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คํานํา
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมทั้ง
การสรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยาง
ตอเนื่อง จึงไดทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอรทเทิรน จัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจั ย ระดั บ ชาติ ครั้งที่ 10 ในหัวขอ “การพั ฒนางานวิ จัย สรา งสรรคสูน วัตกรรม Thailand 4.0” โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ เผยแพร ผ ลงานวิ ช าการ อั น จะนํ า ไปสู ก ารประยุ ก ต ใ ช ผ ลงานวิ จั ย ด า นสั ง คมศาสตร
วิ ทยาศาสตรสุ ขภาพ และวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี ให เกิ ดประโยชน รวมทั้ งเป นเวที ทางวิ ชาการในการถ ายทอด
องคความรูที่ไดจากงานวิจัยและเพื่อสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆที่เกี่ยวของ
เอกสารการประชุ ม ทางวิ ช าการและนํ า เสนองานวิ จั ย ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 10 จั ด พิ ม พ ขึ้น เพื่ อ เผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆใหกวางขวาง โดยมีเปาหมาย
ใหบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของไดนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป
คณะผูจัดทําเอกสารการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ขอขอบคุณผูเขารวม
สัมมนาและผูนําเสนอผลงานวิชาการ ผู ทรงคุณวุฒิและผู เชี่ ยวชาญที่ สละเวลาในการใหขอแนะนํ าและพัฒนา
บทความจนเปนผลงานที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น หวังวา เอกสารฉบับนี้จะอํานวยประโยชนตอผูอานและผูนําไป
ประยุกตใชตอไป

ประธานคณะทํางานจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0”
วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
^^^^^^^^^^^^

หลักการและเหตุผล
ดวยกระแสแหงโลกาภิวัตนที่มีบทบาทในเรื่องการขับเคลื่อนโลกสูการแขงขันที่ไรพรมแดนทั้งมิติทางเศรษฐกิจ
สังคม การสื่อสาร โดยเฉพาะโลกแหงการศึกษาที่เปนตัวชวยผลักดัน ขับเคลื่อนในการสรางทุนมนุษยเพื่อใหสามารถมีองค
ความรูกาวเขาสูการนําความรูสูโลกแหงการแขงขันอยางสรางสรรคโดยหนึ่งในการสรางสรรคทางงานวิชาการคือการนํา
งานวิจัยผนวกกับนวัตกรรมเชิงสรางสรรคในการกาวเขาสู Thailand 4.0 ในการเปลี่ยนจากสนามรบเปนสนามการคาบน
โลกของการแขงขันอยางเสรี ไรพรมแดน การใชอาวุธทางปญญาผสมผสานงานวิจัยและผนวกความเปนนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งเพราะสามารถชวยคิดคนความแตกตางหรือสรา งมูลคาเพิ่มรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยและสรางขีดความสามารถในการแขงขันรวมทั้งสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน
ปจจัยสําคั ญในการส งเสริมศักยภาพการแขงขัน ระหวางประเทศ คือ การส งเสริมการวิจั ยใหสามารถนําไปใช
ประโยชนไดทั้งดานการผลิต การบริการ ตลอดจนสรางนวัตกรรมตางๆใหสามารถรองรั บการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
และอนาคต รวมทั้งรวมคนหาและรวมสรางแสวงหา นวัตกรรมทางสังคม (Social Innivation) โดยอาศัยรากฐานภูมิปญญา
ทางสังคม เพื่อเปนเครื่องมือในการนําไปใชและกระบวนการทํางานแบบบรรณาการดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคสู
ความไดเปรียบเชิงความแขงขัน
ภารกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนางานวิจัยใหสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อสนองความตองการของ
ประเทศ และเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณคาสูสาธารณชนดวยการระดมพลังนักวิจัย รวมทั้งเปนเวทีสําหรับสังคม ชุมชน และ
หนวยงานตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหสามารถเปนแนวทาง การพัฒนาสังคมให
ยั่งยืนตอไป มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดเห็นถึงความสําคัญดังกลาว และไดทําความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรน
จัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
ในหัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิ จัยอัน
จะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน
รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนเวทีทางวิชาการในการเผยแพรผลงานวิชาการในกลุมสาขาตางๆ ทั้งวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในวงกวางระดับประเทศ
2. เพื่อกระตุนใหคณาจารย บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัย และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทําใหเกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัย ใหเกิดขึ้น
ระหวางนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน

หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. กลุมวิทยาศาสตร
1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร
1.2 ดานวิทยาศาสตร
1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.1 ดานการศึกษา
2.2 ดานบริหารธุรกิจ
2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร

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

ระยะเวลาการประชุม
วันเสารและอาทิตยที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผูเขารวมโครงการ
กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย
1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ
3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจทั่วไป

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

กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กําหนดการลงทะเบียน ชําระเงินและสงบทความ

ระยะเวลา
1 - 30 กันยายน 2560

2. กําหนดการสงบทความฉบับแกไข

๑ – 10 ตุลาคม 2560

๓. ประกาศรายชื่อ (ผูล งทะเบียนชําระเงินและสงบทความ)

25 ตุลาคม 2560

๔. นําเสนอบทความ

4 - 5 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน
2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไม
เกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที)
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุง แกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุ ณวุฒิแลว จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม

อัตราคาลงทะเบียน
ประเภทการเขารวม
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพิเศษ
โดยไมนําเสนอบทความ
2. เขารวมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย

อัตราคาลงทะเบียน
บุคคลภายนอก 1,000 บาท
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) โดยลงทะเบียนชําระ
เงินตั้งแต 1 - 30 กันยายน 2560
บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เรื่อง
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ)
ทั้งนี้ตอง ชําระเงิน สงบทความ ตั้งแต 1 - 30 กันยายน 2560

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

การลงทะเบียนทางเว็บไซต
ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟลบทความ
ฉบั บ เต็ ม
upload ให เ รี ย บร อ ย จากนั้ น ให ผู ส มั ค รเข า ไปกรอกข อ มู ล เพื่ อ ลงทะเบี ย นรั บ รหั ส ประจํ า ตั ว ที่
http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวนแลวกดยืนยันเพื่อรับ
รหัสประจําตัว จากนั้นตรวจสอบขอมูลและกดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน
2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการ
นําเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที)
3. การนําเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนําเสนอตองยืนประจําจุดโปสเตอรของตนเอง โดยใชเวลาในการ
นําเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว จะได
ตีพิมพเผยแพรใน Proceeding ของการประชุม
การสงบทความ
เมื่อผูสมัครทําการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 10 หนา
จํานวน 1 ชุด ซีดีไฟลบทความฉบับเต็ม จํานวน 1 แผน (ภายในบรรจุทั้งไฟล Word และ ไฟล PDF) มาที่

สํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
เลขที่ 4 หมู 11 ถ.หทัยราษฎร ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017
หรือ E-mail address: wturesearch@gmail.com

กําหนดการ
การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0”
วันเสารและอาทิตยที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
^^^^^^^^^^^^

วันเสาร 4 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเขารวมงาน
เวลา 09.00 – 09.10 น. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวรายงาน
เวลา 09.10 – 09.20 น. ประธานกลาวตอนรับและเปดการสัมมนา
หัวขอ “การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0 ”
เวลา 09.20 – 09.30 น. แนะนําองคปาฐก
เวลา 09.30 – 10.45 น. บรรยายทางวิชาการ หัวขอ
“การพัฒนางานวิจัย สรางสรรคสูนวัตกรรม Thailand 4.0”

เวลา 10.45 – 11.00 น.
เวลา 11.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 14.15 น.
เวลา 14.15 – 14.30 น.
เวลา 14.30 – 16.00 น.
เวลา 16.00 – 17.00 น.

พักรับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ)
พักรับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ)
มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมนําเสนอผลการวิจัย

วันอาทิตย ๕ พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเขารวมงาน (ที่คณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล)
เวลา 09.00 – 15.00 น. นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปริญญาเอก

^^^^^^^^^

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
อาจารย
ลําดับ
คณะ
ชือ่ -สกุล
1
บริหารธุรกิจ นางสาวเมตตา องคะสุวรรณ
2
บริหารธุรกิจ นางสาววรินทรทิพย กําลังแพทย
3
วิศวกรรมศาสตร นายเสกสรร ริยาพันธ
4
วิศวกรรมศาสตร นายสุรสิทธิ์ ปาลสาร
5
วิศวกรรมศาสตร นายวรเดช มโนสรอย
6
วิศวกรรมศาสตร นางฐานิตา ลอยวิรัตน
7
วิศวกรรมศาสตร นาย กิตติศกั ดิ์ ฤาแรง
8
ศึกษาศาสตร ดร.สุภาภรณ กิตติรัชฎานนท
9
ศึกษาศาสตร ดร.รังสรรค มณีเล็ก
10
ศึกษาศาสตร ดร.กรรณิการ ทองรักษ
11
ศึกษาศาสตร ดร.วัฒนา ไตตอผล
12
ศึกษาศาสตร ดร.มงคล หมูมาก
13 รัฐประศาสนศาสตร ผศ.ดร. สืบพงศ สุขสม
14 รัฐประศาสนศาสตร ดร. สุภัทรา สุวรรณตานนท
15
พยาบาลศาสตร รอยเอกกิตติพงษ พลทิพย
16
พยาบาลศาสตร นางณัฐิกา ราชบุตร
17
พยาบาลศาสตร นายณรงคกร ชัยวงศ
18
พยาบาลศาสตร ดร. จุรีวรรณ มณีแสง

ชือ่ บทความ
Cloud Computing for SMEs: A Case Study in Linen and Laundry Service Industry
การบริหารงานแบบทีมบริหารตนเองกับความฉลาดทางอารมณของผูนาํ
รูปแบบความรวมมือระหวางองคกรของผูประกอบธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรม
การคํานวณการเคลื่อนทีข่ องจรวดภายในชั้นบรรยากาศมาตรฐาน
การคํานวณการเคลื่อนทีข่ องจรวดภายในชั้นบรรยากาศมาตรฐาน
เขารวมรับฟง
การควบคุมการยืดหยุนของแขนกล
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับผูดอ ยโอกาสในเขตพืน้ ที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญ
 หาทางวิทยาศาสตร โดยอิงแนวคิดประสบการณการเรียนรูผ านสื่อกลาง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรเสริมสรางจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมรวมกับการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางความสามารถการทําวิจยั ในชั้นเรียน สําหรับครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
มิตใิ หมของศาลไทยสูยคุ ไทยแลนด 4.0 กับการยื่นและสงคําคูความทางระบบอิเล็กทรอนิกส
การตั้งครรภในวัยรุน
แนวทางพัฒนาการเตรียมจัดกิจกรรมการเลนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุนของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

อาการหลงผิดในผูปวยโรคจิตเภท
ความเครียด สาเหตุความเครียด ของนิสติ คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รูปแบบการสรางเครือขายการเรียนรูเพือ่ การจัดการความเครียดของผูสงู อายุ ในจังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ศึกษาศาสตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รหัสนิสิต
5883010028
5583010051
5683010002
5883010037
5783010042
5783010032
5783010031
5883010004
5883010009
5883010007
5783010045
5783010046
5883010010

ชือ่ -สกุล
นางสาวลักษณพร ใจดี
นายภราดา ศาสตรพานิช
นางโชติกา ปลาผล
นางวรรณพัทร ซื่อตรง
นางพัฒน มาศนิยม
นายพิชติ ชัย บุปผาโท
นางสาวนภภัทร พูลเพิม่
นายณัฐพันธ วรกุล
นางสาวไวริญ พยุงเกียรติคณ
ุ
นางสาววรรณภา งอกนาวัง
นางสาวชุตมิ า รักอาชา
นางอัจจิมา มาศนิยม
นางสาว กัญญาณัฐ หวานฉ่าํ

ชือ่ บทความ
การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพือ่ พัฒนาเด็กเล็กในศตวรรษที่ 21
การพัฒนารูปแบบภาวะผูนาํ ทางการศึกษาในยุคเปลี่ยนแปลงสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรตที่ 21 สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 4
โรงเรียนสูความเปนองคกรแหงนวัตกรรมการศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การประเมินดานการปฏิบัตงิ านของครูผูชว ย ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การประเมินดานการปฏิบัตติ นของครูผูชว ย ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหเปนสังคมแหงการเรียนรูข องสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา

การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูใ นการบริหารงานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เครื่องมือในการจัดการความรูเพือ่ การเสริมสรางสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21ของครู
การพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการเพือ่ การบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

รหัสนิสิต
OU M.Ed. 001
OU M.Ed. 003
OU M.Ed. 004
OU M.Ed. 005
OU M.Ed. 006
OU M.Ed. 007
5853010513
5853010533
5753010199
5853010372
5853010542
5853010544
5853010494
5853010458
5853010243
5853010531
5853010471
5853010540
5853010519
5853010462
5853010460
5853010413
5853010415
5853010492
5853010515
5853010461
5853010546
5853010518
5853010539
5853010491
5853010541
5853010234
5853010532
5853010534
5753010445
5853010468
5853010466
5853010469
5853010493
5853010255
5853010558
5853010521
5853010237
5853010520
5853010470
5853010465
5853010574
5853010573
5553010973
5853010537
5853010536
5653010497
5653010496
5853010457
5853010215
5853010216
5853010036

ชือ่ -สกุล
นางสาวรติรัตน คลองแคลว
นางสาวอัญญารัตน มีเพียร
นางสาววราภรณ ตริเทพ
นาย ชินวัฒน ไตรวงศ
นางสาวธัญญนิธิ จันทรอําไพ
นางศิริกญ
ั ญา วรวุฒิณอยุธยา
นางสาว กมลวรรณ อาจหาญ
นางสาวศิริประภา เรียบรอย
นาย สุเฮล ยาหยาหมัน
นาย วรศักดิ์ ผองใส
นางสาวนันทรัตน ลอยโคกสูง
นางสาวศรารัตน สิงหนอย
นางสาวราตรี ปญญาตา

ชือ่ บทความ
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออก

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
คติความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานาของชาวอีสาน: กรณีศกึ ษาตําบลยอ อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยสอน เรื่องการฝกเบสไฟฟาดวยตนเอง ของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอรเต
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นการทําเบเกอรีเบือ้ งตนสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีวฒ
ั นพฤกษาบริหารธุรกิจ

การพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใชการจัดการเรียนรูแบบอริยสัจ 4
ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอําเภอสะเมิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
ความพึงพอใจการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุมสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน กลุม โรงเรียนสหวิทยศึกษาเมืองใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบานทาดินดําสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วาทีร่ อยตรีหญิงเพชรรัตน อินเฉลียว การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอพัฒนานิคมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

นายเอกชลิต ภูง ามโชติสนิ
นายสุวิจกั ขณ พลพิทักษ
นางสาวจารุมาศ ฟุม เฟอย
นางธารารัตน ทองลอย
นายเมธิศ สุบิน
นางสาวนัยนา ปองเปน
นายเอกชัย จันทรทอง
นางภานินี ชอบดี
นางรุงระวี สุขแยม
นางสาวปญชลีย กษิณศรี
นาย ยรรยงค ประกอบเกื้อ
นางสาว จิตราพร อรุณโณทัย
นางสาวอนุชธิดา พึง่ พันธ
นายพิษณุ อภัยพรม
นางนฤมล เอี่ยมบัว
นางสาวชนุภรณ วัฒนะกูล
นางกฤษณพร ชุมเพ็งพันธ
นาย นาซีร มะโนรัตน
นายกฤษฎิไ์ กรวิชญ จันทรัตน
นาย เกียรติศกั ดิ รูกจิ นา
นางสาว นอรีเลียนา สือแม
นายณัฐดนัย ปากะโต
นายคมพีราภัส กันตะ
นางสาวเยาวลักษณ ยิ่งยง
นางสาว สุธิดา สถาพรพานิช
นาง สิตา ไชยสุข
นางสาว พรภัทริน ธรสุปรียธ รรม
นางสาว ปยะนุช อินตะวงค
นาย วรเชษฐ ศรีวิจยั
นางสาวณัฐชา ญาณวงค
นางสาววิภาวรรณ นาคแวน
นายยุทธนา คเชนทรชาติดํารง
นางสาวพรพรรณ ถาวร
นางสาวศรีประไพ โชติประวิทย
นางสาววรรณี ฉิมมณี
นางสาวปาจรีย วายโสภา
นายรณชัย หวามา
นางสาวจันทิมา เลิศเสนา
นายเอกลักษณ จรประโคน
นางสาวธรธราพร ดนัยสิริชยั ชล
นายพีรณัฐ บุญทาทอง
นางมาลัย บุญแสนไชย
นางสาวรุงรัตนาภรณ โทนออน

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอา งทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารในการบริหารสถานศึกษา สหลําพญา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
การใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนทีม่ ีตอ การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
องคประกอบของธรรมาภิบาลในโรงเรียน
การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค
การศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค

ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงนอย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาตอการใชหลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร
การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอจะนะจังหวัดสงขลา
ความสัมพันธระหวางการใชพลังอํานาจผูบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การบริหารการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบานหนองประดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ความพึงพอใจของครูทมี่ ีตอการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาภายในกลุมโรงเรียนตะวันศรีทอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมโรงเรียนหนองมวงสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ความตองการในการสนับสนุนงานกิจกรรมสงเสริมทักษะปฏิบตั ิวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอบานหมี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

การบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
สภาพปจจุบันและปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดปาไผ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนตามทัศนะของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานศรีพงัน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาสังกัดกลุมโรงเรียนสระโบสถสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

การดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ภาวะผูน ําการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูอ ํานวยการโรงเรียนในกลุม อําเภอสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2

ทักษะการบริหารงานของฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
คุณลักษณะที่พงึ ประสงคของผูบ ริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผสู อนในสถานศึกษา อําเภอโนนสูง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของสถานศึกษาศูนยเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษาหวยไคร–วาวี สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ความสัมพันธระหวางบทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการสรางชุมแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ของโรงเรียนในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3

ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียนโรงเรียนในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครูและผูบริหารในกลุมโรงเรียนสระโบสถ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการครูในกลุมโรงเรียนสระโบสถสงั กัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
การมีสว นรวมของผูปกครองในการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอเงินอนุสรณ
ความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถพี ทุ ธ โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม
การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขตพืน้ ที่การศึกษาเขต 3 สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร

ความพึงพอใจของครูมีตอ การบริหารงานวิชาการกลุมโรงเรียนหวยน้ําหวาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ความคิดเห็นของครูผสู อนตอการใชอํานาจของผูบ ริหารในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 2 กลุม เครือขายอารยธรรมบูรพา
การศึกษาความพึงพอใจตอพฤติกรรมการบริหารองคกรแหงการเรียนรูของผูบ ริหารสถานศึกษาอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 1

ภาวะผูนาํ ของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการศึกษาสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบลงิ้วสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

ความพึงพอใจของครูทมี่ ีตอ ผูบริหารโรงเรียนดานสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภฯ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
บริหารธุรกิจปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รหัสนิสิต
5882000019
5882000013
5782000045
5882000038
5882000027
5782000028
5782000029
5882000042
5882000035
5782000032
5882000040
5882000033
5882000032
5882000034

ชือ่ -สกุล
นายธีระพจน ผดุงธรรม
นาย เบลลนาธาเนียล จิรเดชนันท
นาย ณรงค วงศสกุล
นางสาว สุขศรี พูลสุข
นางสาว วิภาดา อําไพ
นาง รุงฤดี รัตนชยั ศิลป
นาง ผกาภรณ บุสบง
นาย คณิศร อุนแสงจันทร
นาย นันทนเทพ คําสอน
นาย ณัฏฐวัฒน ภควันฉัตร
นาย วีระพันธ อะนันชัยธวัช
นาง บังอร เทีย่ งแท
นาย เมธา ขําดี
นาง ทองสุข หลุง

ชือ่ บทความ
แนวทางการสรางประสิทธิภาพเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากโลหะ
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจประกันชีวิตทีม่ ีประสิทธิภาพในยุคเศรษฐกิจ ดิจติ อล Thailand 4.0
การพัฒนารูปแบบการแกไขปญหาการขาดทุนขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
บทบาทของความรับผิดชอบตอสังคมเพือ่ ความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนสื่อสังคมออนไลนกบั โอกาสในการสรางธุรกิจ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแขงขันของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน
องคประกอบความผูกพันของบุคลากรตอองคกรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุง หม
แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน
รูปแบบกลยุทธการตลาดบริการทีม่ ีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาตามสวนประสมทางการตลาด
การรังสรรคเรื่องราวผลิตภัณฑ สินคาหนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ กลุมผา จังหวัดเชียงใหม
คุณลักษณะของผูบริหารองคกรในยุคปจจุบันทีส่ ง ผลตอความสําเร็จขององคกรในอนคต
การจัดการปญหาอาคารชุด
บุพปจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลตอการพัฒนาทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ สนับสนุนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รหัสนิสิต
OU M.B.A 001
OU M.B.A 002
OU M.B.A 003
OU M.B.A 004
OU M.B.A 005
5852000082
5852000104
5852000116
5752000279
5652000300
5952000001
5852000149
5652000008
5852000152
5952000012
5852000013
5652000197
5952000029
5852000112
5852000154
5952000022
5952000034
5652000114
5852000153
5952000042
5952000060

ชือ่ -สกุล
ชือ่ บทความ
นาย สุริยา สุขใส
การจัดการความรูของธุรกิจระบบผนังกระจกอาคาร
นางสาว หรูหรี่ หมา
ปจจัยทีม่ ีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลอดอากร คิง เพาเวอร ของนักทองเทีย่ วชาวจีน
นางสาวเนาวรัตน โพธิ์ขี
การตัดสินใจเลือกโรงแรมผานระบบออนไลนของนักทองเทีย่ วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาวอรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช ปจจัยทีม่ ีผลตอการบริหารความเสี่ยง กรณีศกึ ษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นาย ปญญา มีโชค
การลดตนทุนการกระจายสินคาในธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวด กรณีศกึ ษา บริษัท น้ําดื่มบรรจุขวด ABC จํากัด
นางปุณยนุช ลาภศรี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆชยั ภูมิ
นาง กนกพิชญ สงคราม
ความพึงพอใจของผูใหบริการในระบบบําเหน็จบํานาญอิเล็กทรอนิกส (e-pension) ของสํานักงานคลังเขต 2
นางสาว จีระนันต แจงกลาง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของโทรศัพทมือถือในจังหวัดสระแกว
นาย รัชชัยย วิจติ รสูงเนิน
ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการสรางทีมงานธุรกิจเครือขายของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิรค จํากัด
นางสาว อุไร พะนิรัมย
ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานบริษัท สลิค (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี
นางสาว ชไมพร ซอนกลิ่น
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางสังคมออนไลนของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
นางสาว อรทัย สาคํา
ความสัมพันธระหวาง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
นาย ศุภเชษฐ ธนานุรักษ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ของธุกจิ กอสราง : กรณีศกึ ษาบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลอปเมนตจํากัด (มหาชน)
นาย ประจักษ พานิชโปรยโสภา บุคลิกภาพตราสินคาทีส่ ง ผลตอสวนประสมทางการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มกรณีศกึ ษา ชาเขียวโออิชิ
นายเทียรไชย เทวาเกียรติวงศ ปจจัยทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปูนซีเมนตในรานขายอุปกรณกอ สรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ
นางสาวมันทนา ชิวปรีชา
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน Facebook ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
นายชูเกียรติ พรหมธาดา
ปจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจทํากรมธรรมประกันชีวิตกับบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม
นางสาว ปภัสรินทร ศรีชยั นิธิวุฒิ ปจจัยทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในรานขายอุปกรณกอ สรางในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ
นายพันธวัสส วงษไพบูลย
ปจจัยทีม่ ีผลกระทบตอตนทุนโลจิสติกสของบริษัท สยาม แมคโคร จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
นาง ขนิฐฐา ชื่นโกสุม
ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารจัดการขยะของ อบต.บางโปรงโดยวิธี 5R
นางณัฐนวรัตน บุญมา
การตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาวพิรญาณ ศรีเพียงจันทร หลักการจัดการงานพัสดุของหนวยงานภายในองคการบริหารสวนตําบลบางหลวง
นางสุภาพรรณ แตงทอง
ปจจัยทีม่ ีผลตอการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
นางสาวธัญรัศม สิทธิ์นันทสิริ ภาวะผูนาํ แบบพัฒนา และความสุขในการทํางาน
พันตรีหญิงวรัชญา ปอมคาย
ยุทธศาสตรมูลนิธโิ รงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป
นางสาวประไพทิพย ดานณรงค ความพึงพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรทีม่ ีประสิทธิภาพ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
รัฐประศาสนศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รหัสนิสิต
5781010006
5881010043
5781010045
5681010012
5781010019
5681010022
5681010025
5881010041
5581010007
5681010024
5681010005
5881010022
5781010041
5681010039
5881010016
5781010042
5881010021
5881010014
5881010008
5881010025
5681010013
5881010026
5881010019
5881010018
5781010002
5881010010

ชือ่ -สกุล
นายศักดิ์ดา โชตะยากฤต
พันโท วสันต ฉิมแดง
เรืออากาศโท กิตติ กิ่งไทร
นาย ธนวิทย กลับนวม
นาย มนตรี นามจิรโชติ
นางสาวภวริศา ทรัพยมณีวงษ
นาย นพดล วิยาภรณ
พันเอกพีรวัส พรหมกลัดพะเนาว
นางสาว นพรัตน จันทรเกษม
นาย รักพงษ รติคณ
ุ ูปกร
นาย ศักดิ์ดา นาสองสี
นายสนธยา เครือเวทย
นายเกรียงศักดิ์ แสงสวาง
นาย ไชยพงศ อัครกิตติ์จนิ ดา
นายเลอพงษ ซารยดี
นางสาว อุไรวรรณ เตียนศรี
นาย อภิชาติ ศิริบุญญกาล
นาย ณัฐพงษ จตุรชาติสคุ นธ
นาย วรรณชัย สุวรรณกาญจน
นาง เกศรินทร วิมลธาดา
นาย ชาติชยั สาลีผล
นาย ณัฐวัฒน คํากอง
พันตรีธนัญชัย แกนแกว
นายเอกศิริ นิยมศิลป
นายไตรภพ ประสาทแกว
นายสุรพล เตียวตระกูล

ชือ่ บทความ
บทบาทของกรมประมงในการแกปญหาการคามนุษยในแรงงานประมง
การบริหารของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)
การปรับโครงสรางการบริหารของบริษัทการบินไทย จํากัด(มหาชน)ในภาวะวิกฤติ
บทบาทการใหบริการสาธารณะในการออกโฉนดทีด่ นิ ดวยดาวเทียม
ความขัดแยงการออกเอกสารสิทธิ์ในทีด่ นิ ของกรมทีด่ นิ
ประสิทธิผลของการบริหารแอรพอรดเรลลิงก
โครงการบริหารการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ ศึกษากรณี : พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC
สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) ในการบริหารงานดานมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน
การทํางานของขาราชการประจําตอการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณการบริหารภาครัฐ
การขับเคลื่อนการพัฒนาการยางแหงประเทศไทยในการดูแลยางพารา
องคประกอบของการเปลีย่ นแปลงอยางมีแบบแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสูก ารบริหารในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การบริหารสํานักงานอัยการสูงสุดไทยกับความรับผิดชอบและตรวจสอบได
ปญหาการจัดระบบบริการแท็กซี่โดยสารสาธารณะของกรมการขนสงทางบก
การเตรียมความพรอมการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาเชิงพาณิชย
นโยบายกองทุนประกันสังคม ดานสิทธิประโยชนกรณีชราภาพ
การปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0
แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
แนวทางพัฒนาบทบาทของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ปจจัยทีส่ ง ผลตอการนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาประยุกตใชของภาครัฐในการสรางโรงไฟฟาถานหินในจังหวัดกระบี่
สถานการณการประมงพืน้ บานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขล
ธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ
การจัดการโครงการขนาดใหญเมืองพัทยา เขตปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
สภาพความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
การกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
การบริหารหนวยงานภาครัฐในการใชจา ยงบประมาณแผนดินเพือ่ การพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค
แนวทางการปฏิรูปเทศบาลสูความเปนเลิศตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รหัสนิสิต
OU M.P.A. 001
OU M.P.A. 002
5851010150
5951010037
5651010306
5851010102
5651010039
5651010308
5951010013
5651010305
5851010130
5651010087
5751010133
5651010045
5951010005
5751010147
5851010008
5651010152
5751010134
5751010134
5851010144
5851010116
5951010010
5751010186
5751010188
5751010189

ชือ่ -สกุล
นาย พิชยั กนกจรรยา
นางสาวมลวิภา ชุมอาจ
นายนิรัติ ตั้งพินิจการ
นาวาตรีหญิง ปยะมาศ งามการ
นางอัญชลี คิดแสวง
นางสาวภิกลู นิกาย นารี
นางศุภวรรณ เทีย่ งกระโทก
นายณัฐพัชร รัตนโสภิตสกุล
นางสาว บุษยา มาทา
นาย คณิต กิตศิ กั ดิ์
นางสาว อรัญณีย จุกหอม
นาย อัคเดช ไมอักรี
นางสาว วสาทิพย ดํารงคพวิ ัฒน

ชือ่ บทความ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด และเทศบาลตําบลนาคําไฮ
ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัตหิ นาทีข่ องกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การมีสว นรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉางจังหวัดระยอง
ปจจยทีม่ ีความสัมพันธกบั ความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรกรณีศกึ ษา : องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ความพึงพอใจของผูสงู อายุตอ การใหบริการเบีย้ ยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
ความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ทีม่ ีตอ การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ประสิทธิผลในการใหบริการประชาชนเกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพืน้ ที่ 18
รอยตํารวจเอก อนันตรัตน สุขนรินทร ปญหาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก
นางสาว บุศรา ขาวจัตรุ ัส
บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร
นายตนพงศ คําพลงาม
ความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาทีด่ า นกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จาเอกณัฐวุฒิ อุดสุข
ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
นายธนา บุตตะ
ความสําเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร
นาย วัชรศักดิ์ อิ่มอาเทศ
ปจจัยทีม่ ีผลตอความเครียดในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
นายกุล เครือวีระ
การศึกษาการมีสว นรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก
รอยตํารวจโทองอาจ จินาอุ
การมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี
รอยตํารวจเอกภัทรพล ถวยทอง ปจจัยทีส่ ง ผลตอความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี
นาย สายชล เปพาทย
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอ การปฏิบัตงิ านของกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
นายประจบ บุญแสง
ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและประสิทธิผลการดําเนินงาน ของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร
พันจาเอกสุกจิ ปรือปรัก
ความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล ปรือใหญ อําเภอขุขนั ธ จังหวัดศรีสะเกษ
จาสิบตรีปรีชา ฉุนกลา
ความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขนั ธ จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
สาธารณสุขศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4

รหัสนิสิต
5885010008
5785010024
5885010004
5785010012

ชือ่ -สกุล
นาง อุบลรัตน วิเชียร (ดอนหมอ)
นางสาว นิธินันท มิลนิ จรูญพงษ
นายจักรพงศ ปตโิ ชคโภคินท
นายพลากร พุทธรักษ

ชือ่ บทความ
การพัฒนารูปแบบการปองกันอุบัตเิ หตุจากการปฏิบัตงิ านของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
สถานการณและรูปแบบการดูแลสุขภาพผูสงู อายุในชุมชน
การสงตอผูปวยฉุกเฉินระหวางสถานพยาบาล
การวินิจฉัยการติดเชื้อไขเลือดออก

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันเสารที่ 4 และ วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

รหัสนิสิต
5855010072
5855010066
5855010038
5855010056
5855010073
5855010067
5655010160

ชือ่ -สกุล
นาง รองรัตน หนูแกว
นางวรัฏฐา มาลานนท
นาย สมบูรณ ดําขํา
นาย ฮิลมี กือจิ
นาง สายธาร โคทอง
นาง ขนิษฐา ใจยินดี
นางสาวสุพรรษา ดาหาร

ชือ่ บทความ
ปจจัยทีม่ ีความสัมพันธกบั ความตั้งใจคงอยูในงานของบุคลากรทางการแพทยโรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
ความตองการการบริการทางทันตกรรมของผูสงู อายุทมี่ ารับบริการในโรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง
การมีสว นรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลตําบลโพตลาดแกว อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัต ถุประสงคเพื่อศึ กษาการมี สวนรวมในการจัดทํ าแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลนคร
แมสอด จังหวัดตาก เพื่อศึกษาระดับในการมีสวนร วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
นครแมสอด จังหวัดตาก และศึกษาขอเสนอแนะที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มี
อายุ 18 ปขึ้นไป และอาศัยอยูในเขตพื้นที่เทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 31,611 คน ในการศึกษาครั้งนี้
ใชกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 300 คน ซึ่งทําการสํารวจขอมูลในชวงเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งขนาดของกลุม
ตัวอยางไดจากการหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane) การวิเคราะหขอมูลโดย
ใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.5 สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความคิดเห็นตามคุณลักษณะของกลุมตัวอยางที่จําแนกเปน 2 กลุม
ซึ่งไดแก เพศ สถิติที่ใช คือ T-test และการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความคิดเห็นตามคุณลักษณะของกลุม
ตัวอยางที่จําแนกมากกวา 2 กลุม ซึ่งไดแก อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ สถิติที่ใช คือ Analysis of Variance
(ANOVA) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติ (Level of Significance) ในการวิเคราะหไวที่ระดับไมเกิน 0.05
จากสมมติฐานการศึกษา ผูศึกษาไดทําการแยกสมมติฐานตามดานตางๆ ของตัวแปรตาม คือ การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลทองถิ่น ซึ่งแยกเปนดานดังนี้ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมใน
การดําเนินการ การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล โดยจะไดทําการทดสอบ
สมมติฐานตามคุณลักษณะ ของประชาชน ซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบวาไมมีอิทธิพลตอระดับการ
มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลนคร แมสอด จังหวัดตาก ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
Abstract
This study aims to study of Participation in Local Community Development in
Nakhon Mae Sot, Tak Province and to study suggestions for public participation in local
development plans in Nakhon Mae Sot, Tak Province. The population used in this study
Public voters aged 18 and above. and living in Nakhon Mae Sot, Tak Province the number
of 31,611 people. In this study, The sample consisted of 300 people. The survey data during
the month of May 2558. The sample size for the sample size by using the formula Yamane.
The data were analyzed using computer software SPSS 11.5. Statistics used were
frequency, percentage, average, and standard deviation. The analysis compares the average
opinion on the characteristics of the samples classified into 2 groups, including sex. The
statistics for the T-test. And comparative analysis of the mean of the comments based on
the characteristics of the sample the distribution of more than 2 groups, including age,
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education and occupation. The statistics for the Analysis of Variance (ANOVA) The
statistical significance (Level of Significance) to analyze the level of not more than 0.05.
The hypothesis of the study. A separate study conducted by the assumption of
dependent variables. Public participation in Local Development Plans. This split is as
follows. participation in decision making, participation in action, participation in benefits,
and participation in monitoring and evaluation. By testing the hypothesis based on public
attributes they include gender, age, education and occupation. Found no influence the level
of Participation in Local Community Development in Nakhon Mae Sot, Tak Province.
Which does not conform to the hypothesis.

บทนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง ราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนในทองถิ่นนั้น
ปจจุบันราชการสวนทองถิ่น มีอยู 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวน
จังหวัด (อบจ.) และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) บทบาทอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่น จะถูกกําหนด
โดยกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น (สารานุกรมเสรี, ออนไลน: 2553) องคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
ภารกิจในการดําเนินการดานการบริการประชาชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมคุณภาพชีวิต การจัด
ระเบีย บชุม ชนและสั ง คม การพาณิ ช ยกรรม การทอ งเที่ ยว การอนุรักษ ทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล อม ด า น
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่ น นับตั้งแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน พุทธศักราช 2550 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการ
สงเสริมใหมีบทบาทและอํานาจหนาที่มากขึ้น และมีอิสระในการบริหารจัดการทองถิ่นของตนเอง สงผลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น แตอยางไรก็ดีแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตยังมีทรัพยากรอยางจํากัด ทั้งทรัพยากรบุ คคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ
ดั ง นั้ น การบริหารงานขององคกรปกครองส ว นท อ งถิ่น จะใช แ ผนพั ฒ นาเป น เครื่อ งมื อในการบริหารงาน ซึ่ ง
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย ยุทธศาสตรและแนวทาง
ในการพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งการกําหนดโครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาในระยะยาวอยาง
ตอเนื่อง การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจะมีความสอดคลอง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาในระดับตาง ๆ และที่สําคัญองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินงานเพื่อตอบสนองตอปญหา ความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น : 2548)

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับในการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
นครแมสอด จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะที่มีผลตอการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ของเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ไดทราบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาลนครแมสอด
จังหวัดตาก เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
2. ไดทราบขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก เพื่อใชเปน
แนวทางในการแกไ ขปญ หาและอุปสรรค เพื่อปรับปรุง และส งเสริม การมี สวนรวมของประชาชนในการจัด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลนครแมสอดปตอ ๆ ไป
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก ผูวิจัยได
ศึกษาประมวลผลจากแนวคิดหลักวิชาการตางๆ แลวกําหนดเปนตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
(Independent Variables)
(Dependent Variable)
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลทองถิ่น
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน
4. การมีสวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผล

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยศึกษาถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก ในขั้นตอนตางๆ ไดแก
1.1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
1.2 การมีสวนรวมในการดําเนินการ
1.3 การมีสวนรวมในผลประโยชน
1.4 การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล
2. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป และอาศัยอยูในเขต
พื้นที่เทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 2 ชุมชน มีประชากรทั้งสิ้น 31,611 คน (ขอมูลประชากร ณ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

สมมติฐานในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดกําหนดสมมติฐานไว ดังนี้
ประชาชนที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
แตกตางกัน แยกเปนสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตางกัน
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นตางกัน
สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ตางกัน
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาไดสรางขึ้น โดยการแจกแบบสอบถามดวยตนเองใหกลุม
ประชากรตัวอยาง คือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก โดยกระจายแบบสอบถาม
ใหครบทุกคุม จํานวน 294 ชุด ใชเวลาในการเก็บรวมรวมขอมูล 2 สัปดาห (ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 –
วันที่ 13 มีนาคม 2554) เพื่อทราบขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครแมสอด
จังหวัดตาก เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนพรอมตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษานําแบบสอบถามไปวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใช
วิธีการทางสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติที่ใชในการศึกษาวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
1. คาความถี่ (Frequency)
2. สถิติรอยละ (Percentage)
3. คาเฉลี่ย (Mean)
4. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยนํา ขอมู ล จากแบบสอบถามทั้ ง หมด จํ า นวน 300 ชุ ด มาลงรหัสประมวลผล โดยใช ค อมพิ วเตอร
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ มาใชในการอธิบายเปรียบเทียบ
กับแนวความคิดทางทฤษฎี และแปรผลขอมูลที่ไดจากการศึกษา
การแปลความหมายระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
ชวงคะแนน
3.25 – 4.00
หมายถึง ระดับมากที่สุด
ชวงคะแนน
2.50 – 3.24
หมายถึง ระดับมาก
ชวงคะแนน
1.75 – 2.49
หมายถึง ระดับนอย
ชวงคะแนน
1.00 – 1.74
หมายถึง ระดับนอยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป และอาศัยอยูในเขต
พื้นที่เทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 2 ชุมชน มีประชากรทั้งสิ้น 1,358 คน และมีประชากรที่อายุ 18 ป
ขึ้นไป 1,099 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ใชกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 300 คน ซึ่งขนาดของกลุม
ตัวอยางไดจากการหาขนาดของกลุมตั วอยางโดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane) (ปกรณ ประจัญบาน,
2552 : 119)
เครื่องมือที่ ใช ในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบมี โครงสรา ง มี ลักษณะเป นคํา ถามปลายเป ด
ที่ผูศึกษาไดสรางขึ้นดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ของผูตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเปนคําถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบล ทาสัก อําเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยแบงออกเปน 4 ดาน
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2. การมีสวนรวมในการดําเนินการ
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน
4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล
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ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดแสดงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก
สําหรับการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากลุมตัวอยาง โดยแจกแบบถามและ
เก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง จํานวน 300 ชุด คิดเปนรอยละ 100
ผูศึกษานําขอมู ลที่ไ ดมาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิ วเตอร โดยใชโ ปรแกรมสํ าเร็จรูป หาค าคา ความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) ของขอมูลทั่วไป หาคาเฉลี่ย ( ݔҧ ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครแมสอดจังหวัดตาก และวิเคราะหทดสอบ
สมมติฐานดวยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย จําแนกเปน 2 กลุม ดวยคา T-test และวิเคราะหทดสอบสมมติฐานดวย
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย จําแนกมากกวา 2 กลุมดวยคา Analysis of Variance (ANOVA) แลวนําเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง

อภิปรายผล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 178
คน คิดเป นรอยละ 60.54 มี อายุ 61 ป ขึ้นไป จํ านวน 75 คน คิดเปนรอยละ 25.51 มีระดับการศึกษาต่ํ ากว า
ปริญญาตรี จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 72.45 และประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ
45.92
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครแม
สอด จังหวัดตาก อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานมากที่สุด
คาเฉลี่ย 2.40 ( & = 2.40) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.892 (S.D = 0.892) รองลงมา คือการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ คาเฉลี่ย 2.39 ( & = 2.39) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.916 (S.D = 0.916) และอันดับสุดทายความ
คาเฉลี่ยเทากัน คือ การมีสวนรวมในผลประโยชน คาเฉลี่ย 2.37 ( & = 2.37) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.954
(S.D = 0.954) การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล คาเฉลี่ย 2.37 ( & = 2.37) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.916
(S.D = 0.955)
2.1 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนคร แมสอดจังหวัด
ตาก ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจในภาพรวมอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.39 ( & = 2.39) มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.916 (S.D = 0.916) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับนอยเรียงลําดับจากมากไปหา
น อ ย ได แ ก ได เ สนอป ญ หาหรื อ ความต อ งการของชุ ม ชนต อ เวที ป ระชาคมที่ เ ทศบาลจั ด ขึ้ น ค า เฉลี่ ย 2.45
( & = 2.45) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.864 (S.D = 0.864) รองลงมา ไดแก ไดเสนอแผนงาน/โครงการ กิจกรรม
และรวมวางแผนการพัฒนากับเทศบาล คาเฉลี่ย 2.44 ( & = 2.44) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.890 (S.D = 0.890)
รองลงมา ไดแก ทานไดเขารวมประชุมประชาคมเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คาเฉลี่ย 2.42 ( & = 2.42)
มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.800 (S.D = 0.800) รองลงมา ไดแก จํานวนของประชาชนที่เขารวมการจัดทําประชาคม
เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คาเฉลี่ย 2.38 ( & = 2.38) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.892 (S.D = 0.892)
และนอยที่สุด ไดแก ไดมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของชุมชน คาเฉลี่ย 2.28
( & = 2.28) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.134 (S.D = 1.134) ตามลําดับ
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2.2 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนคร แมสอดจังหวัด
ตาก ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในภาพรวมอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.40 ( & = 2.40) มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.892 (S.D = 0.892) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับนอยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก ทานไดรวมสนับสนุนทรัพยากรสวนตัว ใหแกเทศบาล เพื่อนําไปพัฒนาทองถิ่นในระดับใด คาเฉลี่ย 2.45
( & = 2.45) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.811 (S.D = 0.811) รองลงมา ไดแก ทานไดมีสวนรวมในการเสนอหรือ
คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล คาเฉลี่ย 2.44 ( & = 2.44) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.894 (S.D = 0.894) รองลงมา ไดแก ทานใหความรวมมือกับเทศบาลในการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการ
ตาง ในระดับใด คาเฉลี่ย 2.43 ( & = 2.43) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.809 (S.D = 0.809) รองลงมา ไดแก ไดมี
สวนรวมในการคัดเลือกผูแทนประชาคมเมือง เพื่อเขารวมเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา ไดแก คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คาเฉลี่ย 2.42 ( & = 2.42) มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.805 (S.D = 0.805)และนอยที่สุด ไดแก ไดเขามารวมหรือปรับปรุงระบบการบริห ารงานพัฒนาของ
เทศบาลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับใด คาเฉลี่ย 2.27 ( & = 2.27) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.138
(S.D = 1.138) ตามลําดับ
2.3 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนคร แมสอดจังหวัด
ตาก ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนในภาพรวมอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.37 ( & = 2.37) มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.954 (S.D = 0.954) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับนอยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยไดแ ก ประชาชนมีคุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดีขึ้น เมื่ อเทศบาลได ดํา เนิน การตามแผนพัฒ นาเทศบาล คา เฉลี่ ย 2.46
( & = 2.46) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.892 (S.D = 0.892) รองลงมา ไดแก เทศบาลไดใหการอุดหนุน/จาย
ค า ตอบแทน/มอบของรางวั ล ให แ ก ป ระชาชนที่ ไ ด เ ข า ร ว มกิ จ กรรม /โครงการกั บ เทศบาล ค า เฉลี่ ย 2.44
( & = 2.44) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.814 (S.D = 0.814) รองลงมา ไดแก ทานไดรับผลประโยชนจากโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาล คาเฉลี่ย 2.43 ( & = 2.43) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.801 (S.D = 0.801)
รองลงมา ไดแก ทานไดรับประโยชนจากการรวมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คาเฉลี่ย 2.28 ( & = 2.28) มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.129 (S.D = 1.129) นอยที่สุด ไดแก ปญหาและความตองการของทานที่ไดเสนอไวไดรับการ
แกไข คาเฉลี่ย 2.27 ( & = 2.27) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.135 (S.D = 1.135) ตามลําดับ
2.4 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนคร แมสอดจังหวัด
ตาก ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลในภาพรวมอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.37 ( & = 2.37) มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.955 (S.D = 0.955)เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับนอยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ไดแก ทานไดมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑเพื่อใชในการติดตามและประเมินผลโครงการในชุมชน
ของทานคาเฉลี่ย 2.44 ( & = 2.44) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.806 (S.D = 0.806) ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับทานไดมี
สว นรวมในการพิ จ ารณาคัด เลื อกผู แทนประชาคมเมืองในการรว มเป น คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเทศบาล คาเฉลี่ย 2.44 ( & = 2.44) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.894 (S.D = 0.894) รองลงมา ไดแก
ประชาชนเข า มามี ส ว นร ว มในการตรวจสอบความโปร ง ใสของการบริ ห ารงานของเทศบาล ค า เฉลี่ ย 2.42
( & = 2.42) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.805 (S.D = 0.805) รองลงมา ไดแก ทานไดเขามามีสวนรวมในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คาเฉลี่ย 2.27 ( & = 2.27) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.136 (S.D = 1.136)
นอยที่สุดไดแก เมื่อสิ้นปงบประมาณ ทานไดรับทราบหรือรับฟงผลการดําเนินงานของเทศบาลในระดับใด คาเฉลี่ย
2.26 ( & = 2.26) มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.134 (S.D = 1.134) ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน
ในการศึ ก ษาครั้ง นี้ ผู ศึ ก ษาได ตั้ ง สมมติ ฐ านการศึ ก ษา ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาสามารถอภิ ป รายผลตามข อ
สมมติฐานที่ตั้งไว ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศแตกตางกันมีระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผน พัฒนาทองถิ่นตางกัน
พบวา เพศ ไมมีอิทธิพลตอระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ทั้งนี้ อธิบายไดวาผูหญิงไดมีโอกาสไดแสดงความ สามารถของตนเอง ทั้งการทํางานใหกับครอบครัว และการหา
รายไดใหกับครอบครัว เพื่อเปนการชวยเหลือผูชายอีกทางหนึ่งทําใหผูหญิงไดรับการยอมรับและมีโอกาสในการเขา
รวมตัดสินใจมากขึ้นและเนื่องจากทัศนคติของคนในสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงจากเดิมในเรื่องความไมเทาเทียมกัน
ระหวางเพศหญิงและเพศชาย (วณี บางประภา ธิติประเสริฐ, 2553) นอกจากนั้น จากการที่สตรีไทยไดรับการ
ยอมรับตอบทบาทและสถานภาพมากขึ้น ทั้งจากโอกาสทางการศึกษาและการมีสวนรวมในดานสังคม การเมือง
เศรษฐกิจ (ทัศนีย ปุวรัตน, 2529) จึงมีสวนทําใหบทบาทในดานตาง ๆ เทาเทียมกับเพศชาย ทั้งนี้ โดยเฉพาะเพศ
หญิ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง เป น คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลนครแม ส อดและคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาเทศบาลนครแมสอดการยอมรับความสามารถระหวางเพศหญิงและเพศชายมีเทาเทียมกัน ซึ่งการศึกษา
พบว าประสิท ธิผลในการวางแผนพั ฒนาทองถิ่นเทศบาลตํ าบลหนองบัว ใตระหว างเพศหญิงและเพศชายจึ งไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของยุทธนา มุงสมัคร (2539) และหทัยรัตน ทรงอยู (2551) ที่พบวาเพศไมมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน แตไมสอดคลองกับการศึกษาของพรทิพย อุนโกมล (2532) ที่พบวา
เพศมีผลตอการปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผน พัฒนาทองถิ่นตางกัน
พบวา อายุ ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นซึ่งไมเปนตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้ อธิบายได
เชนเดียวกับขอมูลทั่วไปดานเพศ ดังนั้นถึงแมจะมีอายุมากหรือนอยก็สามารถไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ หทัยรัตน ทรงอยู (2551) ที่พบวาระดับอายุไมมีผลตอประสิทธิผลในการวางแผน
พัฒนาทองถิ่น เชนเดียวกับการศึกษาของ สุรชัย กัณหาบัว (2541) ที่พบวาอายุไมมีความสัมพันธกับระดับการ
ปฏิบัติงาน แตไมสอดคลองกับการศึกษาของสวัสดิ์ ภูทอง (2536) และยุทธนา มุงสมัคร (2539) ที่พบวาอายุมี
อิทธิพลตอระดับการปฏิบัติงานของบุคคล
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการจัด ทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นตางกัน พบวา ระดับการศึกษา ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิพลในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้ อธิบายไดวา แมการศึกษาต่ําแตก็อาจจะมีประสบการณตรงจากการเขารวมในการวางแผน
พัฒนาทองถิ่น และแสดงความคิดเห็น เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ หทัยรัตน ทรงอยู
(2551) ที่พบวาระดับการศึกษาไมมีผลตอประสิทธิผลในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น และผลการศึ กษา ของวรจิตร
หนองแก (2540) ที่พบการศึกษาไมมีความสัมพันธกับระดับการปฏิบัติงานของบุคคล แตไมสอดคลองกับการศึกษา
ของอัญชนา วงศภัทรดี (2536) ที่พบวา การศึกษามีความสัมพันธกับความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคล
สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ตางกัน พบวา อาชีพ ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิพลในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ทั้งนี้ อธิบายไดวา แมการจะประกอบอาชีพใดก็อาจจะมีประสบการณตรงจากการเขารวมในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น และแสดงความคิดเห็นเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ ภาณุเดช
ลิ้มอารีย (2543) ที่พบวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีตําแหน งหนาที่แตกตางกัน จะมีการปฏิบัติเพื่อ
สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่ง ตนเองตามบทบาทที่เปนจริงแตกตางกัน และผลงานการวิจัยของ บัญชา สุริยะสุ ข
ประเสริฐ (2546) ที่พบวาผูนําชุมชนที่ปฏิบัติหนาที่ทางการปกครองและผูนําชุมชนที่ปฏิบัติหนาที่ทางการบริหาร
มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแตกตางกัน
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะของผูต อบแบบสอบถามการศึ กษาการมี ส ว นรว มของประชาชนในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก ขอเสนอแนะจากผลการสอบถามประชาชน จากการศึกษาผล
จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนมีขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น เทศบาลนครแมสอด จังหวัดตาก ดังนี้
1.1 ควรประชาสัมพันธการจัดประชุมประชาคม โดยแจงใหทราบลวงหนาและแจงใหประชาชน
ทราบทุกหลังคาเรือน
1.2 ในการจัดทํางบประมาณรายจายควรมีการแตงตั้งตัวแทนประชาชนเขารวมพิจารณาตัดสินใจ
ในการตั้งงบประมาณรายจาย
1.3 เทศบาลควรจัดทําโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพเปนประจําทุกป
1.4 หลังเสร็จสิ้นโครงการตาง ๆ ควรมีการประชาสัมพันธการเบิกจายเงินใหประชาชนทราบทุกๆ โครงการ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร
1.1 ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ สรางความตระหนักถึง ความสําคัญ ความจําเปนในบทบาทหนาที่ สิทธิ
และประโยชนของการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น แกประชาชนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
1.2 ควรมีการจัดอบรมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชน ในเรื่องบทบาทหนาที่ ขั้นตอนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น และการจัดสรรงบประมาณรายจายของเทศบาล
1.3 ควรมีการจัดขอมูลขาวสารการบริหารงานของเทศบาล รวมถึงแจงผลการดําเนินงานแตละโครงการให
ประชาชนทราบอยางตอเนื่อง
1.4 ควรจัดใหมีการยกยองเชิด ชูเกียรติ แกผูที่เขามามีสวนรวม ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยาง
สม่ําเสมอ เพราะเปนการกระตุนใหประชาชนมองเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม เห็นความสําคัญของตัวเอง
และมีความตองการหรืออยากเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรมีการประเมินความรูความเขาใจของประชาชนตอการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลนครแม
สอด จังหวัดตาก
2.2 ควรมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานและประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น วาตอบสนองตอความตองการของประชาชนและแกไขปญหาของเทศบาลไดมากนอยเพียงใด
2.3 ควรมีการศึกษาปจจัยที่เปนอุปสรรคสําคัญ ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
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ปญหาอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
Problems and barriers affecting the management of Tai Yai Study Center,
Maehongson Community college

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

คณิต กิติศักดิ์
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร สถาบันการศึกษา มหาวิทยาเวสเทิรน
ดร.สมศักดิ์ คาขาย

บทคัดยอ
การศึกษา เรื่อง “ปญหาอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน” มีวั ตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาโครงสรางการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน 2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
และ 3. เพื่อเสนอแนวทางแกไขการบริหารงานใหกับศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารที่ เกี่ยวของ
การสังเกต ใชเครื่องมือคือแบบสอบถาม และการจัดสนทนากลุม โดยประชากรที่ศึกษาประกอบดวย1.เจาหนาที่
ศูนยไทใหญศึกษา จํานวน 10 คน และ2. ผูมีสวนไดเสียทั้งหมดจํานวน 300 คน จึงทําใหในการศึกษาครั้งนี้มี กลุม
ตัวอยางที่ศึกษาประกอบดวย 1. เจาหน าที่ของศูนยไทใหญศึกษาจํานวน 10 คน และ2. ผูมีสวนไดเสียกับศูนยไท
ใหญศึกษา จํานวน 171 คน รวมกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งสิ้น 181 คน
ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่และผูมีสวนไดเสียของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน เห็นวา
ปญหาที่สงผลกระทบตอการบริ หารงานของศูนยฯ มีทั้งปญหาจากภายนอกและปญหาจากภายใน โดยสามารถ
อภิปรายไดดังนี้
1. ปญหาภายนอกที่สงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษามากที่สุดคือปญหาดานสังคม
และวัฒนธรรม โดยปจจุบันวิถีชีวิตและคานิยมในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง คนในชุมชนมีความสัมพันธแบบตาง
คนตางอยู และขาดชวงการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากคนรุนเกาสูคนรุนใหม รองลงมาคือปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหา
ดานนโยบายและการเมือง และปญหาดานเทคโนโลยี ตามลําดับ
2. ปญหาภายในที่สงผลการทบตอการบริหารงานของศูนยฯ อยูในระดับมาก ไดแก 1) ปญหาดา น
ยุทธศาสตรการพัฒนาคือขาดยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงรุกและยุทธศาสตรขาดความคลอบคลุม และ 2) ปญหาดาน
การประสานงานคือขาดการประสานงานอยางตอเนื่องกับหนวยงาน องคกรภายนอก และขาดการจัดกิจกรรม
สนับสนุนการทํางานเปนทีม สวนปญหาดานอื่นๆ ไดแกดานงบประมาณ ดานการจัดกําลังคน ดานการวางแผน ดาน
การรายงาน ดานการอํานวยการ ดานการพัฒนาชุมชนและดานการจัดองคการอยูเพียงระดับปานกลาง
ดังนั้นในการบริหารงานของศูนยจําเปนตองมีการกําหนดยุทธศาสตรเชิงรุก คลอบคลุมการพัฒนาทุกดาน
และจําเปนตองมีการประสานกับหนวยงาน/องคกรที่มีสวนเกี่ยวของอย างตอเนื่อง เพื่อใหการบริหารงานของศูนยฯ
เกิดประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของชุมชน ทองถิ่น และผูสนใจตอไป
คําสําคัญ : การบริหารงาน , ศูนยไทใหญศึกษา , ปญหาอุปสรรค , ผลกระทบ
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Abstract
The study of problems and barriers affecting the management of Tai Yai Study
Center aimed at 1. studying the managment structure of Tai Yai Study center Maehongson
Community College 2. studying the problems and barriers of the the organization of Tai
Yai Study center Maehongson Community College and 3. suggesting the solution of
management of Tai Yai Study center Maehongson Community College.
The study was quantitative and qualitative research. The information gathered
from the study from relevant document, observation, questionnaire, and focus group. The
sample were 181 people who were from 1. 10 staffs of Tai Yai Study Center and 2. 171
stakeholders of Tai Yai Study Center.
The finding indicated that the staffs and stakeholders of Tai Yai Study Center
Maehongson Community College agreed that the problems affected the management were
from inside and outside area. The problems were as follows
1. The most outside problem affecting the management of Tai Yai Study Center
was the social and culture problem. People changed their lifestyle and social value to be the
separated lives and lack of folk wisdom inheritance. Other problems were economic
problem, politic problem and technology problem respectively.
2. The most inside problem affecting the management of Tai Yai Study Center
were 1.lack of developing approach and comprehensive strategies and 2. lack of sustain
coordination with institute and agency and lack of activity to build teamwork. Other
moderate problems were lack of budget, people management, planning and reporting,
supervision, community development, and organization management.
To manage the center, they needs to have approach strategies that comprehend all
area of development and sustain coordination between institute and agency to promote the
effective management of center and to be recognized society.
Key Word (s) : management , Tai Yai Study Center , problems , barriers affecting
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บทนํา
ไทใหญ หรือ ไต นับวาเปนกลุมชาติพันธุกลุมหนึ่งที่มีประวัติศาสตรความเปนมาไมนอยกวา 2,000 ป มี
การสรา งบ า นแปงเมื องจนกลายเป น อาณาจั กรเป น ชาติ พั น ธุ ที่มี วั ฒ นธรรม ภาษาพู ด และภาษาเขีย น ที่ เป น
เอกลักษณเฉพาะของตนเอง ไทใหญตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณพื้นที่ ในประเทศตาง ๆ ทั่วแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต
สวนไทใหญในประเทศไทยนั้นอาศัยอยูมากในบริเวณจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดแพร สําหรับ
จังหวัดแมฮองสอนเปนจังหวัดที่มีไทใหญเขามาตั้งรกรากไมต่ํากวา 200 ป จําแนกได 3 กลุม คือ กลุมที่หนึ่ง เปนไท
ใหญที่ยายถิ่นเขามาเพื่อบุกเบิกพื้นที่ทํามาหากิน กลุมที่สอง เปนกลุมที่ตกคางจากการทําสงคราม ระหวางพมากับ
ลานนาและอโยธยา รวมทั้งผูที่หลบหนีภัยสงครามภายในของพมาระหวางกองทัพเมืองนายกับกองทัพเมืองหมอก
ใหม และกลุมที่สามเปนผูที่เขามาทําไมกับบริษั ททําไมของอังกฤษ ปจจุบันมีไทใหญอาศัยอยูในจังหวัดแมฮองสอน
ประมาณรอยละ 40 ของประชากรทั้งหมด สวนใหญอาศัยอยูในเขตพื้นที่ของอําเภอเมือง อําเภอขุนยวม ตามลําดับ
จังหวัดแมฮองสอนมีชุมชนไทใหญตั้งอยูจํานวน 104 ชุมชน ภายในชุมชนเหลานี้มีสิ่งที่ทรงคุณคาหลาย
ประการไดแก ประวัติศาสตร ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ การละเลนพื้นบาน อาหาร ดนตรี บาน
เรือน และวัด แตวาแนวโนมที่สิ่งที่ทรงคุณคาเหลานี้เริ่มสูญหายหรือแปรเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน ดังนั้น
จังหวัดแมฮองสอนไดกําหนดยุทธศาสตรสงเสริมสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต และ
สุขภาพ และภาคประชาสังคมไทใหญของจังหวัดแมฮองสอนไดจัดประชุมกันขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2550 โดยมี
ขอเสนอวาการที่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตไทใหญที่มีอยูเดิมเกิดการสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้น มี
สาเหตุจากประชาชน หนวยราชการ รวมทั้งองคกรในพื้นที่ขาดองคความรูความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับ
ไทใหญ จําเปนตองมีหนวยงานหรือองคกรทางวิชาการในพื้นที่ซึ่งทํางานเกี่ยวของกับไทใหญโดยเฉพาะ เพื่อทํา
หนาที่ในจัดการความรูเกี่ยวกับไทใหญอยางตอเนื่องและใกลชิดกับชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับไทใหญ
เปนประเด็นที่มีความเกี่ยวของกับกลุมคนระดับชนชาติจําเปนตองใชเวลาและความตอเนื่องในการทํางาน
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน จึงไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญ และไดจัดตั้งศูนยไทใหญศึกษาขึ้นตั้งแต
ปงบประมาณ 2550 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยเนนการทํางานเกี่ยวกับการจัดการความรูเกี่ยวกับไทใหญ การ
จัดการความรูเกี่ยวกับไทใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนหลายประการ
จากการปฏิบัติงานในศูนยไทใหญศึกษา ตั้งแตป 2550 เปนตนมา ซึ่งไดเรียนรูงานและทํางานรวมกับ
ขาราชการ/พนักงาน/บุคลากรของสวนราชการ/ผูนําชุมชน ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของกับศูนยไทใหญศึกษา เห็นวา
ในการดําเนินงานยอมมีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากปจจัยตางๆ ทั้งภายนอกและภายใน ดังนั้นเพื่อใหศูนย
ไทใหญศึกษาสามารถยกระดับและเกิดการพั ฒนาใหเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายตอไป จําเปนตองมีการศึกษา
ปญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษาขึ้น เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีมากยิ่งขึ้น
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ศึกษาโครงสราง/กลไกการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

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

ปญหาอุปสรรคการบริหารงาน
1. ปญหาภายนอก
x ดานการนโยบายและการเมือง
x ดานเศรษฐกิจ
x ดานสังคมและวัฒนธรรม
x ดานเทคโนโลยี
2. ปญหาภายใน
x ดานการวางแผน
x ดานการจัดองคการ
x ดานการจัดกําลังคน
x ดานการอํานวยการ
x ดานการประสานงาน
x ดานการรายงาน
x ดานงบประมาณ
x การพัฒนาชุมชน
x ยุทธศาสตรการพัฒนา

ปญหาและอุปสรรคของการบริหารงานของศูนยไทใหญ
ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

ขอเสนอแนวทางการบริหารงานของ
ศูนยไทใหญศึกษาที่ไดจากผูมีสวนไดเสีย
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วิธีการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งป ญ หาอุป สรรคที่ ส ง ผลกระทบต อการบริห ารงานของศู น ย ไ ทใหญ ศึก ษา วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
แมฮองสอน ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณผสมคุณภาพ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชศึกษาคือ เจาหนาที่และผูมีสวนไดเสียกับศูนยไทใหญศึกษา ประกอบดวย
เจาหนาที่ศูนยไทใหญศึกษา จํานวน 10 คน และผูมีสวนไดเสีย ไดแก ผูนําชุมชน , ภูมิปญญาทองถิ่น , นักเรียน/
นักศึกษา และเจาหนาที่ภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวของ จํานวน 300 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษากลุมตัวอยาง 2 กลุม จํานวนทั้งสิ้น
181 คน ประกอบดวย เจาหนาที่ของศูนยไทใหญศึกษาจํานวน 10 คน ใชแบบเฉพาะเจาะจง และผูมีสวนไดเสียกับ
ศูนยไทใหญศึกษา จํานวน 171 คน ซึ่งใชสูตรของ Taro Yamane ในการคํานวณหากลุมตัวอยางที่จะดําเนิน
การศึกษา ไดแก ผูนําชุมชน , ภูมิปญญาทองถิ่น , นักเรียน/นักศึกษา และเจาหนาที่ภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวของ
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ศึกษา
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคการบริหารงานของศูนยไทใหญศึกษา
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนยไทใหญ
ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
2.2 การจัดเวทีวิเคราะหขอมูลแบบมีสวนรวม
3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงการเก็บขอมูลเปน 2 ลักษณะ คือ
3.1 เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภู มิ (Primary Data) โดยผูศึกษาแจกและสงแบบสอบถามทาง Email ใหกับเจาหนาที่ศูนยไทใหญศึกษา จํานวน 10 คน ผูมีสวนไดเสีย ประกอบดวยผูนําชุมชน,ภูมิปญญาทองถิ่น
,นักเรียน/นักศึกษา,เจาหนาที่ภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวของ จํานวน 171 คน รวมทั้งสิ้น 181 ฉบับ
3.2 เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาขากการรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร หนังสือ อินเตอรเน็ต งานวิจัย วิทยานิพนธ และสิ่งพิมพอื่นๆที่เกี่ยวของ
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ซึ่งประกอบดวย ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามของเจาหนาที่ /ผูมีสวนไดเสียกับศูนยไท
ใหญศึกษาและการจัดเวทีวิเคราะหขอมูลแบบมีสวนรวม ซึ่งใชกลุมตัวอยางที่ผูศึกษาไดดําเนินการ แลวตรวจสอบ
จํานวน และความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวม และนําแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูล โดย
ใชวิธีการทางสถิติ
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร เพื่อคํานวณคาสถิติตาง ๆ
เชน คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ฯลฯ โดยไดนาขอมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดเปลี่ยนเปนรหัสตัวเลข (Code) ลงในโปรแกรม Microsoft
Excel เพื่อบันทึกขอมูลแลวทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร ไดแก
1) สถิติทดสอบที (t-test)
2) สถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
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สวนสรุป
การศึ ก ษา ป ญ หาอุป สรรคที่ ส ง ผลกระทบต อการบริ หารงานของศู น ย ไ ทใหญ ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
แมฮองสอน มีผลการศึกษา ดังนี้
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 55.8 มีอายุอยูในชวง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 28.7
ระดั บ การศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ ปริญ ญาตรีห รืเที ย บเท า คิ ดเป น รอ ยละ 40.3 ส ว นใหญ อ ยู ใ นตํ า แหน ง อื่ น ๆ เช น
ขาราชการบํานาญ,นักธุรกิจ ฯลฯ คิดเปนรอยละ 54.7 มีอายุการทํางาน/และเขามามีสวนรวมกับศูนยฯ 5-10 ป คิด
เปนรอยละ 68.0 และมีฐานะในการเขามามีสวนรวมกับศูนยฯมากที่สุดคือภูมิปญญาทองถิ่น คิดเปนรอยละ 31.5
ความคิด เห็ น ของผู ต อบแบบสอบถามต อป ญ หาอุ ป สรรคในการบริห ารงานของศูน ย ไ ทใหญ ศึ ก ษา
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
ปญหาภายนอก
จากการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปญหาภายนอกที่สงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไท
ใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ตามลําดับประกอบดวย
ลําดับที่ 1 ปญหาดานสังคมและวัฒนธรรม โดยวิถีชีวิตและคานิยมในชุมชนเกิด การเปลี่ยนแปลง
คนในชุมชนมีความสัมพันธแบบตางคนตางอยู และขาดชวงการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น จากคนรุนเกาสูคนรุนใหม
ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.30 (S.D = 0.64) อยูในระดับปญหามากที่สุด
ลําดับที่ 2 ปญหาดานเศรษฐกิจ คือชาวบานมีฐานยากจน เกิดการเคลื่อนยายของแรงงานเขามา
ในชุมชนมากขึ้น และจํานวนนักทองเที่ยวเขามาในเขตที่ตั้งของศูนยฯมีแนวโนมลดลง ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวม
เทากับ 4.10 (S.D = 0.59) อยูในระดับปญหามาก
ลําดับที่ 3 ปญหาดานนโยบายและการเมือง คือระเบียบกฎหมาย การสนับสนุนงบประมาณ ยัง
ไมสามารถเขาศึกษาองคความรูจากประเทศเพื่อนบาน และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวขอกับคนเขาเมือง ยังไมคลอบ
คลุมกลุมผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งนโยบายการจัดตั้งสถาบันดานชาติพันธุยังไมมีชัดเจน ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ
4.00 (S.D = 0.46) อยูในระดับปญหามาก
ลําดับที่ 4 ปญหาดานเทคโนโลยี คือระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขิ่งขึ้น ชาวบานจะเกิดความ
สิ้นเปลืองมากขึ้น รวมทั้งทําใหไดรับอิทธิพลดานวัฒนธรรมอื่นเขามาอยางรวดเร็ว ซึ่งมีค าเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ
3.85 (S.D = 0.35) อยูในระดับปญหามาก
ปญหาภายใน
จากการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปญหาภายในที่สงผลกระทบตอการบริหารงานของศูนยไทใหญ
ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน ตามลําดับประกอบดวย
ลํ า ดั บ ที่ 1 ป ญ หาด า นยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา คื อ ขาดยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาเชิ ง รุ ก และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขาดความคลอบคลุม ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.96 (S.D = 0.60) อยูในระดับปญหา
มาก
ลําดับที่ 2 ปญหาดานการประสานงาน คือ ขาดการประสานงานอยางตอเนื่องกับหนวยงาน
องคกรภายนอก และขาดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการทํางานเป นทีม ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.60 (S.D =
0.91) อยูในระดับปญหามาก
ลํา ดั บ ที่ 3 ป ญ หาด า นงบประมาณ คื อ การใช จ า ยเงิ น งบประมาณไม เป น ไปตามแผนงานที่
กําหนด มีความลาชาในการจัดทําเอกสารการเบิกจายเงิน งบประมาณ และขาดการกํากับ ติดตามการใชจาย
งบประมาณอยางตอเนื่อง ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.37 (S.D = 0.65) อยูในระดับปญหาปานกลาง
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ลํา ดับ ที่ 4 ปญหาด า นการจั ด กํา ลั งคน คือ การแบ งหน าที่ ค วามรับ ผิ ดชอบไม มีค วามชั ดเจน
กําลังคนมีไมเพียงพอตอการดําเนินงาน ระบบการคัดเลือกบุคลากรขาดมาตรฐานที่ดี การจัดบุคลากรใหปฏิบัติ งาน
ไมตรงตามความรูความสามารถ ขาดการสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงที่สูงขึ้นการสนับสนุนให
บุคลากรเขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน หรือศึกษาตอมีนอย และบุคลากรขาดความรู ความสามารถเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.35 (S.D = 0.83) อยูในระดับปญหาปานกลาง
ลําดับที่ 5 ปญหาดานการวางแผน คือขาดการศึกษาขอมูลของหนวยงานกอนดําเนินการจัดทํา
แผน ขาดการวิเคราะหส ภาพแวดล อมองคกร เพื่อใช ประกอบการจัดทํ าแผน แผนงานขององคกร ขาดความ
ยืดหยุน ไมสามารถปรับเปลี่ยน ไดตามสถานการณ บุคลากรที่มีหน าที่รับผิดชอบ และขาดความรู ความเขาใจใน
การวางแผน รวมทั้งขาดการวางแผนงาน แผนปฏิบัติ งานและวิธีการปฏิบัติงานไว ลวงหนา ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวม
เทากับ 3.31 (S.D = 0.98) อยูในระดับปญหาปานกลาง
ลํ า ดั บ ที่ 6 ป ญ หาด า นการรายงาน คื อ การบริ ห ารงานขาดการวางระบบสํ า หรั บ เผยแพร
ประชาสัมพันธองคความรูของศูนยฯ และขาดระบบที่ดีในการใหขอมูลแกผูที่สนใจ ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ
3.25 (S.D = 0.91) อยูในระดับปญหาปานกลาง
ลํ า ดั บ ที่ 7 ป ญ หาด า นการอํ า นวยการ คื อ การติ ด ตาม ควบคุ ม กํ า กั บ การปฏิ บั ติ ง าน ขาด
เครื่องมือ/เกณฑที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน และการมอบหนาที่ความรับผิดชอบจากฝายบริหารยังไมชัดเจน
ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.21 (S.D = 0.93) อยูในระดับปญหาปานกลาง
ลําดับที่ 8 ปญหาดานการพัฒนาชุมชน คือการสงเสริมกิจกรรมใหชุมชนเกิดการรวมกลุมอาชีพ มี
รายได ภายใตวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามยังไมคลอบคลุม และการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนชุมชนขาดความ
ตอเนื่อง ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.21 (S.D = 0.96) อยูในระดับปญหาปานกลาง
ลําดับที่ 9 ปญหาดานการจัดองคการ คือความไมชัดเจนในการแบงหนาที่ ความรับผิดชอบใหแ ก
บุคลากร ขาดการประชุมชี้แจงใหบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึงวัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงาน
และการประเมินผลองคกร การจัดแบงหนวยงานภายในไมครอบคลุมตามภารกิจหนาที่ของศูนยฯและโครงสราง อยู
ภายใตวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน เกิดความไมคลองตัว ซึ่งมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.18 (S.D = 0.71) อยูใน
ระดับปญหาปานกลาง

กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธเลมนี้สําเร็จลงได ดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจาก ดร. สืบพงศ สุขสม
อาจารยที่ปรึกษาที่กรุณาใหคําแนะนํา และตรวจแกไข ขอบกพรอง ดวยความเอาใจใส ตลอดมาตั้งแตตนจนเสร็จ
เรียบรอย ผู วิจั ยขอกราบขอบพระคุณ ไวเปน อย างสูงและขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย ประจํ าหลักสูต รรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทุกทานที่ใหความชวยเหลืออยางดี
ขอขอบพระคุณ นางพิมพนารา บลันเดลล หัวหนาฝาย ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณาความถูกตอง
และความเที่ยงตรงในดานเนื้อหาของแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณ นางอรอนสัน หาระสาร หัวหนาสํานัก ที่ไดกรุณาวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
ขอขอบพระคุณประชาชนในเขตพื้นที่ ที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณบิดา
มารดาครูอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการวางรากฐานแกผูวิจัย และ ทานอื่น ๆ ที่ไมไดกลาวนามไว ณ
ที่นี้ ที่ไดกรุณาใหความสะดวก ความรวมมือ ขอเสนอแนะและอื่น ๆ ในการทําสารนิพนธครั้งนี้
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียน
ทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
People’s view on service quality of census records in Pangae municipal registration
office Padaet district Chiang rai

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

จาเอกณัฐวุฒิ อุดสุข
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกุล

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงาน
ทะเบี ย นราษฎร ของสํ า นั ก ทะเบี ย นท อ งถิ่น เทศบาลตํ า บลป า แงะ อํา เภอ ป า แดด จั ง หวั ดเชี ย งราย และเพื่ อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลตําบลปาแงะ กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนประชาชนที่มารับบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ จํานวน 380 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามขอมูล
ทั่ ว ไปและแบบสอบถามข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ต อบแบบสอบถาม การวิ เ คราะห ข อ มู ล ใช
โ ป ร แ ก ร ม SPSS ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ค า ส ถิ ติ ร อ ย ล ะ ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ห า ค า t-test แ ล ะ
One-way ANOVA เมื่อพบวามีความแตกตางใชการทดสอบรายคูดวยวิธี LSD
ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียน
ทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความเชื่อถือ
ไววางใจ อยูในระดับดีมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ อยูในระดับดีมาก ดาน
การตอบสนองตอผูรับบริการ อยูในระดับดี ดานความเปนรูปธรรม อยูในระดับดี และอันดับสุดทายคือ ดานความ
เขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการอยูในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพ
การใหบริการของงานทะเบียนราษฎร พบวาประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตางกัน มีความ
คิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ
ที่ตางกัน
คําสําคัญ : คุณภาพการใหบริการ, ความคิดเห็น, ทะเบียนราษฎร
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Abstract
The purposes of this study were to study people’s view on service quality of census
records in Pangae municipal registration office Padaet district Chiang rai and tocompare
people’s views on service quality of census records in Pangae municipal registration office
Padaet. Sample groups of this study were people who get service from the census records of
380, Instruments of this study consisted of questiommires on personal data and people’s
views on service quality and processing statistically by SPSS and analysis statistics were
percentage, means, standard deviation, t-test, ANOVA and couple differentiate test by LSD
Results of this study were found that people’s views on service quality relatedto the
census records in Pangae municipal registration office at excellent level. When considering
partially, it found creditability at excellent level, firstly. Secondly, it was confident given for
service receivers at excellent level. In order to responds on service receivers were at good
level. For tangibility, it was good level. And lastly, sympathy to service recetvers was good
level. When comparing people’s views on service quality related to the census records, it
found that people who had gender, age, educational level, occupation and income
differently, their comments would be no different. For different-age people had commented
on the service quality differenthy.
Key Word(s) : Quality ofservice, Opinion, Registration

บทนํา
การพั ฒนาระบบราชการไทย มี จุด มุ ง หมายที่ สํา คัญ คือการพัฒ นาปรับ ปรุง คุ ณภาพในการใหบ ริการ
ประชาชน ซึ่งรัฐจะตองดูแลใหมีการจัดระบบราชการและงานของรัฐอยางอื่นใหมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ดังนั้ น ขาราชการจึ งมีหนา ที่ในการดําเนิน การใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ผลประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน ระบบการบริการเปนการจัดวางแผนการ
ดําเนินการตาง ๆ ในอันที่จะตอบสนองความตองการของบุคคลที่มารับบริการ โดยจะเนนความตองการของผูมารับ
บริการและความสัมพันธในกระบวนการจัดการบริการของบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานบริการ สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวก ซึ่งจะเปนเครื่องชี้วัดคุณภาพในความสําเร็จหรือความลมเหลวของการบริก าร ดังนั้น การบริการจึง
หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลหรือองคการในอันที่จะตอบสนองความ
ตองการของบุคคลอื่น ตามที่คาดหวังและทําใหเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทํานั้น (พิพัฒน ศังขะฤกษ
, 2550, หนา 1)
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พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546ไดบัญญัติใหสวน
ราชการตองถือปฏิบัติ ดังนี้ (ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ, 2552, หนา 53-54)
1. การรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม และประชาชนผูรับบริการเพื่อปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติการใหเหมาะสม (มาตรา 7(4))
2. ใหมาตรการกระจายอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการ
เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ (มาตรา 27)
3. ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือสวนราชการดวยกันใหสวนราชการแตละแหง
จัดทําแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการดําเนินการ และปดประกาศใหประชาชนทราบ (มาตรา 29)
4. เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหสวนราชการรวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวมกระทรวง ศูนยบริการ
รวมอําเภอ ศูนยบริการรวมจังหวัด ใหประชาชนสามารถติดตอในเรื่องตาง ๆ ไดในที่เดียวกัน (มาตรา 30-32)
5. ให ส วนราชการทบทวนเพื่ อดํ าเนิ นการยกเลิ ก ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บ ทั้ ง นี้ ใ ห คํ า นึ ง ถึ ง ความ
สะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสาคัญ (มาตรา 35-36)
6. ในการบริการประชาชนหรือติดตอระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จของงาน และประกาศใหประชาชนทราบเปนการทัว่ ไป พรอมกับจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารไดงา ย (มาตรา 37)
นอกจากนี้ ยังใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามแนวทาง
ของพระราชกฤษฎีกานี้โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน (มาตรา 52) กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทํา ใหทุก
หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนจะต อ งก า วไปสู ค วามเป น สากล เพราะความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ก าร
สื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศไดเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว และเปนที่ยอมรับวาในการปรับปรุง
การใหบริการทั้งภาครัฐและเอกชนตองอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งเปนหนวยงานที่
ใหบริการประชาชนอยางใกลชิด งานที่จะตองพบปะ พูดคุยกับประชาชนโดยตรงและยังไดพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการโดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการใหบริการ เชน ระบบการจัดเก็บฐานขอมูล ซึ่งจะชวยใหขอมูลมี
ความถูกตอง แมนยำ มากขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี ดวยเหตุนี้ทําใหผูวิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาวาระดับคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎรอยูในระดับใด และประชาชนที่มารับ
บริการมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางไร เพื่อจะไดนําผลของการศึกษาวิจัยนาเสนอตอนายกเทศมนตรี และนาย
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ
งานทะเบียนราษฎรใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของงานทะเบียนราษฎร ของ
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของสํานัก
ทะเบี ย นท อ งถิ่ น เทศบาลตํ า บลป า แงะ อํ า เภอป า แดด จั ง หวั ด เชี ย งราย โดยจํ า แนกตาม เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ตัวแปลอิสระ
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายไดตอเดือน

ตัวแปลตาม
ปจจัยสวนบุคคลความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพ
การใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลตําบลปาแงะ
1. ดานความเชื่อถือไววางใจ (Reliability)
2. ดานการใหความมัน่ ใจแกผูรบั บริการ (Assurance)
3. ดานความเปนรูปธรรม (Tangibles)
4. ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ (Empathy)
5. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ (Responsiveness)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําปาแงะ
2. ผลการศึกษาที่ไดจะสามารถนําไปเปนขอมูลในเบื้องตนใหกับเทศบาลตําบลปาแงะใชเปนแนวทาง ใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรใหดีขึ้นเพื่อใหประชาชนมี ความพึงพอใจมากขึ้น
และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดตรงตามเปาหมายมากขึ้น

วิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ คุ ณภาพการใหบริการงานทะเบีย น
ราษฎร ของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําปาแงะสําหรับตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความคิดเห็นดานความเชื่อถือไววางใจได ดานการใหความ
มั่นใจแกผูรับบริการ ดานความเปนรูปธรรม ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ ดานการตอบสนองตอ
ผูรับบริการ
สํ า ห รั บ ข อ บ เ ข ต พื้ น ที่ ใ น ก า ร สํ า ร วจ อยู ใน สํ า นั ก ท ะ เบี ย น ท อ ง ถิ่ น เ ท ศบ า ล ตํ า บ ล ป า แ ง ะ
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย และขอบเขตของประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มารับบริการงาน
ทะเบียนราษฎร จํานวน7,772 คน (ขอมูลจากสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบล ปาแงะ มิถุนายน 2560)กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มารับบริการงานทะเบียนราษฎรจํานวน 380 คน ซึ่งกําหนดขนาดของ
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใช ใ นการวิ จั ย ด ว ยการใช สู ต รของทาโร ยามาเน (ลั ด ดาวั ล ย เพชรโรจน และอั จ ฉรา ชานิ
ประศาสน 2547, หนา 230) โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นที่ 95% และไดทําการสุมตัวอยางจากประชาชนที่มา
รับบริการงานทะเบียนราษฎรขอบเขตระยะเวลาการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทําการคนควาแบบอิสระตั้งแตเดือน
มิถุนายน –กันยายน 2560
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มตี อคุณภาพ
การใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนทองถิน่ เทศบาลตําบลปาแงะ โดยแบบสอบถาม 1 ชุด จะแบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนลักษณะคำถามแบบปลายปดจํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 ขอมูลที่วัดระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของ
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะเปนคําถามปลายปด จํานวน 23 ขอ

การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
สําหรับแบบสอบถาม ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องของความคิดเห็น การบริการคุณภาพการใหบริการ
และการบริการสาธารณะ จากนั้นไดนํามากําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย กําหนดนิยามศัพท และเพื่อใชเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิด เห็น ของประชาชนที่ มีต อคุ ณ ภาพการใหบริการงานทะเบี ย น
ราษฎร ของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามวามีความคลอบคลุม
วัตถุประสงคหรือไม จากนั้นนำไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและความชัดเจนของ
คําถาม เพื่อใหไดคําถามที่สามารถสื่อสารความหมายไดตรงกันระหวางผูวิจัยและผูตอบแบบสอบถาม แลวนํามา
ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโดยใหผูเชี่ยวชาญ
4. นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try Out) กับ กลุมประชาชนที่มารับบริการของสํานักทะเบียนทองถิน่
เทศบาลตําบลปาแงะ จํานวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหา
คาความเที่ยงหรือคาความเชื่อถือไดของ (Reliability) แบบ Cronbach’s Alpha ไดคาความเที่ยงหรือความเชื่อถือได
ของแบบสอบถาม เทากับ .9173 ซึ่งถือวาแบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือที่สามารถนําไปเก็บขอมูลจริงตอไป

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ แบงการวิเคราะหออกเปน 2 ตอน คือ การวิเคราะหขอมูลทั่วไป
และการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของ
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ โดยใชวิธีการประมวลผลคาทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูล และตอบ
วัตถุประสงค ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดวิเคราะหขอมูลโดยใช
คาความถี่และรอยละ
2. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของสํานัก
ทะเบี ย นท อ งถิ่ น เทศบาลตํ า บลป า แงะ อํ า เภอป า แดด จั ง หวั ด เชี ย งราย วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ค า เฉลี่ ย เลข
คณิต ( ) และ(SD) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาจัดลําดับตามคาเฉลี่ย
3. การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน คือ การหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามใชคา t-test และ One-way ANOVA โดยมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกรณีพบวาแตกตางใชการ
ทดสอบรายคูดวยวิธี LSD
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สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากรผูตอบแบบสอบถาม
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว า ป ร ะ ช า ช น ที่ ม า ติ ด ต อ ง า น ท ะ เ บี ย น ร า ษ ฎ ร เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล
ป า แงะ อํ า เภอป า แดด เป น กลุ ม ตั ว อย า งที่ เป น เพศชายมากกว า เพศหญิ ง มี อายุ ระหว า ง 41-50 ป การศึ ก ษา
ระดับประถมศึกษา สวนใหญมีอาชีพรับจาง/เกษตรกร จํานวน 127 คน และมีรายไดอยูระหวาง 5,000-10,000 บาท
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียน
ทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ
ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียน
ทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานความเชื่อถือไว วางใจ อยู ในระดั บดี มากเป นอันดั บหนึ่ ง รองลงมาคื อ ด านการใหความมั่ นใจแก
ผูรับบริการ อยูในระดับดีมาก ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ อยูในระดับดีมาก ดานความเปน รูปธรรม อยูใน
ระดับดี และอันดับสุดทายคือ ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการอยูในระดับดี
1. ดานความเชื่อถือไววางใจ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา เจาหนาที่ไม
เรียกรองผลประโยชนตอบแทน อยูในระดับดีมาก เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือมีระบบขั้นตอนการใหบริการที่
ชัดเจน อยูในระดับดีมาก เจาหนาที่ใหบริการไดอยางถูกตองแมนยํา อยูในระดับดีมาก มีระบบการใหบริการแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว อยูในระดับดีมาก และอันดับสุดทาย คือ เจาหนาที่ใหบริการเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด อยูในระดับดี
2. ดา นการใหค วามมั่ น ใจแกผูรับ บริการ ในภาพรวมอยู ในระดั บ ดี ม าก เมื่ อพิ จ ารณาเป น รายขอแล ว
พบวา เจาหนาที่แตงกายสุภาพเรียบรอยอยูในระดับดีมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือเจาหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา
ที่ ดี อยู ใ นระดั บ ดี ม าก เจ า หน า ที่ ใ ห บ ริ ก ารอย า งเสมอภาคเท า เที ย มอยู ใ นระดั บ ดี ม าก เจ า หน า ที่ มี ทั ก ษะ
ความรู สามารถตอบขอซักถามของประชาชนไดอยางถูกตองอยูในระดับดี และอันดับสุดทายคือ เจาหนาที่ใหบริการ
ดวยความสุภาพ ออนโยน อยูในระดับดี
3. ดานความเปนรูปธรรม ในภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ความพรอมของ
เครื่องมือและอุปกรณในการใหบริการอยูในระดับดีมาก เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือสถานที่ใหบริการมีความสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย อยูในระดับดีมาก มีบอรดประชาสัมพันธที่แสดงใหทราบถึงขั้นตอนในการรับบริการ อยูใน
ระดับดีมาก มีเครื่องดื่ม หนังสือพิมพ สําหรับบริการประชาชน อยูในระดับดี และอันดับสุดทายคือ สถานที่ใหบริการ
กวางขวาง ไมคับแคบสามารถรองรับประชาชนไดอยางเพียงพอ อยูในระดับดี
4. ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวา เจาหนาที่สนใจไตถามความตองการของประชาชน อยูในระดับดีเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา เจาหนาที่ใหความ
ชวยเหลือตามที่ประชาชนรองขออยางรวดเร็ว อยูในระดับดี และอันดับสุดทายคือ เจาหนาที่มีความกระตือรือรนใน
การใหบริการ อยูในระดับดี
5. ดานการตอบสนองตอผูร ับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เจาหนาที่
ใหบริการอยางตอเนื่องตลอดเวลาที่เปดทําการ อยูในระดับดีมาก เปนอันดับหนึ่งรองลงมาคือ เจาหนาที่มีความพรอม
ในการให บ ริก ารแกป ระชาชน อยู ใ นระดั บ ดี ม าก เจ า หน า ที่ มี ค วามตรงต อ เวลาในการให บ ริก าร อยู ใ นระดั บ
ดี เจา หนา ที่ ไม ป ฏิเสธกอนที่ จะพยายามทํา ตามความตองการของประชาชน อยู ในระดับ ดี และอัน ดับ สุ ดท า ย
คือ เจาหนาที่สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที อยูในระดับดี
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สวนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงาน
ทะเบียนราษฎร ของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ พบวา
1. ประชาชนที่ มี เพศต า งกัน มี ค วามคิด เห็นต อคุ ณภาพการใหบ ริการงานทะเบี ย นราษฎร ของสํ า นั ก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ไมแตกตางกัน เ นื่ อ ง จ า ก ค า sig.(2tailed) = 0.148 ตามคานัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
2. ประชาชนที่มีอายุตา งกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของสํานักทะเบียน
ทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ แตกตางกัน เนื่องจากคา sig. = 0.00
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยผูที่มีอายุระหวาง31-40 ป มีความเห็นตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกับ
ผูที่มีอายุระหวาง 41-50 ป จึงเปนการยอมรับสมมติฐาน
3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของ
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ไมแตกตางกัน เ นื่ อ ง จ า ก ค า sig. = 0.068 ตามคานัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐาน
4. ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ไมแตกตางกัน เ นื่ อ ง จ า ก ค า sig. = 0.052 ตามคานัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐาน
5. ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ไมแตกตางกัน เ นื่ อ ง จ า ก ค า sig. = 0.073 ตามคานัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐาน

อภิปรายผล
จากการวิจัย พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของสํานัก
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เนื่องจากประชาชนมีความเชื่อถือไววางใจการ
ทํางานของเจาหนาที่ผูใหบริการ การใหบริการถูกตอง แมนยํามีความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับบริการ
1. ดานความเชื่อถือไววางใจ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาเจาหนาที่ใหบริการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและไมเรียกรองผลประโยชนตอบแทนจากประชาชนผูมารับ
บริการ ทําใหประชาชนเชื่อถือไววางใจเจาหนาที่ผูใหบริการ อีกทั้งเอกสารที่ไดรับมีความถูกตอง แมนยํา ทําใหไม
เสียเวลาในการแกไข ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของชุติมา บานไร (2551) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ มีต อ การใหบ ริการของที่ วา การอําเภอท า ใหม จั ง หวั ด จัน ทบุรี พบว า ในดา นความเชื่ อมั่ น ไว ว างใจ
ประชาชนมีความเห็นตอการใหบริการอยูในระดับดี คือ เจาหนาที่ใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริตไมเรียกรอง
ผลประโยชนตอบแทน เจาหนาที่ใหบริการดวยความถูกตองแมนยําครบถวน ไมผิดพลาด
2. ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาเจาหนาที่แตงกาย
สุภาพเรียบรอย และใหคำปรึกษาแนะนาชวยใหปญหาตาง ๆ คลี่คลายไปในทางที่ดี ผูรับบริการไมตองกังวลสงสัยอีก
ตอไป นอกจากนั้นเจาหนาที่ยังใหบริการแกคนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ทําให
ประชาชนมีความมั่นใจในตัวเจาหนาที่ผูใหบริการมากขึ้น ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุพร นวลตรี
ฉ า (2546) ศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจของประชาชนในการให บ ริ ก ารด า นงานทะเบี ย น
ราษฎร สํานักงานทะเบียนทองถิ่น เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี พบวา ในดานเจาหนาที่ ประชาชนผูใชบริการ
งานทะเบียนและบัตรประชาชน มีการรับรูเกี่ยวกับเจาหนาที่ผูใหบริการในระดับคอนขางมาก คือเจาหนาที่ให
คําปรึกษาแนะนําที่ดี พูดจาสุภาพ ออนนอม และเปนกันเอง
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3. ดานความเปนรูปธรรม ในภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้เปนเพราะวางานทะเบียนราษฎร มีเครื่องมือและ
อุปกรณที่พรอมสํา หรับการใหบริการ ทําใหการบริการมีความรวดเร็วไมติดขัด อุปกรณที่ชํารุดเสียหายไดรับการ
ซ อ มแซมให อ ยู ใ นสภาพพร อ มใช ง านได ทั น ที นอกจากนั้ น ยั ง มี บ อร ด ประชาสั ม พั น ธ ที่ แ สดงให ท ราบถึ ง
ระยะเวลา คาธรรมเนียม และหลักฐานในการขอรับบริการ เพื่อใหประชาชนที่มารับบริการได จัดเตรียม เอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ใหพรอม เมื่อไดรับบริการแลวจะไดไมเสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสารอีกซึ่งมีความสอดคลองกับผล
การศึกษาของรัชนี พิทักษญาติ (2546) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักทะเบียนอําเภอเมืองชลบุรี พบวา ดานความรวดเร็วใน
การใหบริการ ประชาชนสวนใหญพงึ พอใจมาก คือ อุปกรณเครื่องมือที่ใหบริการมีความทันสมัย มีปายประชาสัมพันธ
บอกขั้นตอนและหลักฐานที่ใชประกอบในการขอรับบริการ
4. ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้เปนเพราะวาเจาหนาที่
ดูแลใสใจประชาชนที่มารับบริการและใหความชวยเหลือตามที่ประชาชนรองขออยางรวดเร็ว ทําใหประชาชนเกิด
ความรูสึกวาเจาหนาที่มีความสนใจ และใสใจในการใหบริการไมทอดทิ้งใหผูรับบริการตองแกไขปญหาตามลําพัง ซึ่งมี
ความสอดคลองกับผลการศึกษาของชุตมิ า บานไร (2551) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ของที่วาการอํา เภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี พบวา ในดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ ประชาชนมี
ความเห็นตอการใหบริการอยูในระดับดี คือ เจาหนาที่ดูแลสนใจไตถามความตองการของประชาชน และเจาหนาที่มี
ความกระตือรือรนในการใหบริการ
5. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้เปนเพราะวาเจาหนาที่ใหบริการอยาง
ตอเนื่องไมติดขัด ไมหยุดชะงัก หรือทําใหผูรับบริการตองรอนานเจาหนาที่มีความพรอมในการใหบริการ สามารถ
ใหบริการแกประชาชนไดทันที ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของรัชนี พิทักษญาติ (2546) ศึกษาเรื่องความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีสํานัก
ทะเบียนอําเภอเมืองชลบุรี พบวา ดานความรวดเร็วในการใหบริการ ประชาชนสวนใหญพึงพอใจมาก คือการบริการ
มีความตอเนื่องไมหยุดชะงัก และระยะเวลาที่ใหบริการจนแลวเสร็จมีความเหมาะสมการเปรียบเทียบความคิดเห็น
โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
5.1 ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของ
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ไมแตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ไมวาผูมารับบริการจะเปนเพศ
ชายหรือเพศหญิง ตางก็ไดรับการบริการจากเจาหนาที่ผใู หบริการอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของอัศวประกาญจน สนิทจันทร (2551) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการ
ให บ ริ ก ารของเทศบาลเมื อ งสุ ริ น ทร จั ง หวั ด สุ ริ น ทร ก ลุ ม ตั ว อย า งคื อ ประชาชนที่ ม าใช บ ริ ก ารเทศบาลเมื อ ง
สุรินทร จังหวัดสุรินทร จานวน 400 คนพบวาประชาชนที่มีเพศตางกันมีความเห็นตอคุณภาพการใหบริการของ
เทศบาลเมืองสุรินทรจังหวัดสุรินทร ไมแตกตางกัน
5.2 ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของ
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ แตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชาชนที่มาติดตอราชการที่มีอายุ
ระหวาง 41-50 ป อาจจะเปนผูที่ไมมีความรูดานการติดตองานทะเบียนราษฎรมากนัก เจาหนาที่จึงใหคําปรึกษา
แนะนํา และสนใจไตถามความตองการมากกวาผูที่มีอายุ 31- 40 ป จึงทําใหความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ
ของงานทะเบี ย นราษฎร มี ค วามแตกต า งกัน ซึ่ ง สอดคล อ งกับ ผลการศึก ษาของพิ พั ฒ น ศั ง ขะฤกษ (2550) ซึ่ ง
ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการบริการประชาชนดานทะเบียนและบัตร ของสํานัก
ทะเบียนอําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี กลุมตัวอยางคือประชาชน ที่มารับบริการดานทะเบียนและ
บัตร ของสํานักงานทะเบียนอําเภอดานมะขามเตี้ย จํานวน 392 คนพบวาอายุที่แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจตอ
การบริการประชาชนดานทะเบียนและบัตร ของสํานักทะเบียนอําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน
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5.3 ประชาชนที่ มีการศึกษาตา งกัน มี ความคิด เห็นต อคุ ณภาพการใหบ ริการงานทะเบีย น
ราษฎร ของสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ไมแตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ไมวาผูมารับบริการ
จะ มีระดับการศึกษาระดับใดก็ตาม ก็ไดรับการบริการจากเจาหนาที่ผูใหบริการอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของสุพร นวลตรีฉา (2546) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการ
ดานงานทะเบียนราษฎร สํานักงานทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางคือ ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองขลุงที่มาใชบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน จํานวน 354 คน พบวา ความพึงพอใจใน
กิจกรรมบริการดานงานทะเบี ยนราษฎรของสํา นั กงานทะเบียนทองถิ่น เทศบาลเมืองขลุ ง จัง หวัดจั นทบุ รี ไม มี
ความสัมพันธกับวุฒิการศึกษา
5.4 ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของ
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ไมแตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ไมวาผูมารับบริการจะมีอาชีพ
อะไร ต า งก็ ไ ด รั บ การบริ ก ารอย า งเสมอภาคและเท า เที ย มกั น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของบงกช สิ ง
หะ (2550) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องความเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลบอทอง อําเภอบอ
ทอง จั ง หวั ด ชลบุ รี กลุ ม ตั ว อย า งคื อ ประชาชนผู ม าใช บ ริ ก ารเทศบาลตํ า บลบ อ ทอง อํ า เภอบ อ ทอง จั ง หวั ด
ชลบุรี จํานวน 363 คน พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกันมีความเห็นตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตํา บล
บอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรีไมแตกตางกัน
5.5 ประชาชนที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของ
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ไมแตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ไมวาผูมารับบริการจะมีรายได
เท า ใด ต า งก็ ไ ด รั บ การบริ ก ารอย า งเสมอภาคและเท า เที ย มกั น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของบงกช สิ ง
หะ (2550) ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องความเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลบอทอง อําเภอบอ
ทอง จั ง หวั ด ชลบุ รี กลุ ม ตั ว อย า งคื อ ประชาชนผู ม าใช บ ริ ก ารเทศบาลตํ า บลบ อ ทอง อํ า เภอบ อ ทอง จั ง หวั ด
ชลบุรี จํานวน 363 คน พบวา ประชาชนที่มีรายไดตางกันมีความเห็นตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลบอ
ทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอคุณภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร ของ
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก จากผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได จะมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการไมแตกตาง สวนอายุ จะมี
ความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน ซึ่งจากขอคนพบดังกลาว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
เชิงนโยบาย
1. จากการศึกษาวิจัย พบวา ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ผูวิจัยจึง
ขอเสนอแนะให เทศบาลตําบลปาแงะ จัดทํามาตรฐานในการใหบริการโดยเนนการใหบริการเชิงรุก และควรจัดทํา
โครงการใหความรูดานงานทะเบียนราษฎรแกประชาชนในเขตรับผิดชอบของสํานักทะเบียนทองถิ่นอยางตอเนื่อง
2. จากการศึก ษาวิ จั ย พบว า ด า นความเป น รู ป ธรรม มี ค า เฉลี่ ย น อ ยรองลงมา ผู วิ จั ย จึ ง ขอเสนอแนะ
ให เทศบาลตําบลปาแงะ จัดวางระบบการใหบริการทั้งดานสถานที่และเจาหนาที่ และใหมีการวัดประเมินความพึง
พอใจจากประชาชนที่มารับบริการงานทะเบียนราษฎรอยางสม่ําเสมอ เพื่อจะทําใหการบริการของสํานักทะเบียน
ทองถิ่นไดมีคุณภาพและถูกตอง
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เชิงการปฏิบัติ
จากการศึกษาพบวา
1. ดานความเชื่อถือไววางใจ พบวา ดานเจาหนาที่ใหบริการเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดมีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะใหเทศบาลตําบลปาแงะ ตรวจสอบปญหาที่ทําให
เกิดความลาชาในการใหบริการ และรวมกันแกไข เพื่อใหบริการไดอยางรวดเร็วและเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามมาตรฐานของสํานักทะเบียนทองถิ่นที่ตั้งเกณฑไว
2. ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ พบวา ดานเจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพออนโยนมีคาเฉลี่ย
นอ ยที่ สุ ด ผู วิ จั ยจึ งขอเสนอแนะใหเทศบาลตํ า บลป า แงะ จั ด อบรมคุณภาพการใหบริการแกเจ าหน า ที่ เพื่ อให
เจาหนาที่บริการประชาชนดวยความสุภาพ ออนโยน ซึ่งจะทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจในการมารับบริการมาก
ขึ้น
3. ดานความเปนรูปธรรม พบวา ดานสถานที่ใหบริการขวางขวาง ไมคับแคบ สามารถรองรับประชาชนได
อยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ยนอยที่สดุ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะใหเทศบาลตําบลปาแงะ จัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศนสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลปาแงะ ใหมีความสวยงามและนามาใชบริการ
4. ดานความเขา ใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ พบวา ดานเจ าหนา ที่มีความกระตื อรือรน ในการ
ใหบริการมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะให เทศบาลตําบลปาแงะจัดอบรมคุณภาพการใหบริการพรอมทั้ง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใหบริการแกเจาหนาที่ เพื่อใหเจาหนาที่มีจิตสํา นึกที่ดีตอการใหบริการ และใหบริการที่
ออกมาจากใจหรือที่เรียกวามีจิตสาธารณะในการใหบริการ
5. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ พบวา ดานเจาหนาที่สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงทีมี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะให เทศบาลตําบลปาแงะ จัดประชุมหัวหนาและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และ
รวมกันวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแกไขและเมื่อเกิดปญหาดานการใหบริการขึ้นหากเจาหนาที่ไม
สามารถตัดสินใจเองได เจาหนาที่ตองรีบปรึกษาผูบังคับบัญชาทันที
เชิงวิชาการ
1. ควรศึกษาขอมูลจากประชาชนผูมารับบริการ ดวยการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณควบคูกัน
ไป เพราะจะทําใหไดขอมูลเชิงลึก และขอเสนอแนะจากประชาชนผูมารับบริการ ซึ่งจะชวยใหไดขอมูลที่มีความ
ชัดเจน ครอบคลุมและเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาขอมูลจากเจาหนาที่ผูใหบริการดวย เพื่อจะทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการใหบริการ
ตาง ๆ
3. ควรจัดทําโครงการเกี่ยวกับการใหความรูดานงานทะเบียนราษฎรและการติดตอราชการตอกับประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลปาแงะ โดยออกพื้นที่ใหความรูอยางถูกตอง
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ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
The Satisfaction of the elderly on the allowance service. of Banchang Tambon
Municipality, Banchang District, Rayong Province
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อาจารยที่ปรึกษา
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ดร.สมศักดิ์ คาขาย
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขต
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูสูงอายุเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล จากกลุมตัวอยางผูสูงอายุที่ใชบริการในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง จํานวน 217 คน
โดยใชสถิติพื้นฐานหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตาง
ระหวางตัวแปรโดยใชคาสถิติ t-test, One way ANOVA ผลจากการศึกษาพบวา
1. ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง สวนใหญเปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 64.50 มีอายุระหวาง 60-65 ป คิดเปนรอยละ 60.40 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ
69.10 และไมไดประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 69.10
2. ระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบาน
ฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง
อําเภอบานฉาง จังหวั ดระยอง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูสูงอายุที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ การบริการเบี้ยยังชีพ
Abstract
The purpose of this research were : 1) to study the level of the satisfaction of the
elderly on the allowance service , Banchang Tambon Municipality ,Banchang District
,Rayong Province 2) to compare the satisfaction of the elderly on the allowance service ,
Banchang Tambon Municipality ,Banchang District ,Rayong Province devide dependent on
nidividual factors. The population of Bangchang Tambon Municipality ,Rayong Province
were 500 people. The sample were 217 respondents by Krejcie & Morgan Table of sample
size dertermination. This quantitation research used the questionnaire to data collection.
The data was processed by a computer software and the analysis was based on the
frequency of the data ,percentage, Mean, standard deviation ,t-test and One way ANOVA.
The results of the study were as follows:
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1.The nidividual factors of the elderly on the allowance service , Banchang Tambon
Municipality ,Banchang District ,Rayong Province.The majority of sex were 64.50 percent
females ,age were 60.40 percent for 60-65 years old , education were 69.10 percent for
primary school and did not work were 69.60 percent
2.The level of the satisfaction of the elderly on the allowance service ,Banchang
Tambon Municipality, Banchang District, Rayong Province were over all at high level.
When considering to each dimension,it was foundest that were high level every dimension.
3.To compare the satisfaction of the elderly on the allowance service ,Banchang
Tambon Municipality, Banchang District, Rayong Province devide dependent on nidividual
factors , found that the elderly on the allowance service had different sex ,age ,education
and career ,did not significant different ,was statistically significant at .05 level.
Key Word (s) Satisfaction , the allowance service

บทนํา
ประเทศไทยมีแนวโนมผูสูงอายุเพิ่มขึ้น และอายุยืนยาวมากขึ้น เมื่อเทียบกับอดีตที่ผานมา อาจมาจากการ
สาธารณสุขเจริญขึ้น ประชาชนเขาถึงแหลงขอมูลทางสาธารณสุขไดเร็ว และแมนยํามากขึ้น การคมนาคมสะดวกแก
การเคลื่อนยายผูปวยรวดเร็วขึ้น จึงมีกลุมผูสูงอายุเพิ่มจํานวนมากขึ้น ประกอบกับกฎหมายวาดวยการสงเสริม
พัฒนาเด็กเยาวชน ผูสูงอายุบังคับใหมีบริการแกกลุมอายุเหลานี้ในรูปแบบที่รับกับสภาพของกลุมอายุเชน กลุม
ผู สู ง อายุ ต อ งได รับ บริการเกี่ย วกับ เบี้ ย ยั ง ชี พ ดั ง ที่ รัฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศักราช 2550 ได มี
บทบัญญัติที่กําหนดสิทธิเกี่ยวกับสิทธิไดรับสวัสดิการของผูสูงอายุซึ่งระบุวา “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ
และไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับสวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี
และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ”ประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทั้งในแงของจํานวน
และอัตราสวนตอประชากรทั้งประเทศ อันสืบเนื่องมาจากปจจัยหลัก 2 ประการ คือ การพัฒนาทางดานการแพทย
และสาธารณสุข และนโยบายการวางแผนครอบครัวที่ทําใหการเกิดลดลงอยางมาก ความสําเร็จจากนโยบาย
วางแผนครอบครัว เพื่ อลดอัตราการเกิดของประชากรไทย และการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการใหบริการดาน
สาธารณสุขไดสงผลใหประชากรไทยมีอายุยืนขึ้น ในอัตราที่รวดเร็ว ผลกระทบดังกลาวทําใหโครงสรางประชากร
ไทยในอนาคตอยูในสภาวะที่เรียกวา ประชากรสูงอายุ ในระยะ 20 ป ขางหนาประเทศไทยกําลังดําเนินเขาสูสภาวะ
ที่เรียกวา ประชากรชรา (Population Aging) โดยคาดหมายวา ป พ.ศ.2563 จะมีจํานวนประชากรสูงอายุ (อายุ
60 ปหรือมากกวา) สูงถึง 10.8 ลานคน หรือเทากับ รอยละ 15.3 ของประชากรทั้งประเทศ ผลที่เกิดขึ้นทําใหสงผล
กระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่ตองปรับตัว รองรับปญหานี้อยางมาก ในระยะเวลาอันจํากัด เพราะจํานวน
ประชากรผูสูงอายุสวนมากอาจตองเผชิญปญหาความไมพรอมในการใหบริการ สงผลใหไมไดรับการดูแลอยางทั่วถึง
และเหมาะสมเพียงพอ การบริการทางสวัสดิการสังคมที่รัฐหรือภาคเอกชนไมสามารถสนองตอบความตองการของ
ผูสูงอายุจํานวนมากไดความสามารถของรัฐและสังคมในการจัดเตรียมทรัพยากรทางสุขภาพ และสังคมไมทั่วถึงและ
เทาทันปญหาของผูสูงอายุในสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซับซอน และตองการแกปญหาอยางเรงดวนเรงดวน
(สุทธิชัย จิตะพันธกุล. 2541: 2–5)
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 ขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาสาระในการกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดวยกันเอง โดยพยายามถายโอนภารกิจหนาที่หลายประการที่
รัฐดําเนินการอยูในปจจุบัน ขณะเดียวกันองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็สามารถรับผิดชอบในการดําเนินการได
รวมทั้งกําหนดใหมีการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย การ
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กระจายอํ า นาจการบริห ารการปกครองให ป ระชาชนในท องถิ่น (ราชการบริ ห ารส ว นภู มิ ภาค) เพื่ อ แบ ง เบา
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของรัฐบาล และเพื่อใหการดําเนินการใหบริการและอํานวยการดานตาง ๆ สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ทั่วถึง และรวดเร็ว (กรมการปกครองทองถิ่น. 2548:54)
เพราะกระทรวงมหาดไทย ไดตราระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดคุณสมบัติพื้นฐานของผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ ประการแรก คือ มี
ภูมิลําเนาในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประการที่สองคือ มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง
หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยมีเงื่อนไขวาผูที่ไดรับความเดือดรอนกวา
หรือผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือผูที่อาศัยในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ เปนผูไดรับการ
พิจารณากอน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 2548:34)
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เริ่มใหบริการเบี้ยยังชีพมาตั้งแตเริ่มใชระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จนถึง
ปจ จุบั น โดยดํา เนิ น งานไปตามแนวทาง หลักเกณฑและวิ ธีการระเบีย กระทรวงมหาดไทยว าด วยการจา ยเ งิ น
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ใชสําหรับการจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสเทานั้น
สวนผูสูงอายุใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2552 กําหนดหลักเกณฑ การจา ยเงิน เบี้ย ยัง ชีพผู สูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่ อให
สอดคล อ งกั บ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการผู สู ง อายุ แ ห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 4/2552 วั น ที่ 21 พฤษภาคม 2552 ตาม
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมีสาระสําคัญ คือ ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ ตองมีสัญชาติไทย อายุ 60 ป
ขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิ
ประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ ผูสูงอายุที่พิการหรือปวยดวยโรคเอดส ไดรับเบี้ยความพิการหรือเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดสแลว สามารถรับเบี้ยยั งชีพผูสูงอายุไดอีกดวย โดยใหผูสูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณขึ้นไปใน
ปงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาภายใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกป และผูพิการใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจา ยเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหมีการจายเบี้ยยัง
ชีพใหกับผูสูงอายุอายุ 60 - 69 ป ในอัตราเดือนละ 600 บาท อายุ 70 -79 ป ในอัตราเดือนละ 700 บาท อายุ 80 89 ปในอัตราเดือนละ 800 บาท อายุ 90 ปขึ้นไป อัตราเดือนละ 1,000 บาท ตามลําดับ และเบี้ยความพิการไดรับ
อัตราเดือนละ 800 บาท โดยตามระเบียบฯ ตองจายเบี้ยยังชีพภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยจายเปนเงินสด
หรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผูสูงอายุหรือผูพิการแจงไว กําหนด งบประมาณที่ ไดรับการจัดสรรเปนเงิน
อุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจายใหแกผูสูงอายุตามบัญชีรายชื่อ ซึ่งดําเนินการจายเงิน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพเดือนละ 1 ครั้ง โดยโอนเงินเขาในบัญชีผูสูงอายุ และจายเปนเงินสดใหแกผูสูงอายุหรือผูรับ
มอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจจากผูสูงอายุผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ (แผนปฏิบัติการดานเบี้ยยังชีพ , เทศบาล
ตําบลบานฉาง :2560)
เทศบาลตําบลบานฉาง มีความพรอมระดับหนึ่งในการดําเนินงานดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แตในสภาพความ
เปนจริงที่เกิดขึ้นยังไมบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว ไมว าจะเปนเจาหนาที่ยังขาดความรู การประสานงานเกิดการ
ซ้ําซอนของการทํากิจกรรม การวางแผนขาดการมีสวนรวมและแนวทางที่ชดั เจน ความคลองตัวในการอนุมัติเงินงวด
การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน การมีสวนรวมของประชาชนและการสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน และปญหาอื่น ๆ เชน ปญหาผูสูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไมเขาใจในหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพ ขอปฏิบัติในการดําเนินการจายเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุหลักเกณฑและวิธีการยังไมเหมาะสมทําใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานไมมีแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงาน ขาดความชัดเจน บุคลากรมีจํานวนนอยไมเพียงพอตอการบริการ
ผูสูงอายุ ผูสูงอายุยายภูมิลําเนาแลวไมแจงใหทราบ ผูสูงอายุสวนใหญตองการรับเบี้ยยังชีพเปนเงินสดแทนการ
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นําเขาบัญ ชีให และผูสูงอายุม องวาเงิน ที่ไดรับไม เพียงพอต อการดํารงชีพในแต ละเดือน และยังขาด การทําสื่ อ
ประชาสัมพันธการรับเบี้ยยังชีพ เปนตน
จากปญหาดังกลาวขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการ
ใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อที่จะนําผลการศึกษามาใชเปน
แนวทางในการวางแผนใหบริการดานเบี้ยยังชีพใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจแกผูสูงอายุของเทศบาล
ตําบลบานฉางตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาหัวขอความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาล
ตํา บลบ า นฉาง อํา เภอบ า นฉาง จั ง หวั ดระยอง จากขอบขายหลั กการสรา งความพึ ง พอใจในการใหบ ริการแก
ประชาชน (john D. Millet, 1954 , PP. 397-398.) จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดาน
การใหบริการอยางทันตอเวลา ดานการให บริการอยางเพียงพอ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง และดานการ
ใหบริการอยางกาวหนา แตเนื่องจากในดานที่ 5 คือ ดานการใหบริการอยางกาวหนา นั้น ในหนวยงานที่ผูวิจัยไดทํา
การวิจัย ยังไมมีการดําเนินการในสวนของการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยเพียง 4
ดาน ดังภาพประกอบที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ย
ยังชีพ ในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบาน
ฉาง จังหวัดระยอง
1.การใหบริการอยางเสมอภาค
2. การใหบริการที่ตรงเวลา
3. การใหบริการอยางเพียงพอ
4. การใหบริการอยางตอเนื่อง
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วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการ
ใหบ ริก ารเบี้ ย ยั ง ชี พ ในเขตเทศบาลตํ า บลบ า นฉาง อํ า เภอบ า นฉาง จั ง หวั ด ระยอง เป น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Qualitative Research) โดยการใชแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยางประชากร
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูสูงอายุที่ไดรับบริการดานเงินเบี้ยยังชีพที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบล
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จํานวน 500 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูสูงอายุที่กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑกําหนดขนาดจากตารางของ Krejcie &
Morgan (1970, p. 608 – 609) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 217 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษา
ทฤษฎี แนวคิ ด และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยข อ คํ า ถามได ค รอบคลุ ม ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ต อ งการศึ ก ษา โดย
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป น แบบสอบถามข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะแบบสอบถามเป น แบบ
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating
Scale) 5 ตัวเลือก ตามแบบของ Likert Scale (สิน พันธุพินิจ. 2553 : 152 - 155)
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือในการวิจัย
3. เสนอรางเครื่องมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
4. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity)
หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคา IOC ตั้งแต .67–1.00
5. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( ) (Coefficient
Alpha) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (สิน พันธุพินิจ. 2553 : 191–193) เทากับ .75 ขึ้นไป
6. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการโดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงนายกเทศมนตรีตําบลบานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงคของการศึกษาและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยนําสงหนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
3. ในการแจกแบบสอบถามผูวิจัยไดชี้แจงรายละเอียดในการตอบคําถามในแบบสอบถามให แกกลุม
ตัวอยางทราบโดยละเอียดในขอที่คิดวานาสงสัยในคําถามและใหประชากรกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามโดยอิสระ
และใหเวลาตามสมควร และรอรับแบบสอบถามกลับคืน
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของการตอบ
5. นําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณทุกฉบับนําไปลงรหัสในโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป แลวทําการ
วิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
1. นําแบบสอบถามตอนที่ 1 มาหาความถี่และคิดเปนรอยละ
2. นําแบบสอบถามตอนที่ 2 มาตรวจใหคะแนนการตอบความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูสูงอายุ
ตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง (สิน พันธุพินิจ. 2553 :
153)
3. นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อหาคาตามสถิติ
ตามจุดมุงหมายและสมมติฐานที่ตั้งไว
4. นําผลการตรวจใหคะแนนของแบบสอบถามมาหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ทั้งรายขอและรายดาน
5. นําคะแนนเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑระดับความความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ใน
เขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2547, หนา 276)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําหลักสถิติมาประกอบการวิเคราะหแบบสอบถาม ดังนี้
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
เพื่อหาคาสถิติ โดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะหที่สอดคลองตามจุดมุงหมาย และสมมติฐานที่ตั้งไว
1. ศึกษาระดับความความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลตําบล บานฉาง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยใชสถิติพื้นฐานหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. การเปรียบเทียบความความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลตําบลบาน
ฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกตางกัน โดยใชคาที (t test) ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม และใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว One – Way ANOVA ในกรณีที่พบวาคาที่ไดจากการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียวมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะใชการทดสอบรายคูโดยวิธีของ Scheffe’
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ผล/สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคล
1.1 ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง จํานวน 217 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 140
คน คิดเปนรอยละ 64.50 รองลงมาคือ เพศชาย จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 35.50
1.2 ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง จํานวน 217 คน สวนใหญมีอายุ 60 - 65 ป จํานวน
131 คน คิดเปนรอยละ 60.40 รองลงมาคือ อายุ 66 - 70 ป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 35.50 และอายุ 71 75 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.10
1.3 ผู สู ง อายุ ที่ อาศัย อยู ใ นเขตเทศบาลตํ า บลบ า นฉาง จํ า นวน 217 คน ส ว นใหญ มี ร ะดั บ การศึ กษา
ประถมศึกษา จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 69.10 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 59 คน คิดเปนรอย
ละ 27.20 และมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.70
1.4 ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง จํานวน 217 คน สวนใหญไมไดป ระกอบอาชี พ
จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 69.60 รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 27.60 และ
อาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.80
2. ระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบาน
ฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน สรุปไดดังนี้
2.1 ดานการใหบริการอยางเสมอภาค พบวาความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขต
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ พิจารณารายขอ ปรากฏวา
อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก เจาหนาที่ใหบริการอยางเสมอ
ภาคไมเลือกปฏิบัติ รองลงมาคือ เจาหนาที่ใหบริการตามลําดับกอนหลัง และเจาหนาที่ใหบริการอยางทั่วถึงเทา
เทียมกัน
2.2 ดานการบริการที่ตรงเวลา พบวาความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ ปรากฏวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ไดรับความสะดวกรวดเร็วทุกครั้ง
ที่มารับบริการ รองลงมาคือ ไดรับขอมูลข าวสารกอนการรับเบี้ยยังชีพทุกครั้ง และไดรับเงินเบี้ยยังชีพตรงตาม
กําหนดเวลา
2.3 ดานการใหบริการอยางพอเพียง พบวาความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขต
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ ปรากฏวา
อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก มีสถานที่จอดรถสําหรับ
ประชาชนที่มาใชบริการอยางเพียงพอ รองลงมาคือ มีวัสดุอุปกรณ สําหรับการใหบริการอยางเพียงพอ มีจํานวนที่
นั่งสําหรับบริการประชาชนอยางเพียงพอ
2.4 ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง พบวาความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขต
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ ปรากฏวา
อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก มีการประชาสัมพันธขาวสาร
เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพอยูเสมอ รองลงมาคือ การบริการมีคุณภาพอยางตอเนื่อง และมีการบริการและแกไขปญหาอยาง
ตอเนื่อง
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3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
3.1 ผูสูงอายุที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบล
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ผูสูงอายุที่มีอายุตางกัน มีระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขต
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 ผูสูงอายุที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบล
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูสูงอายุตอความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการ
ใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีประเด็นสําคัญที่นาสนใจนํามา
อภิปรายผล ไดดังนี้
ระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง
จังหวัดระยอง จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบล บาน
ฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ พิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน ไดแก ดานการใหบริการอย างเสมอภาค ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ดานการบริการที่ตรงเวลา และ
ดานการใหบริการอยางพอเพียง แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก และดานการใหบริการอยางเสมอภาค มากเปนอันดับแรก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ เทศบาลตําบลบานฉาง ได
ใหความสําคัญกับการบริการอยางเสมอภาคซึ่งเปนความยุติธรรมของการบริหารงานของภาครัฐ และสอดคลองกับ
แนวคิดและทฤษฎีของ Millet (1954, p. 397 อางถึงใน นารี นันตติกูล , 2545, หนา 30) ไดใหรายละเอียดกับ
ความพึงพอใจในการใหบริการ หรือความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการการใหบริการอยาง
เสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานของรัฐที่มีฐานคติที่วา คนทุกคนเทา
เทียมกัน ไมมีการแบงแยก กีดกันในการใหบริการแกผูรับบริการ สอดคลองกับผลงานของ ศิริกร ไชยชนะ (2553)
วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบล
สะอาดสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดรอนเอ็ด พบวา ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพของผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลสะอาดสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก
ทุกขั้นตอน เมื่อพิจารณาในแตละดานมีประเด็นนํามาอภิปรายไดดังนี้
1.1 ดานใหบริการอยางเสมอภาค ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตําบล บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ ปรากฏวาอยูใน
ระดับมากทุกขอ ไดแก เรื่องเจาหนาที่ใหบริการอยางเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ เรื่องเจาหนาที่ใหบริการตามลําดับ
กอนหลัง เรื่องเจาหนาที่ใหบริการอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน เรื่องเจาหนาที่มีความยุติธรรมในการใหบริก าร และเรื่อง
เจาหน าที่มีความซื่ อสัตย สุจริต และไมเรียกรองผลประโยชน แสดงใหเห็น วา ผู สูงอายุมีความพึง พอใจตอการ
ใหบริการเบี้ยยังชีพ ดานใหบริการอยางเสมอภาค โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ เจาหนาที่ใหบริการ
ตอผูสูงอายุทุกคนในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง ดวยความเต็มใจ ไมเลือกปฏิบัติ มีความสุภาพ ออนโยน มีความเปน
ธรรมซื่อสัตย สุ จริต และใหบริการอยางทั่วถึง เทาเทียมกัน ซึ่ งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทัศนีย สุวดิษ ฐ
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(2554) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการจายเบี้ยยังชีพ ศึกษากรณีเทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดานการใหบริการอยางเสมอภาค พบวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการจายเบี้ยยังชีพ
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.39, SD = .68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอใจเจาหนาที่มี
ความเปนธรรม ซื่อสัตย สุจริตและไมเรียกรองผลประโยชนมากเปนอันดับหนึ่ง (xˉ = 4.13, SD = .64) รองลงมา
คือ เจาหนาที่ใหบริการตามลาดับกอนหลัง (xˉ = 4.05, SD = .47) และลําดับสุดทายคือ เจาหนาที่มีความเต็มใจ
ใหบริการ (xˉ = 3.99, SD = .58)
1.2 ดานการบริการที่ตรงเวลา ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบล
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ ปรากฏวาอยูในระดับมาก
ทุกขอ ไดแก เรื่องไดรับความสะดวกรวดเร็วทุกครั้งที่มารับบริการ เรื่องไดรับขอมูลขาวสารกอนการรับเบี้ยยังชีพทุก
ครั้ง เรื่องไดรับเงินเบี้ยยังชีพตรงตามกําหนดเวลา เรื่องระยะเวลาในการใหบริการของเจาหนาที่เหมาะสม และเรื่อง
ขั้นตอนในการติดตอขอรับบริการ สะดวกรวดเร็วและไมยุงยาก แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการเบี้ยยังชีพ ดานการบริการที่ตรงเวลา โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การใหบริการตอ
ผูสูงอายุทุกคนในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง มีความตรงตอเวลาในเรื่องของการรับรูขอมูลขาวสารกอนการรับเบี้ย
ยังชีพ การไดรับความสะดวกรวดเร็วในการติดตอในแตละครั้ ง ตลอดจนการรับเงินเบี้ยยังชีพที่ตรงตามเวลาที่
กําหนดไว และมีขั้นตอนในการติดตอขอรับบริการที่สะดวกรวดเร็วไมยุงยาก ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
ชนะดา วีระพันธ (2555) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบาน
เกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ดานการใหบริการที่ตรงเวลา พบวา อยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่มีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ มีระยะเวลาการใหบริการที่เหมาะสมกับงาน (xˉ = 3.43, S.D. = 0.54) รองลงมาคือ มีความ
รวดเร็วในการใหบริการอยางถูกตอง xˉ = 3.40,S.D. = 0.52) และระดับต่ําสุด คือ มีขั้นตอน/ ระเบียบ/
แบบฟอรมในการใหบริการ (xˉ = 3.33,S.D. = 0.52)
1.3 ดานการใหบริการอยางพอเพียง ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตําบล บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ ปรากฏวาอยูใน
ระดับมากทุกขอ ไดแก เรื่องมีสถานที่จอดรถสําหรับประชาชนที่มาใชบริการอยางเพียงพอ เรื่องมีวัสดุอุปกรณ
สําหรับการใหบริการอยางเพียงพอ เรื่องมีจํานวนที่นั่งสําหรับบริการประชาชนอยางเพียงพอ เรื่องเจาหนาที่มี
เพียงพอตอการใหบริการ และเรื่องมีการจัดสถานที่ใหบริการไวเปนสัดสวนและเพียงพอ แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพดานการใหบริการอยางพอเพียง โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะ การใหบริการตอผูสูงอายุทุกคนในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง มีสถานที่ในการจอดรถอยางเพียงพอ มีการจัด
สถานที่ในการใหบริการอยางเปนสัดสวน มีวัสดุอุปกรณ สําหรับการใหบริการ และเจาหนาที่ที่มีปริมาณเพียงพอ
เหมาะสม พรอมใหบริการแกประชาชนและมีคุณภาพ สอดคลองกับผลงานของ ทัศนีย สุวดิษฐ (2554) ) วิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการจายเบี้ยยังชีพ ศึกษากรณีเทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ดานการใหบริการอยางเพียงพอ พบวา ผูสูงอายุมีระดับความคิดเห็นที่เปนความพึงพอใจตอการจายเบี้ยยัง
ชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก (xˉ = 4.03,SD = .69) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มี วัสดุอุปกรณสาหรับใหบริการ
อยางเพียงพอมากเปนอันดับหนึ่ง (xˉ = 4.08, SD = 2.17) รองลงมาคือ สถานที่ใหบริการสะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย(xˉ = 3.99, SD = .51) และลาดับสุดทายคือ สถานที่ตั้งของหนวยงานสะดวกในการเดินทางมารับ บริการ
(xˉ = 3.62, SD = .89)
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1.4 ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตําบล บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ ปรากฏวาอยูใน
ระดับมากทุกขอ ไดแก เรื่องมีการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพอยูเสมอ เรื่องการบริการมีคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง เรื่องมีการบริการและแกไขปญหาอยางตอเนื่อง เรื่องมีการติดตามเอาใจใสหลังการรับบริการอยูเสมอ และ
เรื่องการใหบริการมีความตอเนื่องไมหยุดชะงักติดขัด แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ย
ยังชีพ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการใหบริการตอผูสูงอายุทุกคน
ในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง เปนไปอยางตอเนื่องและมีคุณภาพตลอดเวลาและไมติดขัด มีการประชาสัมพันธ
ขาวสารอยางสม่ําเสมอ และมีการติดตามเอาใจใสหลังไดรับบริการอยูเสมอ สอดคลองกับผลงานวิจยั ของ ทัศนีย สุว
ดิษฐ (2554) ) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการจายเบี้ยยังชีพ ศึกษากรณีเทศบาลตําบลเจาพระยาสุร
ศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง พบวา ผูสูงอายุมีระดับความคิดเห็ นที่เปนความ
พึงพอใจตอการจายเบี้ยยังชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก (xˉ = 4.00,SD = .84) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคือ พบวา มี
การติดตามเอาใจใสหลังการรับบริการอยูเสมอมากเปนอันดับหนึ่ง (xˉ = 4.00, SD = .84) รองลงมาคือ มีความ
ตอเนื่องของการใหบริการไมหยุดชะงักหรือ ติดขัด (xˉ = 3.72, SD = .67) และลาดับสุดทายคือ มีการ
ประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพอยูเสมอ (xˉ = 3.82, SD = .78
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง กับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุ
ตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบล บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ สามารถนํามาอภิปราย ไดดังนี้
2.1 ดานเพศ
จากการศึกษา พบวา ผูสูงอายุที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา
เพศไมสงผลตอความคิดเห็นเรื่อง ความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูสูงอายุแตละเพศมีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพของ
เจาหนาที่ในแตละครั้งอยางเทาเทียมกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของกมลชนก เบญจภุมริน (๒๕๕๖) ไดศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการจายเงินเบี้ยยังชีพขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา อําเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม กับปจจัยสวนบุคคลตามลักษณะเพศ พบวา ผูสูงอายุที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึง
พอใจตอบริการไมแตกตางกัน
2.2 ดานอายุ
จากการศึกษา พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา
อายุไมสงผลตอความคิดเห็นเรื่อง ความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูสูงอายุแตละชวงวัยมีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพของ
เจาหนาที่ในแตละครั้งอยางเทาเทียมกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของไพวัลย ชลาลัย (2550) วิจัยเรื่องความพึง
พอใจของ ประชาชนตอการใหบริการของพนักงานเทศบาลตําบลคลองใหญ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด พบวา
ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงานเทศบาลตําบลคลองใหญ ไมแตกตางกันและ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของวีระชัย จุฬาวงศสวัสดิ์ (2553) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลทาพริกเนินทราย อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พบวา ประชาชนที่มีอายุที่
ตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลทาพริกไมแตกตางกัน

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



2.3 ดานระดับการศึกษา
จากการศึกษา พบวา ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขต
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให
เห็นวาระดับการศึกษาไมสงผลตอความคิดเห็นเรื่อง ความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชี พในเขตเทศบาลตําบล
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึง
พอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพของเจาหนาที่ในแตละครั้งอยางเทาเทียมกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อทิรัตน
ขันนอย (2550) วิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลกระเบื้อง
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทรผลการศึกษาวิจัยพบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ในความคิดเห็นของผูวิจัยอาจกลาวไดวาระดับ
การศึกษาของผูมาใชบริการสวนใหญที่ตอบแบบสอบถามเปนผูที่มีการศึกษาแคระดับประถมและมัธยม ซึ่งมีจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับระดับปริญญาตรี ซึ่งกลุมที่ตอบแบบสอบถามมีการระดับศึกษาที่
ใกลเคียง จึงอาจทําใหผลการศึกษาความคิดเห็นไมแตกตางกัน และไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ไพวัลย ชลาลัย
(2550) เรื่องความพึงพอใจ ของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานเทศบาลตําบลคลองใหญ อําเภอคลองใหญ
จังหวัดตราด พบวา ประชาชนที่มีการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงานเทศบาลตําบล
คลองใหญ แตกตางกัน
2.4 ดานอาชีพ
จากการศึกษา พบวา ผูสูงอายุที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา
อาชีพไมสงผลตอความคิดเห็นเรื่อง ความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูสูงอายุที่มีอาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยัง
ชีพของเจาหนาที่ในแตละครั้งอยางเทาเทียมกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ พัทธยากร ดีสวาสดิ์ (2550) วิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาวิจัยพบวา
ประชาชนที่มีอาชีพ ตางกันมีความพึงพอใจตอการบริการโดยรวมและรายฝายไมแตกตางกัน ในความคิดเห็นของ
ผูวิจัยอาจกลาวไดวาประชาชนไมวาจะอาชีพใดที่มาใชบริการที่เทศบาลก็เพื่อตองการบรรลุวัตถุประสงคของตนเมื่อ
ทางเทศบาลสามารถบริการประชาชนในทุกอาชีพใหบรรลุวัตถุประสงคได จึงอาจทําใหการศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มารับบริการไมแตกตางกัน และไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ไพวัลย ชลาลัย (2550) วิจัยเรื่องความ
พึงพอใจของประชาชน ตอการใหบริการของพนักงานเทศบาลตําบลคลองใหญ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด
พบว า ประชาชนที่มีการอาชีพ ตางกันมี ความพึง พอใจตอการใหบ ริการของพนั กงานเทศบาลตํา บลคลองใหญ
แตกตางกัน
3. ขอเสนอแนะทั่วไป
จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง
จังหวัดระยอง พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดังนั้นเพื่อใหมีการพัฒนาที่ดีขึ้นผูวิจัยขอเสนอวา
3.1 ใหเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง กําหนดวันที่รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ให
แนนอนเปนประจําทุกเดือน เพื่อไมใหเกิดความสับสน และสามารถจําวันที่รับเงินไดงายขึ้น เชน กําหนดวันที่ 2
และ 3 ของทุกเดือน หากตรงกับวันหยุดราชการใหเลื่อนเปนวันถัดไป เปนตน
3.2 ควรมีการจัดอบรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับเรื่องงานบริการประชาชน เพื่อปลูกจิตสานึ กขาราชการ
และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ใหมีอัธยาศัยดี สรางมนุษยสัมพันธอันดีตอผูมารับบริการ ตระหนักวาตนคือผูใหบริการ
เปนผูรับใชของประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติและตองบริการอยางเทาเทียมกันดวยความ
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รวดเร็วและถูกตองยึดหลักในการอานวยความสะดวกใหแกประชาชน การบริการที่ดียอมสงผลใหผูที่มารับบริการ
เกิดความพึงพอใจ และสิ่งนั้นก็คือวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการบริการสาธารณะ
4. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาครั้งนี้พบขอเสนอแนะที่ผูทําวิจัย ควรพิจารณาในการศึกษาครั้งตอไป เพื่อใหสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของผูสูงอายุที่ไดรับบริการการจายเงินเบี้ยยังชีพ ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
4.1 ควรทําการศึกษาความคิดเห็นของผูสูงอายุดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อจะไดขอมูลเชิงลึกและทําใหได
รูถึงขอดี และขอเสีย เรื่องความพึงพอใจของผูสูงอายุต อการใหบริการเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง อาจไดขอเท็จจริงที่จะเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการมาก
ยิ่งขึ้น
4.2 ควรศึกษาประสิทธิผลการใหบริการตามโครงการเบี้ยยังชีพ เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
ตอไป
4.3 ควรมีการสํารวจความพึงพอใจ และความตองการของผูสูงอายุอยางตอเนื่อง โดยการวิจัยจําแนกแต
ละดาน เพื่อสามารถนําไปพัฒนา เรื่องการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง และ
ทําการประเมินผล เพื่อไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตว
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
THE SATISFACTION OF THE CLIENT - IMPORT-EXPORT OF GRICULTURAL
PRODUCTS.THE ANIMAL QUARANTINE OFFICER AT SUVARNABHUMI
AIRPORT.

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ตนพงศ คําพลงาม
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม

บทคัดยอ
การศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตรตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทา
อากาศยานสุว รรณภูมิมี วัต ถุป ระสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู รับ บริการนํ าเขา -สง ออก สิน คา เกษตรต อ
เจาหนาที่ดานกักกันสัตว ในเขตทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการ จําแนก
ตามกเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะของผูใชบริการ ทานไดรับบริการ ทานขอรับบริการทางใด ที่มารับบริการ
ทางด า นกั ก กั น สั ต ว สุ ว รรณภู มิ โดยใช ก ลุ ม เป า หมาย 372 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิง
อนุมาน t-test,One–Way ANOVA และทดสอบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s Method)
ผลการศึกษาพบวาประชาชนผูมารับบริการมีระดับความพึงพอใจตอการรับบริก ารนําเขา-สงออก สินคา
เกษตรตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดาน
ขั้นตอนการใหบริการ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานสถานที่ของการใหบริการ มีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ดานเจาหนาที่ ที่ใหบริการ
มีระดับ ความคิ ดเห็น อยูในระดั บปานกลาง ทางดา นขั้นตอนการปฏิบั ติง านดีและสะดวกต อการใหบ ริการของ
ประชาชนผูมาติดตอราชการ โดยการติดตามสอบถามดูและดูแลถึงสิทธิประโยชนที่ประชาชนผูมารับบริ การไดรับ
การดูแลในการใหบริการเปนอยางดี ใหสะดวกตอการใหบริการที่สะดวกและรวดเร็วตอการใหบริการกับผูที่มา
ติดตอราชการ และควรพัฒนาศักยภาพการใหบริการของบุคลากร ใหเปนมืออาชีพในการใหบริการ ผลเปรียบเทียบ
ความแตกตางของความพึงพอใจของผูมารับบริการนําเขา -สงออก สินคาเกษตร ที่ตางกันมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของเจาหนาที่ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ประชาชน การใหบริการ ความพึงพอใจ
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ABSTRACT
The satisfaction of the client - import-export. Agricultural officials to quarantine
animals Suvarnabhumi Airport aims to study the satisfaction of the client - import-export.
Agricultural officials to quarantine animals. The Suvarnabhumi Airport To compare
satisfaction with the services provided by sex, age, education. The status of the service You
get services You can request any Animal Quarantine Service at the Airport. The target of
372 was used to collect data, questionnaires and statistical methods used to analyze data
were frequency, percentage, average, standard deviation. Inferential statistics t-test, OneWay ANOVA test and differential pairs, by means of safe Fe (Scheffe's Method)
The study found that individuals who receive services with the level of satisfaction
with the service import - export. Agricultural officials to quarantine animals Suvarnabhumi
Airport. Is moderate When considering each found The step Service The level was high.
The location of the service. The levels are moderate. The facilities The levels are moderate.
The officials who provided the feedback is moderate. The procedure works well and is easy
to serve the citizens of those government offices. By tracking inquiries and see the benefits
that people who had been taken care of in the service as well. Providing easy, fast and
convenient services to serve those who come in contact bureaucracy. And should improve
the service of the personnel. The professionalism of the service. The comparison of the
satisfaction of the service - import-export of agricultural products. The differences in
satisfaction with the service of the staff. Difference was statistically significant at the .05
level
Keywords : Public, ervice, satisfaction.

บทนํา
กรมปศุสัตว มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกํากับ การสงเสริม การ
วิจั ย การถา ยทอดเทคโนโลยี และการพัฒ นาเทคโนโลยี เกี่ยวกับการปศุ สั ตว รวมทั้ งบริหารจั ดการทรัพ ยากร
พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว เพื่อใหมีปริมาณสัตวเพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูก
สุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง และสารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม และสามารถ
แข ง ขั น ได ใ นระดั บ สากล โดยมี กองสารวั ต รและกั ก กั น ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลกฎหมายปศุ สั ต ว ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ประกอบด ว ย พระราชบั ญญั ติ โรคระบาดสั ตว พ.ศ.2558, พระราชบั ญ ญัติ ส ถานพยาบาลสัต ว พ.ศ.2533,
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559, พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
พ.ศ.2525 และ พระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ กํากับ ดูแล รับผิดชอบงานดานกักสัตวภายในประเทศ และดาน
กักสั ตวระหว างประเทศ ซึ่ งทํา การประสานงานและใหคํา แนะนํา ในการปฏิบั ติงานที่ เกี่ย วกับ ดา นการควบคุ ม
เคลื่ อ นย า ยสั ต ว ซากสั ต ว และสิ น ค า ปศุ สั ต ว ของกรมปศุ สั ต ว กั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ รวมไปถึง ศึกษา วิเคราะห เกี่ยวกับการควบคุมเคลื่อนยายสัตว ซากสัตวและสินคาปศุสัตว รวมทั้ง
วิเคราะหความเสี่ยงจากการเคลื่อนยายสัตว ซากสัตว และสินคาปศุสัตวอีกทั้ งปฏิบัติงานและใหคําแนะนําในการ
บังคับใชกฎหมายแกหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
การออกประกาศให 1. สํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยาถายโอนภารกิจ ใหหนวยงานในสั งกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณตรวจสอบการนําเขาสินคาเกษตร เฉพาะสินคาอาหารตามพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ
(HSCode) ตามเอกสารแนบทายประกาศ 2. ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถายโอนภารกิจใหหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณตรวจสอบสินคาอาหารที่สงออกแลวถูกสงคืนกลับมาโดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อ
การจําหนายภายในประเทศ 3. สําหรับสินคาอาหารตามพิกัด ศุลกากรและรหัสสถิติ (HS Code) ที่มีการถายโอน
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ภารกิจ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาถายโอนภารกิจใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตรวจสอบ โดยการถายโอนภารกิจตามขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจะ
เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของอาหารและควบคุ ม การปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีการกระทําฝาฝนกฎหมาย ทั้งนี้การขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เชน การขอใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร ใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนตํารับอาหาร ใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร เปนตน ใหขออนุญาตกับกระทรวงสาธารณสุข
เช นเดิ ม โดยใหหน วยงานภายใต ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ แ ทน ซึ่ ง เจ า หน า ที่ของหนว ยงานที่เกี่ยวของได
ดําเนินการตรวจสอบขอมูลสินคาตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และแจงมายังกรมศุลกากรแลว กรมศุลกากรจะดําเนินการปรับระบบฐานขอมูล โดยระบบจะไมรองขอขอมูล
ใบอนุญาตสินคาตามระบบ License per Invoice ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว แตจะเรียกดู
ขอมูลใบอนุญาตดังกลาวจะระบบ License per Invoice ของหนวยงานภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณแทน
ซึ่งเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลสินคาตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา -สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกัน
สัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูรับบริการตอ ความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา -สงออก สินคา
เกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา -สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตว
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
4. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะตองการใหบริการนําเขา -สงออก สินคาเกษตร ตอ
เจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

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

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขาสงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดาน
กักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
1. ดานสถานที่ของการใหบริการ
2. ดานขั้นตอนการใหบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ดานเจาหนาที่ ที่ใหบริการ
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วิธีการวิจัย
แปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 สถานะของผูใชบริการ
1.5 ทานไดรับบริการ
1.6 ทานขอรับบริการ
ตัวแปรตาม ไดแก
ความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา -สงออกสินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในการใหบริการกับผูที่เขามารับบริการดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ปจจัยการผลิตปศุสัตว ดานขั้นตอน
การใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานเจาหนาที่ที่ใหบริการ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา -สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทา
อากาศยานสุวรรณภูมิผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้
ขอบเขตดานเนื้อหา
ในการศึกษาวิ จั ย เรื่อ งนี้ผู วิ จั ยได กําหนดขอบเขตด า นเนื้ อหาดั ง นี้ คือ การศึก ษาความพึงพอใจของ
ผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนี้ 1) ดานคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ ปจจัยการผลิตปศุสัตวและการใหบริการ 2)ดานขั้นตอนการใหบริการ 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4) ดานเจาหนาที่ ที่ใหบริการ โดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชนผูมารับบริการเปนสําคัญ
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกผูมาใชบริการที่ ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ, จํานวน
8,418 คนโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางผูที่มารับบริการ จํานวน 372 คน เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลหา
ระดับประสิทธิผลการใหบริการของ ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ขอบเขตดานระยะเวลา
เริ่มดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
การวิเคราะหขอมูล
1. การประมวลขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร ในการ
วิเคราะหขอมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถามหลังจากดําเนินการสัมภาษณ
เพื่อใหไดแบบสอบถามที่ไดคาตอบที่สมบูรณครบตามจํานวนที่ระบุไว
1.2 บันทึกขอมูลที่เปนรหัสลงในแบบบันทึกขอมูลและเครื่องคอมพิวเตอรตามลําดับ
1.3 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
1.4 ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย
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2. การวิเคราะหขอมูลทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้
2.1 วิเคราะหลักษณะกลุมตัวอยางที่ทําการสํารวจโดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหโดย
จําแนกกลุมตัวอยางตามสัดสวนของความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดาน
กักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ ดวยสถิติความถี่และคารอยละ
2.2 วิเคราะหระดับความพึงพอใจใชจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุมตัวอยางดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยจากกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมและใชคาที (t-test) ในการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับไมเกิน .05
เกณฑการแปลผล
ในการวิจัยครั้งนี้ กําหนดเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ย แบงเปน 5 ระดับ โดยหาความกวางของอัตราภาค
ชั้น ดังนี้
อันตรภาคชั้น =
=
= 0.8
คาเฉลี่ย
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับ
ผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร มากที่สุด
ผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร มาก
ผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ปานกลาง
ผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร นอย
ผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร นอยที่สุด

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูลและตอบวัตถุประสงคดังนี้
1. สถิติพื้นฐานวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ รายได อาชีพและเขตที่อยูอาศัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางตัวแปรตนกับความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร
ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ปจจัยการผลิตปศุสัตวและการ
ใหบริการดานขั้นตอนการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานเจาหนาที่ที่ใหบริการอยางตอเนื่องโดยใชสถิติ
t-test และใชสถิติ One-way ANOVA
3. ประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตว
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา -สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร
ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูรับบริการตอความพึง
พอใจของผู รับ บริการนํ าเขา -สง ออก สินคาเกษตร ตอเจา หนา ที่ดา นกักกันสัต วทา อากาศยานสุ วรรณภูมิ เพื่ อ
ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา -สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะตองการใหบริการนําเขา -สงออก สินคาเกษตร ต อ
เจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประชาชนผูมารับบริการที่ ดาน
กักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 5,038 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกําหนดขนาด
ตัวอยางไดจํานวนกลุมตัวอยาง 372 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีทาโร ยามาเน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล
คือ แบบสอบถาม ประกอบดวยขอมู ลทั่วไปของผูกรอกแบบสอบถาม ขอมูลเกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนผูที่เขามารับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลได แกสถิติคาเฉลี่ย(Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)สวนการทดสอบสมมติฐานใชคาสถิติ t-test ทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม ใชสถิติ One-way ANOVA ในการวิเคราะหหาความแปรปรวนแบบทางเดียว
และหากพบวาความแตกตางจะทําการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการ LSD โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งผลการศึกษาจะนําเสนอตอไปนี้

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา -สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดาน
กักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
ผลการวิจัยความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา -สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ สรุปไดวา
ดานสถานที่ของการใหบริการ พบวา ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการนําเขา สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เพราะเนื่องจากกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับการถายโอนภารกิจเกี่ยวกั บ
การบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร มาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป ดังนั้นจึงทําใหสถานที่ใหบริการกับประชาชนผูมาติดตอ อาจจะยังไมเพียงพอ
และทาอากาศสุวรรณภูมิเปนจุดที่มีประชาชนเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก จึงอาจจะยังไมมีความพรอมของ
สถานที่ ที่ใหบริการที่มากและดีเพียงพอตอการเขามารับบริการของประชาชน
ดานขั้นตอนการใหบริการ พบวา ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการนําเขา สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจาก
การถายโอนภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โอนภารกิจใหกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณแทน ซึ่งทางดานกักกันสัตวไดมีการใหบริการประชาชนผูมาติดตอราชการในดานอื่นๆอยูแลง จึงมีความ
พรอมในการใหบริ การใหความเสมอภาคและทัดเทียมกัน เพราะขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจนอยูแลว ไดมีการ
จัดทําแผนผังการใหบริการหรือคูมือการใหบริการประชาชนไวอยางชัดเจนและเปดเผย มีการใหบริการดวยความ
เต็มใจ ใหบริการกับทุนคนดวยความเต็มใจและสมอภาคกัน สอดคลองกับ ศุภนิตย โชครัตนชัย (2536) การบริการ
เปนกระบวนการของการปฏิบัติตาเพื่อผูอื่นในอันที่จะทําใหผูอื่นไดรับความสุข ความสะดวกหรือความสบาย ผลของ
การศึกษาพบวาความพึงพอใจของผูรับบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศ
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ยานสุวรรณภูมิ โดยรวมของแตละดานอยูในระดับมาก
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ผูมารับบริการ พึงพอใจตอการใหบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร
ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพระวา มีประกาศการถาย
โอนภารกิจในวันที่ 29 เมษายน 2559 และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทําใหทางหนวยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนําเขา -สงออก สินคาการเกษตร คือ
กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว อาจจะยังไมมีการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน จุดบริการ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆอาจจะยังไมมีความพรอมในการรองรับการเขามารับบริการของประชาชนผูม าติดตอราชการ และ
รูปแบบการใหบริการอาจจะยังไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งในงานบางอยางอาจจะใชเวลานานเพื่อคนหา
ขอมูลและทําความเขาใจกับขั้นตอนของการปฏิบัติงานในแตละเรื่อง สอดคลองกับ กิตตพงศ ขลิบแยม (2541)
การศึกษาการใหบริการของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร จะอยูในระดับ มากและปานกลางเทากัน
ดานเจาหนาที่ ที่ใหบริการ พบวา ผูมารับบริการ พึงพอใจตอการใหบริการนําเขา-สงออก สินคาเกษตร
ตอเจาหนาที่ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อยูในระดับปานกลาง ดานการใหบริการของเจาหนาที่มีความ
พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง อาจจะมาจากเจาหนาที่ยังไมมีความพรอมและความรูในงานที่ไดรับถายโอนมา และ
ยังไมเขาใจในขั้นตอนของการปฏิบัติในแตละดา น ที่จ ะใหคํา แนะนํา ปรึกษา และชวยในการแกไขปญหาได ดี
เทาที่ควร การเรียนรูงานจะเรียนรูไปพรอมๆกับการมาติดตอของประชาชนผูมารับบริการ ในบางครั้งก็มีการติดขัด
จากอุปกรณใชในการปฏิบัติซึ่งยังไมพรอมกับการปฏิบัติงานในแตละดาน แตเจาหนาที่มีความยิ้มแยมแจมใสในการ
ตอนรับและใหบริการ สอดคลองกับ เทพศักดิ์ บุญรัตพันธ (2536) ไดใหความหมายของการใหบริการสาธารณะวา
การที่บุคคลกลุมบุคคลหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณะ

ขอเสนอแนะ
1. มีการรวมประชุมและวางแผนและกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารที่จะตองนํามายื่นในการมา
ติดตอ
2. มีการจัดประชุม อบรมใหความรูกับเจาหนาที่หมุนเวียนสับเปลี่ยน ใหมีความรู และเรียนรูถึงขั้นตอน
ของการปฏิบัติงาน
3. จัดทําคูมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหชัดเจน ถาเกิดความสงสัยในขั้นตอนและเอกสารก็สามารถ
เปดดูและปฏิบัติตามได
4. ความพรอ มของเทคโนโลยีในการจั ดทํ า เอกสารและออกใบอนุ ญาตการนํ าเขา – ส งออก สิน ค า
การเกษตร
5. มีการจัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรม หรือการเรียนรูจากหนวยงานสังกัดเดิมกอนการถายโอน
6. มีการประชาสัมพันธใหผูที่ตองนําเขา -สงออก ใหเขาใจวาสินคาประเภทใดบางที่ จะตองนํามาขอ
อนุญาต
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กิตติพงศ ขลิบแยม, “การศึกษาการใหบริการของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษา กรณีสํานักงานเขต
จตุจักร”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2541)
ศุภนิตย โชครัตนชัย, การบริหารการบริการสูความเปนเลิศ, หนังสือที่ระลึกประจําป เลมที่ 10, (กรุงเทพมหานคร
: สถาบันขาราชการพลเรือน, 2536),
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ความสําเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร
Title Waste Management success of Juntuppet puplic corporation

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ธนา บุตตะ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม
ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลจันทบเพชร อําเภอบานกรวด
จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2559 – 2560 นี้เปนการศึกษาถึงความสําเร็จในการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยองคประกอบของความสําเร็จ ในการจัดการขยะและบทบาทของผูนําชุมชนองคการ
บริหารสวนตําบลและประชาชนในการมีสวนรวมในการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลจันทบเพชรรวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย ของคณะผูบริหาร เจาหนาที่
องคการเทศบาลจันทบเพชรผูนําชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยูในเทศบาลโดยการใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
ผูตอบสอบถามสวนใหญเปนหัวหนาครัวเรือนมีอายุระหวาง 51 - 60 ป ไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
มีอาชีพรับจางมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,001 – 10,000 บาท
ประชาชนในเทศบาลตําบลจันทบเพชร มีการจัดการขยะของครัวเรือนทุกวันสวนใหญเปนขยะที่ยอยสลายไดมี
การคัดแยกขยะกอนทิ้ง หรือกําจัดทุกครั้งโดยการฝงกลบและมีการคัดแยกขยะกอนแลวนําไปขายประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาล ในระดับคอนขางสม่ําเสมอ ตั้งแตการรวมคิดวางแผนการรวมดําเนินการ
การรวมรับผลประโยชนและการรวมประเมินผล
คําสําคัญ : ความสําเร็จของการจัดการขยะมูลฝอย
ABSTRACT
The purpose of this independent study was to study the success of waste management,
waste management system, success factors of waste management, participation and roles
ofcommunity leader, Sub District Administration Organization and people living in Juntuppet
puplic corporration , and to study problems and obstacles of waste management in Juntuppet
puplic corporration , Juntuppet Sub-District, Bankruad District, Buriram Province by
usingquestionnaires and interviewing. Results of the study were as below.
Most questionnaire respondents were family leader, aged between 51-60 years
old,primary school level of education, working as employees salary between 5,001 – 10,000
baht. People in Juntuppet puplic corporration rather regularly continually participate in
wastemanagement in the process of planning, conducting, benefit taking and evaluating.
Key Words : Waste Management success
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บทนํา
ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบันพบวามีมากมายที่กอใหเกิดความเดือดรอนและส งผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนไมวาจะเปนปญหาน้ําเสียปญหามลพิษทางอากาศปญหาขยะและสิ่งปฏิกูลเปนตนจากผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีตอปญหามลพิษของประเทศไทยที่วิกฤติที่สุดพบวาประมาณหนึ่งในสี่ของผูใหสัมภาษณ
จัดลําดับใหปญหาภาวะโลกรอนเปนปญหาที่วิกฤติที่สุดในปจจุบันและปญหามลพิษที่วิกฤติในลําดับรองลงมาคือปญหา
ขยะ (ระบบออนไลน : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552) โดยขยะที่เพิ่มขึ้นเปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเพิ่มขึ้นของประชากรในรอบ 10 ปที่ผานมาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนทั่วประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน
ปพ.ศ. 2539 มีปริมาณขยะชุมชน 13.2 ลานตันในปพ.ศ. 2548 ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเปน 14.3 ลานตันซึ่งคิดเปนอัตรา
การเพิม่ เฉลี่ยรอยละ 1.0 ตอป (ระบบออนไลน(
ผลที่มีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,16/11/2553) และจากสรุป
สถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2551 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคาดวาจะมีปริมาณขยะ
มูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 15.04 ลานตันหรือวันละ 41,213 ตันเพิ่มขึ้นจากป 2550 ประมาณ 0.32 ลานตัน
หรือรอยละ 2.18 (ระบบออนไลน : สรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2551,16/11/2553) โดยสัดสวนรอยละ
20 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดเปนขยะที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและรอยละ30เกิดขึ้นในเขตเทศบาลและ
เมืองพัทยาสวนที่เหลือเปนขยะที่เกิดขึ้นนอกเขตเทศบาลนอกเหนือจากปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นแลวการกําจัดขยะของ
ภาครัฐยังไมเพียงพอตอปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งนี้การประเมินมูลคาความเสียหายจากขยะโดยการประเมินตนทุนความ
เสียหายจากมลพิษจากขยะที่ภาครัฐไมสามารถจัดการไดมีคาเฉลี่ย 5 ป (พ.ศ. 2542-2546) เทากับ 4,797 ลานบาทตอ
ปผลการจัดลําดับความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, 16/11/2553)

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองคประกอบของความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร
อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย
2. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร อําเภอบานกรวด จังหวัด
บุรีรัมย
3. เพื่อศึกษาบทบาทของผูนําชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชรและประชาชนในการเขาไปมีสวนรวมในการ
จัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร และเพื่อศึกษาถึงปญหาอุปสรรคในการจัดการขยะ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ อายุ ระดับการศึกษา
- อาชีพ รายได
- ระยะเวลาที่อยูอาศัย
- จํานวนสมาชิกในครอบครัว
บทบาทของผูนําชุมชน
- ผูใหญบาน อสม. สท.
- คณะกรรมการหมูบาน,กองทุน
- เจาหนาที่สาธารณสุขเทศบาล
รูปแบบการจัดการขยะ
- ตลาดนัดขยะ
- การทําปุยหมัก
- การทําน้ําหมักชีวภาพ
- การประกวดหมูบานประดับดาว
การสงเสริม/สนับสนุนจากอบต.
- การประชาสัมพันธรณรงคใหความรูการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน
- การจัดกิจกรรมสงเสริมกระตุนการดําเนิน
กิจกรรมของชุมชน
- การจัดตั้งอาสาสมัครผูนําคณะทํางานใน
เทศบาล

ความสํ า เร็ จ ในการจัด การขยะของชุ ม ชน
เทศบาลตําบลจันทบเพชร
- ลดปญหาขยะของชุมชน
- ชุ ม ชนมี แ นวทางการจั ด การขยะอย า ง
ถูกตอง
- ชุมชนสะอาดปราศจากขยะอากาศสดใส
- จํานวนครัวเรือนที่เขารวมการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
- มีการจัดการขยะโดยชุมชนเพื่อชุมชน
- เปนชุมชนตนแบบในการศึกษาเรียนรูดาน
การจัดการขยะมูลฝอยแกชุมชนอื่น

การมีสวนรวมของประชาชน
- รวมคิดวางแผน
- รวมทํากิจกรรม
- รวมรับผลประโยชน
- รวมประเมินผล
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วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสําเร็จในการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบ
เพชร เปนวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีรายละเอียดระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้
ประชากรเปาหมาย
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาเปน 2 กลุม ไดแก
1) กลุมตัวอยางผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย รองนายกเทศบาล นิติกร ผูใหญบานและตัวแทนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน
2) กลุมหัวหนาครัวเรือนหรือคูสมรสทุกครัวเรือนที่อาศัยในเทศบาลตําบลจันทบเพชร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิ จัยนี้ เปน การวิจัย เชิง ปริมาณเครื่องมือที่ใช ในการวิจั ยผูวิ จัยใชแบบสอบถามและแบบสัม ภาษณเป น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้แบบสอบถามประกอบดวยเนื้อหา 5 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบล
จันทบเพชร
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของกลุมผูนําชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลจัน
ทบเพชร
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการขยะในชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร
สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทขององคการเทศบาลตําบลจันทบเพชรในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร
สวนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสําเร็จในการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร เมื่อสราง
แบบสอบถามเสร็จแลวผูวิจัยไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาในสิ่งที่ตองการวัด
จากนั้นไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมประชากรในพื้นที่หมูบานของเทศบาลตําบลจันทบเพชร อําเภอบาน
กรวด จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 20 คน เพื่อนํามาวิเคราะหหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามไดคาความเที่ยง
เทากับ 0.97
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงที่ทําการศึกษาดังนี้
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
วิธีเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามปลายเปดและปลายปด (ขอมูลเชิงปริมาณ) จากกลุมประชากรทุกครัวเรือนที่มีผู
อาศัยในเทศบาลตําบลจันทบเพชร ซึ่งไดแกหัวหนาครัวเรือนหรือคูสมรสจํานวน 164 ครัวเรือนเพื่อรวบรวมขอมูลที่
สัมพันธตอการจัดการขยะชุมชนเทศบาล ตลอดจนความคิดเห็นขอเสนอแนะ
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ผูศึกษาวิจัยไดศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวยหนังสือเอกสารสิ่งพิมพตางๆตลอดจน
สื่ออิเลคทรอนิกสขอมูลเครือขายออนไลนอินเทอรเน็ตที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน
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การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล
ขอมูล ที่เก็บ รวบรวมไดจากแบบสอบถามทั้ง หมดผู วิจัยไดนํา มาตรวจสอบความถูกตองและบั นทึกรหัสลง
โปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS
เกณฑในการแปลคา
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชรใน
แบบสอบถามแบงเปน 5 ระดับ
เกณฑการแปลผลไดกําหนดการแปลผลตามเกณฑการใหคะแนนแบบArbitrary weighting Method ดังนี้
อันตรภาคชั้น =
คาพิสัย
จํานวนชั้น
คาพิสัย
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
=
5–1
5
=
0.80
เกณฑวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชรของกลุมประชากร คือ
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึงเขารวมกิจกรรมนั้นสม่ําเสมอ / ตอเนื่อง / มาก / มีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง / จริงจัง / มีผลการดําเนินงาน อยางมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึงเขารวมกิจกรรมนั้นคอนขางสม่ําเสมอ/ คอนขางตอเนื่อง / คอนขางมาก / มี
การดําเนินการคอนขางสม่ําเสมอ /คอนขางจริงจัง / มีผลการดําเนินงานคอนขางมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึงเขารวมกิจกรรมบางครั้งไมตอเนื่อง /ไมสม่ําเสมอ /พอประมาณ /
ดําเนินการแตไมคอยตอเนื่อง / ไมคอ ยจริงจัง / มีผลการดําเนินงานพอประมาณ
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึงเกือบไมไดเขารวมกิจกรรม / เขารวมนอย / ไดนอย / มีการดําเนินการแตไม
จริงจัง / ไมตอเนื่อง / มีผลการดําเนินงานนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึงไมเคยรวมกิจกรรม / ไมไดรับ / ไมมีการดําเนินการเลย / ไมมีผลการ
ดําเนินงานเลย

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้
สวนที่ 2 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร มีคาเฉลี่ยรวมที่ 3.98
สวนที่ 3 บทบาทของกลุมผูนําชุมชนในการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.34
สวนที่ 4 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.37
สวนที่ 5 บทบาทของเทศบาลตําบลจันทบเพชรในการจัดการขยะมู ลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร
มีคาเฉลี่ยรวมอยูท ี่ 4.32
สวนที่ 6 ความสําเร็จในการจัดการขยะของเทศบาลตําบลจันทบเพชร มีคาเฉลี่ยรวมอยูท ี่ 4.30
สวนที่ 7 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
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จากผลการศึกษาพบวาในการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร ที่มีปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานสามารถสรุปได 2 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมของประชาชนพบวายังมีครัวเรือนซึ่งมีผูอยู
อาศัยที่เปนบุคคลนอกพื้นที่มาสรางบานเรือนและพักอาศัยเปนครั้งคราวจํานวน 27 ครัวเรือนที่ไมไดเขารวมและปญหา
อุปสรรคในดานงบประมาณในการดําเนินโครงการพบวาในการดําเนินโครงการแกไขปญหาขยะของชุมชนเทศบาลตําบล
จันทบเพชรและไดรับการสนับสนุนงบประมาณในจํานวนจํากัด และขาดการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่องสงผลให
การขยายผลในการดําเนินกิจกรรม ไมสามารถดําเนินการไดอยางหลากหลายได
ดังนั้นจึงไดมีสรุปขอเสนอแนะในการดําเนินงานการแกไขปญหาขยะของชุมชนในเทศบาลจันทบเพชร เพื่ อใช
แกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน และเพื่อพัฒนาการดําเนินงานแกไขปญหาขยะของชุมชนใหยั่งยืนขึ้นคือ
ควรกําหนดมาตรการในการทําใหครัวเรือนที่ยังไมเขารวมโครงการไดเขารวมโครงการเชนการเคาะประตูบาน เพื่อให
ความรูอยางจริงจังในการแกไขปญหาขยะของชุมชนควรแสวงหางบประมาณมาในการสนับสนุนการดําเนินงาน การ
แกไขปญหาขยะของชุมชนทั้งจากหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวของและจากกองทุนแกไขปญหาขยะของชุมชน
เทศบาลตําบลจันทบเพชรเองควรเพิ่มพูนความรู ในการจัดการขยะในรูปแบบตางๆใหที่มีความหลากหลายอยางเปน
ประจําและตอเนื่องและทายที่สุดควรสรางความยั่งยืนสรางทายาทการตอยอดในการดําเนินงานของชุมชนเพื่อรองรับใน
อนาคตหากหมดวาระคณะกรรมการหมูบานชุดนี้เพื่อความยั่งยืนในการแกไขปญหาขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบ
เพชร ตอไป

อภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้มีผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงค ไวในการศึกษาวิจัยไวดังนี้ คือ เพื่อศึกษาองคประกอบของ
ความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชรเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
บทบาทของประชาชนในชุมชนนีแ้ ละบทบาทของผูนาํ ชุมชนบทบาทของเทศบาลตําบลจันทบเพชร ในการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร และเพื่อใชศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะของชุมชนและจาก
ผลการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายไดดังตอไปนี้
ในสวนของการมีสวนรวมของภาคประชาชนพบวาประชาชนชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชรไดเขามามีสวน
รวมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนคอนขางสม่ําเสมอตั้งแตการรวมคิดหาสาเหตุของปญหาขยะที่เกิดขึ้นและเสนอ
แนวทางแกปญหารวมดําเนินกิจกรรมในทุกกิจกรรมรวมทั้งรวมไดรับผลประโยชนที่เกิดขึ้น จากการดําเนินกิจกรรมนี้
และรวมประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของชุมชนคอนขางสม่ําเสมอโดยยังมีประชาชนในบางครัวเรือนที่ยังไมเขารวม
โครงการแกไขปญหาขยะของชุมชนเนื่องจากเปนครัวเรือนที่มีผูอาศัยจากตางถิ่นเขามาตั้งบานเรือนและไมไดพักอาศัย
ประจําอยูในชุมชน สงผลใหยังมีปญหาขยะอยูบางเล็กนอยที่เปนขอเสนอแนะใหชุมชนในการหาแนวทางแกไขตอไป
สําหรับกลุมผูนําชุมชนที่ประกอบไปดวยผูใหญบานในเขตของเทศบาลตําบลจันทบเพชรคณะกรรมการกองทุน
ขยะเทศบาลตําบลจันทบเพชรสมาชิกองคการเทศบาลตําบลจันทบเพชรไดมีสวนรวมในความสําเร็จของการจัดการขยะ
ในชุมชนโดยมีบทบาทอยางตอเนื่องจริงจังในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการจัดการขยะของชุมชนเริ่มตั้งแตการเขารวมเสนอปญหาแนวทางแกไขปญหาการรวมเปนคณะกรรมการในการ
ดําเนินการรวมรับผลประโยชนและประเมินผลการดําเนินงานรวมกันทั้งยังเปนแกนนําในการรณรงคประชาสัมพันธให
ความรูประสานหนวยงานที่ เกี่ยวของในการขอรับการสนับสนุนความรูและงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมในการ
แกไขปญหาขยะของชุมชน
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นอกจากนี้จากผลการศึกษายังพบวาบริบททางสังคมของชุมชนเทศบาลซึ่งเปนชุมชนเล็กๆชุมชนดั้งเดิมมี
ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเปนระบบเครือญาติมีความอบอุนของครอบครัวมีการปลูกจิตสํานึกใหประชาชนในชุมชนไดรัก
บานเกิดทําใหเกิดความรวมมือความสามัคคีที่จะแกไขปญหารวมกัน สงผลใหชุมชนเขมแข็งสามารถดําเนินงานในการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนใหประสบความสําเร็จไดและยังพบปญหาและอุปสรรคในดานการขาดการสนับสนุน
งบประมาณ มาอยางตอเนื่อง
กลาวโดยสรุป คือ ความสําเร็จของการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร เกิดจากการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในชุมชนทั้งจากประชาชนในชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนนี้ ในทุก
ประเด็นอยางคอนขางสม่ําเสมอและตั้งแตการรวมคิดวางแผนการรวมดําเนินการการรวมรับผลประโยชนและการรวม
ประเมินผลโดยมีผูนําชุมชนซึ่งมีบทบาทที่สําคัญอยางตอเนื่องจริงจังในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเชนการเปด
โอกาสใหประชาชนที่เขารวมดําเนินการในขั้นตอนตางๆและเปนแกนนําในการดําเนินงานการแกไขปญหาขยะมูลฝอย
ของชุมชนนี้และในเทศบาลตําบลจันทบเพชร อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมยซึ่งมีบทบาทในการจัดการขยะของชุมชน
ตลอดมีอยางตอเนื่องจริงจังทั้งการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานและการใหความรูและการประสานงานการ
ดําเนินงานของชุมชนบนหลักการที่วา “มุงแกไขปญหามูลฝอยที่ตนเหตุแบบยั่งยืน ” โดยใชงบประมาณนอยเพื่อ
ประโยชนที่มากและมุงแกไขสรางภูมิคุมกันขยะมูลฝอยโดยที่มีชุมชนบนหลักการที่วา “ขยะที่เกิดจากครัวเรือนตอง
กําจัดโดยครัวเรือน” จึงสงผลใหเกิดรูปแบบการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร ที่มีความเหมาะสมและ
มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะ

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร พบวายังมีประชาชนสวนหนึ่งจํานวน 27
ครัวเรือนจาก 164 ครัวเรือนนี้ ผูที่ไดทําการศึกษาจึงมีขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนตอชุมชนเทศบาลตําบลจันทบ
เพชรในการพัฒนาการจัดการขยะของชุมชนตอไปและเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังตอไปนี้
1) ควรมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะของชุมชนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและ
บริบทของชุมชนใหมีความหลากหลายมากขึ้น
2) ควรมีการพัฒนากิจกรรมการอบรมในดานอื่นๆที่เกี่ยวของเพิ่มเติมเชนในดานการรักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอม
ดินอากาศ น้ํา ใหกับกลุมประชาชนทุกระดับรวมถึงเยาวชนนักเรียนนักศึกษา
3) ควรปลูกฝงจิตสํานึกใหกับประชาชนในการจัดการขยะในทุกพื้นทีท่ ั่วประเทศเพื่อใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจผลกระทบ จากการดําเนินโครงการการจัดการขยะของชุมชนเทศบาลตําบลจันทบเพชร เพิ่มมากขึ้น
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สมนึก ปญญาสิงห) 2542) ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชน
วิ โ รจน รู ป ดี .2547 .“การมี ส วนรวมของประชาชนในการแยกประเภทขยะของเทศบาลเมื อง เพชรบู ร ณ ”.
การคนควาแบบอิสระ รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม .
สมาน อารีย กลาววา (2546 ) การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนไดรับโอกาสในการดําเนิ น
กิจกรรมรวมคิดรวมตัดสินใจกําหนดเปาหมายของกิจกรรมที่มีผลกระทบตอตัวประชาชนเอง
สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ (2547)ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึงกระบวนการที่เปดโอกาสให
ประชาชนเขา มามีส วนรวม ในการดํา เนิน งานพั ฒนาในลั กษณะของการเขารวมการจั ดการตั้งแตเขารว ม
ตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมรับผลประโยชน และรวมติดตามการประเมินผลในรูปแบบของชุมชน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย การสํารวจทัศนคติของประชาชนต .2552 .อสิ่งแวดลอมของประเทศไทย .
.กรุ ง เทพฯ
สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย .“ผลการจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของป ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”. [ระบบออนไลน แหลงที่มา http://www.thaienvimonitor.net
(16 พฤศจิกายน 2553)
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 2550 ระบบออนไลนงที่แหล.[มาhttp://tei.or.th/th_main.htm (16 พฤศจิกายน 2553)
สุนีย มัลลิกะมาลย .2543 .รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ)เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย
ชุมชน.กรุงเทพฯ พ.ป.ม.
สุรศักดิ์ โอสถิตยพร .2550 .“รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม”. การคนควาแบบอิสระ
อรทัย กกผลกลาว (2546) วา การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรือผูมีสวนไดสว นเสียไดมีโอกาสแสดง
ทัศนะแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่
เหมาะสมเปนที่ยอมรับรวมกัน
อนุชิต ไชยถา .2552 .“ประสิทธิภาพการจัดการขยะมู ลฝอยของเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม”.
การคนควาแบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม .
อานันท ปนยารชุน .2539.รายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางความรวมมือระหวางประชาชนภาครัฐในการแยก
ประเภทมูลฝอยกอนนําทิ้ง.กรุงเทพฯสํานักพิมพ:เสมาธรรม .
สํานักงานเทศบาลตําบลจันทบเพชร .2559. แนวทางการดําเนินงานการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลจันทบ
เพชร ในรูปแบบของ “กองทุนแกไขปญหาขยะหมูบาน” และ “ธนาคารขยะ โรงเรียน”.บุรีรัมย.
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การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาที่ของกํานันผูใหญบาน
ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
Application of the Sufficiency Economy Philosophy to Management by Sub-district
Headman and Village Headman of Mueang Udon Thani District Udon Thani

ชื่อผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

นิรัติ ตั้งพินิจการ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช ในในการปฏิบัติหนาที่
ของกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 5 ดาน ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความ
มีภูมิคุมกัน เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม ของกํานัน ผูใหญบานในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกการแจงแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อใชบรรยายลักษณะขอมูลและทดสอบสมมติฐาน ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) ทดสอบคา T-test และ F-test วิธีสหสัมพันธขแบบเพียรสัน(Pearson product moment correlation)
ทดสอบหาความสัมพันธโดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบวา
ระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาที่ของกํานันผูใหญบาน ในเขต
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.05 เมื่อจําแนกเปนรายดานสามารถ
เรียงลําดับการนําไปประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาที่ของกํานันผูใหญบาน ดานความมีเหตุผล มีระดับสูงสุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.17 ดานเงื่อนไขคุณธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ดานความมีภูมิคุมกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ดานเงื่อนไ ข
คุณธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ดานความพอประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 และจากการทดสอบสมมติฐานพบวา
กํานัน ผูใหญบาน ที่มี เพศ,อายุ,ระดับการศึกษาและระยะเวลาการดํารงตําแหนงที่ แตกตางกันมีการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ของกํา นัน ผูใหญบาน แตกตางกันไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
คําสําคัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, กํานัน ผูใหญบาน, ประยุกตใช
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ABSTRACT
This research was to investigated application of the sufficiency economy philosophy to
management by sub-district Headman and Village Headman of mueang udon thani district
udon thani in 5 aspects namely enough, reasonable, self-Immunity , knowledge condition and
moral conditions sub-district Headman and Village Headman of mueang udon thani district
udon thani. Questionnaires were used as a tool to collect the data. Frequency, percentage, mean
as well as standard deviation were used to analyze the data. Hypotheses were set and tested by
one-way ANOVA , t-test , f-test and the Pearson Product Moment Correlation are applied in
this study at the significant level of 0.01
Overall, level of application of the sufficiency economy philosophy to management by
sub-district Headman and Village Headman of mueang udon thani district udon thani in 5
aspects at a high level ( = 4.05). When the individual aspects were considered, it was found that
reasonable ( = 4.11). , moral conditions( = 4.11)., self-Immunity( = 4.03), knowledge
condition( = 4.01). and enough( = 3.95) were at a high level. The successful practices of the
hypothesis concept application of the sufficiency economy philosophy to management in this
community were statistically different at the significant level of 0.01 according to the different
genders, ages, education level and work experience
Key words :

Sufficiency Economy Philosophy, Sub-district Headman Village
Headman, Application

บทนํา
การพัฒนาประเทศไทยในอดีตที่ผานมา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-7 ไดมุงเนนการ
ใชแนวคิดทางตะวันตกมาใชในการพัฒนา และการดําเนินชีวิต โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศสูประเทศ
อุตสาหกรรม และลดความสําคัญของภาคเกษตรกรรมซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญ และเปนอาชีพหลักของประชากรไทย ทํา
ใหเกิดความไมสมดุลในการพัฒนาประเทศ แรงงานคนเคลื่อนยายจากตางจังหวัดเขาสูเมือง เพื่อรับจาง และประกอบ
อาชีพในภาคอุตสาหกรรม มีการพึ่งพาตางประเทศ เชน การกูยืมเงิน การใชวัตถุดิบ เครื่องจักร เทคโนโลยี ทําให
ประเทศประสพปญหาถดถอยทางเศรษฐกิจ สงผลใหสถานบันการเงินและหนวยงานธุรกิจตางๆ อยูในฐานะลมละลายมี
ภาระตองชําระหนี้จํานวนมาก ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดวิกฤตภาวะเศรษฐกิจ ใน ป พ.ศ. 2540 ในทามกลางวิกฤต
นั้น ประเทศไทยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพ ลอดุลยเดช โดยไดทรงพระราชทาน
พระบรมราโชวาทแกประชาชนชาวไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ถึง
ความสําคัญในการปรับทิศทางการพัฒนาประเทศสูแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทรงพระราชทานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแนวทางดําเนิน ชีวิต ใหสามารถใชเปนแนวทางเพื่อใหประเทศไทยผานพนวิกฤตเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้น ซึ่งหลักสําคัญชองเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนทางสายกลาง ความไมประมาท พึ่งตนเอง โดย
คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู เพื่อใหทันเทาการณที่เกิด
ความเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ซึ่งตอมาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชทานใหแกปวงชนชาวไทย ก็
ไดรับความสนใจอยางกวางขวางจากทั้งจากทุกภาคสวนในประเทศไทย และแพรหลายสูตางประเทศ
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เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
ภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชใน
การวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่
เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปน
อยางดี
ในปจจุบันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกตใชไดกับทุกหนวยงาน ชุมชน และองคกรตางๆ ให
สามารถดําเนินงานอยูไดทานกลางสภาวะสังคมและสภาพแวดลอมในทองถิ่นตางๆ ไดอยาง เหมาะสม ซึ่ง หมูบาน เปน
รูปแบบการปกครองลักษณะปกครองทองที่ นับเปนเขตการปกครองขนาดเล็กที่สุดของประเทศไทย ซึ่งในการปกครอง
หมูบาน จะเปนไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช 2457 โดยกําหนดใหหมูบาน มี ผูใหญบาน
ทําหนาที่ปกครองหมูบาน และมีผูชวยผูใหญบาน โดยผูใหญบานจะถูกเลือกขึ้นมาจากประชากรในหมูบานนั้น แลวจึง
ไดรับแตงตั้งจากนายอําเภอทองที่ ผูใหญบานนับไดวาเปนสถานบันที่มีความผูกผันกับสังคมไทยมาอยางชานาน ทําให
ผูใหญบานนั้นมีความสําคัญในการปกครองในฐานะที่เป นผูประสานงานระหวางหนวยงานรัฐเอง และหนวยงานรัฐกับ
ประชาชน เปนบุคคลที่มีความใกลชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาที่ของกํานันผูใหญบาน
ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1 เพื่อศึกษาการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน ใน
เขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2 เพื่ อเปรีย บเที ยบระดั บ ความคิ ด เห็น ของกํา นัน ผู ใหญบ า นในการนํ า หลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ย งไป
ประยุกตในการปฏิบัติหนาที่
3 เพื่อศึกษาความสัมพันธของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ของ
กํานัน ผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัย การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน ในเขต
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยกําหนดกรอบแนวคิดวิจัยดังตอไปนี้
ตัวแปรตน (Independent Variables)

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
-ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน
ผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
- ดานความพอประมาณ
- ดานความมีเหตุผล
- ดานความมีภมู ิคุมกัน
- ดานเงื่อนไขความรู
- ดานเงื่อนไขคุณธรรม

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ ของกํานัน ผูใหญบาน
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จํานวน 20 ตําบล 237 หมูบาน จํานวนกํานัน
และผูใหญบาน รวม 237 คน กลุมตัวอยาง ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ในเขต อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดย
กําหนดคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane ระดับความเชื่อมั่น99% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.01 ตามวิธี
ของ ยามาเน (Taro Yamane) ไดประชากรกลุมตัวอยาง 232 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่อ งมื อที่ ใช ใ นการเก็ บ รวบรวมขอ มู ล ในครั้ ง นี้ เป น แบบสอบถาม(Questionnaire) จํ า นวน 1 ชุ ด
ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
ตอนที่ 2 เป น แบบวั ด การนํา หลั กปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งไปประยุกต ใช ในการปฏิบั ติหน าที่ ของกํา นั น
ผูใหญบ าน ในเขตอํา เภอเมื องอุดรธานี จั งหวัดอุดรธานี โดยมี รายการวัดการนําหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบานใน 5 ดาน คือ ดานการความพอประมาณ , ดานความมีเหตุผล ,
ดานความมีภูมิคุมกัน,ดานเงื่อนไขความรู ,ดานเงื่อนไขคุณธรรม รวม 20 ขอ
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เกณฑการใหคะแนนกําหนดการใหคะแนนตามระดับการนําไปประยุกตใชดังนี้ ตอบ มากที่สุด 5 คะแนน ตอบ
มาก 4 คะแนน ตอบปานกลาง 3 คะแนน ตอบนอย 2 คะแนน ตอบนอยที่สุด 1 คะแนน
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ
3. สรางเครื่องมือในการวิจัย
4. เสนอรางเครื่องมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
5. นํ า เครื่องมื อ ที่ ป รับ ปรุง แล ว เสนอให อาจารย ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ตรวจสอบความตรงทางเนื้ อหา( Content
Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนี
ความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ตั้งแต .67–1.00
6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําผลการทดลองมาใชคํานวณ
เพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธแอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค
(Cronbach) เทากับ .97
7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและจัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ โดยนําแบบสอบถามที่สํารวจมาได มาวิเคราะหประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ ประกอบดวย
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก
1.1 คารอยละ (Percentage) เพื่อใชอธิบายขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได และชวงเวลาที่มารับบริการ
1.2 คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอธิบายเกี่ยวกับ
ความรูความเขาใจดานกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก
2.1 การทดสอบแบบที แบบอิสระ (Independent Sample t-test) ใชทดสอบความแตกตางของตัว
แปรตาม จําแนกตามตัวแปรอิสระที่มี 2 ระดับ/กลุม
2.2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ใชทดสอบความแตกตางของตัว
แปร จําแนกตามตัวแปรอิสระที่มีมากกวา 2 ระดับ/กลุมขึ้นไป
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2.3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อใชทดสอบคามสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ครั้งนี้ กําหนดไวที่ระดับ 0.01

สรุปผลการวิจัย
ผลสรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล เพศ พบวากํานัน ผูใหญบานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย
จํา นวน 208 คน คิ ด เป น รอยละ 89.66 และเป น เป น เพศหญิ ง 24 คน คิด เปน รอยละ 10.34 อายุ พบวา กํา นั น
ผูใหญบานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 52.60 รองลงมา อายุ 46-50
จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 32.80 รองลงมา อายุ 41-45 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 10.30 และ อายุไมเกิน
40 ป จํา นวน 10 คน คิด เป นรอยละ 4.30 ระดับการศึกษา กํา นัน ผูใหญ บา น ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญ จบ
การศึกษาระดับ มัธยมศึกษา จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 58.60 รองลงมา จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา จําวน
60 คน คิดเปนรอยละ 25.90 รองลงมา จบการศึกษาระดับ อนุปริญญา จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 11.20 และ จบ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.30 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง กํานัน ผูใหญบาน
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ดํารงตําแหนง 0-5 ป จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 52.20 รองลงมาดํารงตําแหนง 610 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 24.60 รองลงมาดํารงตําแหนง 11-15 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 18.10
และ ดํารงตําแหนง 16 ปขึ้นไป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.20 และระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาที่ของกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมพบวา
ระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาที่ของกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ใน 5 ดานประกอบดวยดานความพอประมาณ,ความมีเหตุผล,ความมีภูมิคุมกัน,เงื่อนไขความรู
และเงื่อนไขคุณธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก

อภิปรายผล
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการ
ปฏิบัติหนาที่ของกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมพบวา ระดับการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาที่ของกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ ย เทากับ 4.05.565 เมื่อจําแนกเปนรายดานสามารถเรียงลําดับการนําไป
ประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาที่ของกํานันผูใหญบาน ดานความมีเหตุผล มีระดับสูงสุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17
รองลงมาคือ ดานเงื่อนไขคุณธรรม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 รองลงมาคือ ดานความมีภู มิคุมกัน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.03 รองลงมาคือ ดานเงื่อนไขคุณธรรม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และที่อยูลําดับสุดทายคือ ดานความพอประมาณ ซึ่ง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ซึ่งทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ผลการศึกษาของ นางสาวบุษยา มั่นฤทธิ์ (2556)
ศึกษาเรื่องการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการของผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการวิจัยของ นางสาวนภาพรรณ วงศมณี (2556) ศึกษาเรื่อง การนํา
แนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต : กรณีศึกษาชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย โดยพบวา มีการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับมาก
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สรุปผลการเปรียบเทียบการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน
ผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวั ดอุดรธานี จําแนกตามเพศ แสดงใหเห็นวาการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาที่ของกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จําแนก
ตามเพศใน 5 ดาน คือ ดานการความพอประมาณ,ดานความมีเหตุผล,ดานความมีภูมิคุมกัน,ดานเงื่อนไขความรู,ดาน
เงื่อนไขคุณธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปผลการวิเคราะหความแปรปรวนการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาที่
ของกํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามอายุ,ระดับการศึกษา,ระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหนง ใน 5 ดานประกอบดวย ดานความประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานความมีภูมิคุมกัน ดานเงื่อนไขความรู
และดานเงื่อนไขคุณธรรม แสดงใหเห็นวาการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในในการปฏิบัติหนาที่ของ
กํานันผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุ ดรธานี จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามอายุ ใน 5 ดาน ประกอบดวย ดานความ
ประมาณ ดานความมีเหตุผล ดานความมีภูมิคุมกัน ดานเงื่อนไขความรู และดานเงื่อนไขคุณธรรม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การเปรีย บเที ย บการนํ า หลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต ใ ช ใ นในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ของกํ า นั น
ผูใหญบาน ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา
1. กํานัน ผูใหญบาน ที่มี เพศ ที่แตกตางกันมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติ
หนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน แตกตางกัน ไมวา กํานัน ผูใหญบาน จะมีเพศใด ก็มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชแตกตางกัน สอดคลองกับ พระมหาพุฒิสรรค ปฺญาวชิโร (สมบุญ)(2557) ศึกษาเรื่อง บทบาทกํานัน
ผูใหญบานในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตําบลทมอ อําเภอปราสาท จัง หวัดสุรินทร
พบวา เพศที่แตกตางกันมีผลตอบทบาทกํานันผูใหญบานในการส งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่แตกตางกัน และยังสอดคลองกับ เจริญ รุงแสงจันทร (2555) ไดศึกษาวิจัย บทบาทดานการปกครองหมูบาน
ของผูใหญบาน ตําบลบานประกาศ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ พบวา เพศ ที่แตกตางกัน สงผลตอบทบาทดาน
การปกครองหมูบานของผูใหญบาน ที่แตกตางกัน
2. กํานัน ผูใหญบาน ที่มี อายุ แตกตางกันมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติ
หนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน แตกตางกัน ไมวา กํานัน ผูใหญบาน ที่มี อายุ แตกตางกัน ก็มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน แตกตางกัน สอดคลองกับ สอดคลองกับ บุษยา มั่นฤทธิ์
(2556) ไดศึกษาวิจัย การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการของผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครปฐม พบวา อายุที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตใชในการบริหารจัดการของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐมที่แตกตางกัน และยังสอดคลองกับพระ
มหาพุฒิสรรค ปฺญาวชิโร (สมบุญ)(2557) ศึกษาเรื่อง บทบาทกํานันผูใหญบานในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตําบลทมอ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร วา อายุที่แตกตางกัน มีผลตอบทบาทกํานัน
ผูใหญบานในการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่แตกตางกัน
3. กํานัน ผูใหญบาน ที่มี ระดับการศึกษา แตกตางกันมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน แตกตางกัน สอดคลองกับ สอดคลองกับ พระมหาพุฒิสรรค ปฺญาวชิโร (สม
บุญ)(2557) ศึกษาเรื่อง บทบาทกํานันผูใหญบานในการสงเสริมการดําเนิน ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ตําบลทมอ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร วาระดับการศึกษาที่ตางกันสงผลตอบทบาทกํานันผูใหญบานในการสงเสริม
การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน และยังสอดคลองกับ เจริญ รุงแสงจันทร (2555) ได
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ศึกษาวิจัย บทบาทดานการปกครองหมูบานของผูใหญบาน ตําบลบานประกาศ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ วา
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอ บทบาทดานการปกครองหมูบานของผูใหญบาน
4. กํานัน ผูใหญบาน ที่มี ระยะการดํารงตําแหนง แตกต างกันมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน ผูใหญบาน แตกตางกัน ไมวา กํานัน ผูใหญบาน ที่มี ระยะการดํารงตําแหนง
แตกตางกัน ยังสอดคลองกับ เจริญ รุงแสงจันทร (2555) ไดศึกษาวิจัย บทบาทดานการปกครองหมูบานของผูใหญบาน
ตําบลบานประกาศ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะเวลาการดําแหนงที่ตางกัน สงผลตอบทบาทดานการ
ปกครองหมู บ า นของผู ใ หญ บ า น และยั ง สอดคล อ งกั บ พระมหาประกาศิ ต สิ ริ เ มยโย (ฐิ ติ ป สิ ท ธิ ก าร)( 2556) ได
ทําการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบานคลองใหม อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม.พบวาตําแหนงที่แตกตางกันสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบานคลองใหมที่แตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยขอเสนอประเด็นขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยพื้นฐานภายในเขตปกครองของตนเพื่อนําเปนขอมูลพื้นฐาน และใชในการ
ประยุกตในการปฏิบัติหนาที่ตอไป
2. ควรมีการประชาสัมพันธ ใหความรู สรางความเขาใจใหกับราษฎรในเขตรับผิดชอบของตนใหมีความรูความ
เขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดรับทราบ รับรู อยางทั่วถึง
3. ภาครัฐควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ การฝกอบรมบุคลากร เพื่อสนับสนุน นโยบาย
โครงการ กิจกรรมตางๆ อยางพอเพียงและเหมาะสมกับพื้นที่
4. ควรสนับสนุน การสงเสริมใหมีเครือขายชุมชน จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล
หมูบาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการประยุกตใช ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. การสงเสริมประชาชนในการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมใหประชาชนไดทําเกษตร
แบบพอเพียง เพื่อใหประหยัดคาใชจายในครัวเรือนและเปนการรักษาสุขภาพของคนในครอบครัว ชุมชน แล ะสังคม
และไดสงเสริมในการเก็บออมใหเกิดขึ้นอีกทางดวย
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บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ ในจังหวัดชุมพร
The administrative role according to the principles of good governance of Clergy in
Chumphon Province.

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

บุศรา ขาวจัตุรัส
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร 2) เพื่อ
เปรีย บเที ย บแนวความคิดของคณะสงฆกับ การบริหารตามหลั กธรรมาภิ บาล 3) เพื่อศึ กษาปญหาอุป สรรค
ขอเสนอแนะของคณะสงฆกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดานในจังหวัดชุมพร ประชากรกลุมตัวอยางใน
การวิจัยคือ คณะสงฆในจังหวัดชุมพร จํานวน 146 รูป เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามมีคาความคิดเห็น
ที่ 5 ระดับ เก็บรวมรวมวิเคราะหขอมูล โดยหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentages) คาเฉลี่ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยคา T-test และคา F-test
ผลการวิจัยพบวา
1. บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ดาน ของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาคุณธรรม นิติธรรม และความคุมคาอยู
ในระดับมากและดานความรับผิดชอบ ความโปรงใส และการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดานของคณะสงฆ
ในจังหวัดชุมพร จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก อายุ พรรษา ระดับการศึกษา ตําแหนงและประสบการณ
พบวา คณะสงฆที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แตกตางกันที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
3. ปญหา อุปสรรค ในบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดานของคณะสงฆ
จังหวัดชุมพร ดังนี้ 1) โครงสรางสถาบันศาสนาถูกทําลาย ผูนําทองถิ่นไมใหความรวมมือเทาที่ควร 2) ขาดการ
ประชาสัมพันธที่ดีใหไดรับรูขอมูลที่ถูกตอง 3) การใชอํานาจเด็ดขาด ไมรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร มีดังนี้ 1) สรางจิตสํานึกที่ดี ภายใตหลักคุณธรรม
จริยธรรมพื้นฐาน 2) ทุกภาคสวนควรใหความสําคัญและใหความรวมมือในการสรางความรับผิดชอบตอสวนรวม 3)
ใหมีการประชาสัมพันธภารกิจงานของคณะสงฆ ใหแพรหลาย และใหไดรับการยอมรับจากพุทธศาสนิกชน 4) ควรมี
การบริหารตาม หลักธรรมาภิบาลอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
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Abstract
Research, Title The administrative role according to the principles of good
governance of Clergy in Chumphon Province. This research has purpose.
1.To study the administrative role according to the principles of good
governance of the clergy in Chumphom Province.
2.To compare the concept of management according to the principle
of good governance.
3.To study the problems suggested the clergy to the service based on
good governance on 6 sides in Chumphon Province.
The sample population in the study was 146 monks in Chumphon.
Research tools, The questionnaire was rated at 5 levels, Data were collected by frequency
analysis, Percentages< mean, Standard Deviation SD. Hypothesis test by value T-test and
F-test
The research found that.
1.The administrative role according to the principles of good governance
all 6 sides of Clergy in Chumphon Province. The overall moderate ( =3.38) Considering
each side : that the rule of law and moral value. The high level. And accountability,
transparency and participation are moderate.
2.A comparative of role based management governance 6 sides of clergy
in Chumphon Province. Classified by personal status, age, rainy season education level,
position and experience found” Monks of different ages. There are different opinions on
governance based on good governance at the statistical significance level 0.05
3.The barriers to the 6 sides of governance in Clergy in Chumphon
Province are as follows. 1) Institute of religious structures were destroyed. Local leader so
not cooperate enough. 2) The lack of good publicity to get the correct information 3) abuse
of power in a bad and non-listening. Suggestion on management according to the principle
of good governance of the clergy in Chumphon Province> There of the following. 1) Create
a good consciousness under moral basic ethic. 2) All sectors should attach importance to
cooperate in creation Shared responsibility. 3) To promote the mission of the monks to
widespread and to be accepted by Buddhists. 4) Governance should be managed in
equitable and fairly equally.
Keyword : good governance, Clergy, Chumphon Province

บทนํา
ศาสนาพุทธ เปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พระมหากษั ต ริย ท รงเป น พุ ท ธมามกะและทรงเป น อั ค รศาสนู ป ถั ม ภกในฐานะองค พ ระประมุ ขของชาติ
พระมหากษัตริยและรัฐบาลไดอุปถัมภบํารุงกิจการคณะสงฆ และสนับสนุนสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาแก
ประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ ศาสนาที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนคนไทย คือ
ศาสนาพุทธ ซึ่งพระพุทธศาสนา คือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ที่มุงมั่นใหเชื่อมั่นในการทําความดี ไมทําบาป
รูแจงเห็นจริงจากการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามหลักเหตุและผล ใหเห็นถึงการทําบุญละบาป การเสียสละ การไมเห็น
แกตัวมีความรักและเอื้อเฟอเผยแผตอสัตวโลก มุงมั่นสะสมบุญ ไมเบียดเบียน ประชาชนชาวไทยไดนําหลักธรรม คํา
สอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติใชในชีวิตประจําวันซึ่งใน ปจจุบันถือไดวาศาสนามีบทบาท ในการดํารงชีวิต
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ประจําวันของประชาชนชาวไทยตลอดเวลาไมสามารถแยกออกจากกันได เพื่อใหพระพุทธศาสนาดํารงคงอยูคูกับ
ประเทศไทย ประชาชนชาวไทยยอมมีหนาที่รวมกันในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญมั่นคงสืบตอไป
การเผยแผพระพุทธศาสนามีการแพรหลายในทุกยุคทุกสมัยที่ผานมา พระสงฆนับวาเปน ผูมีบทบาทสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของคนไทย ศาสนาพุทธเปนองคประกอบของพระรัตนตรัย พระสงฆเปนสวนหนึ่งของพุทธบริษัท ถื อเปน
กําลังสําคัญในการธงคงไวซึ่งพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆสาวกสวนใหญเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง
ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร เปนผูควร แกการคํานับ ควรแกการตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรแกการกราบไหว
บูชา เปนเนื้อนาบุญ อันยอดเยี่ยมของโลก พระสงฆเปนผู อบรมสั่งสอนหลักธรรมขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา
ใหแกพุทธศาสนิกชน และปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีของสังคมดวย สมดังพระสังฆคุณวาพระสงฆสาวกของพระ
ผูมีพระภาคเจาปฏิบัติชอบ ตามคําสอนของพระพุทธเจาแลวสอนผูอื่นใหกระทําตามดวย นอกจากนั้นพระภิกษุสงฆ
ในพุทธศาสนาอยูในฐานะเปนผูนําทางจิตวิญญาณ เปนที่พึ่งเปนผูอบรม สั่งสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก
พุทธศาสนิกชนเพื่อใหสังคมอยูอยางสงบสุข และในบางโอกาส ก็ใหการสนับสนุนชวยเหลือสงเคราะหชุมชนในดาน
ตาง ๆ ดวยโดยที่อยูภายใตกรอบอันดีงามของศาสนาแตเดิมมานั้น การปกครองคณะสงฆไดยึดหลักพระธรรมวินัย
เปนธรรมนูญการปกครองไดอาศัยอํานาจรัฐและจารีตเปนหลักอุดหนุน เมื่อเกิดความไมเรียบรอยในคณะสงฆจน
เปนเหตุขัดของและจําเปนตองพึ่งรัฐก็ไดอาศัยอํานาจรัฐชวยแกไข ปจจุบันการปกครองคณะสงฆมีพระราชบัญญัติ
คณะสงฆพุทธศักราช 2505 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เพื่อเปนกฎระเบียบเพื่อใชในการบริหาร
ปกครองแกคณะสงฆ
การปกครองคณะสงฆในปจจุบันประกอบดวย 2 ฝายคือคณะสงฆฝายเถรวาทมี 2 นิกาย คือมหานิกาย
และธรรมยุติ ตอมาการบริหารของคณะสงฆทั้ง 2 นิกายไดลดความแตกตางระหวางนิกายลงมาก และคณะสงฆฝาย
มหายาน แบงเปนจีนนิกายและอนัมนิกายซึ่งคณะสงฆทั้ง 2 ฝาย คือ ฝายเถรวาทและมหายาน อยูภายใตการ
ปกครองของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งพระมหากษัตริย ทรงเปนผูสถาปนาจากนิกายใดนิกายหนึ่ง ในฝายเถรวาทและ
จะดํารงตําแหนงพระสังฆราชไปจนตลอดพระชนมชีพสมเด็จพระสังฆราช มีมหาเถรสมาคมเปนผูชวยสนองงาน
วัด คณะสงฆ มีบทบาทสําคัญตอพุทธศาสนิกชนและสังคมไทยมายาวนาน วัดเปน ศาสนสถานที่ ที่พุทธศาสนานิชน
ใชเปนที่เรียนรู ศึกษา อบรมสั่งสอน รวมทั้งเปนแหลงรักษาโรคใหแกคนทั่วไป ทั้งโรคทางกายและโรคทางใจ มีทุกข
ก็เขาวัดใหพระชวยปดเปารักษา มีคามสุขก็เขาวัดขอใหพระชวยดูฤกษยามที่ดี ขึ้นบานใหม งานบวช งานแตง
ผูกดวง ซึ่งอดีตวัดเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันก็วาได แตปจจุบันบทบาทของวัดไดลดลงอยางเห็นไดชัด จาก
ความเจริญกาวหนาและการเติบโตทางดานเทคโนโลยี ดา นเศรษฐกิจ สั งคมที่เติ บโตขึ้น การเมือง วั ฒนธรรม
ตะวันตกเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น กิจกรรมตาง ๆ ที่วัดเคยดําเนินการและมีบทบาท
ไดเปลี่ยนไป การสงเสริมทํานุบํารุงดูแลรักษาวัด ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ วัฒนธรรมประเพณีและกิ จกรรมทาง
พระพุทธศาสนาลดนอยลง ความสัมพันธระหวางวัด พระสงฆ และประชาชนขาดความใกลชิด อีกทั้งพระภิกษุบาง
รูปที่ไมประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินยั ประกอบกับวัดบางแหง เนนการยึดถือวัตถุสรางความงมงายมากกวา
การพัฒนาดานจิตใจ ซึ่งเปนเหตุที่ทําใหพระภิกษุสามเณรขาดความสนใจใฝรูและศึกษาพระพุทธศาสนา คณะสงฆ
สวนใหญไมคํานึงถึงการปฏิบัติตามหลัก พระธรรมวินัย การครองตนของคณะสงฆบางรูปไมสํารวมระวังไมเหมาะสม
พระธรรมวินัยยอหยอน มีความคิดเห็นแตกตาง ความคิดเห็นไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แปลความหมายของพระ
ธรรมวินัยเขาขางตัวเอง ไมถูกตองตามบทบัญญัติของพระไตรปฎก ไมมีการปฏิบัติเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา
ใหแกประชาชนอยางจริงจัง ประชาชนมีการดํารงชีวิตที่แตกตางไปจากเดิม ความเจริญในดานตาง ๆ เขามามี
บทบาทตอการดํารงชีวิตของประชาชน มีการศึกษาเรียนรู และปรับปรุงพัฒนาความเปนอยูใหทันสมัยไปตาม
กระแสโลกาภิวัฒน ทําใหสังคมไทยหางวัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ประชาชนเคยเขารวมภายในวัดไดลดลงเปนอยางมาก
ทําใหประชาชนไมสนใจเขาวัดปฏิบัติธรรม การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็นอยลง เกิดการแขงขัน การ
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ประกอบอาชีพดิ้นรนหาเลี้ยงชีพเพื่อปากทอง เกิดความเห็นแกตัวอยากมีอยากได สังคมเกิดความเสื่อมขาดความรัก
ความสามัคคี ขาดศรัทธาไมมีคุณธรรมจริยธรรม ไมมีความเอื้อเฟอตอกัน
จากบทบาทหนาที่ดังกลาวขางตน พระภิกษุตองเผชิญกับปญหาและการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นมากมาย ทั้งดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจสังคม การเมืองการศึกษา ทําใหคุณภาพชีวิตของสังคมไทยเสื่อม อีกทั้ง
วัฒนธรรมตะวันตกที่เขามามีบทบาทอยางมากในการดํารงชีวิตของประชาชน ดังนั้น คณะสงฆ ผูซึ่งเปนสาวกของ
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงมีความจําเปนตองปรับแนวทางและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีความสอดคลอง
และเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหมอยูเสมอ ซึ่งความสามารถในการดําเนินตามภารกิจตาง ๆ ของ
พระภิกษุสงฆนั้นจึงเปนการบริหารไปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปจจัยที่เกิดขึ้น ดังนั้น ทุกฝายควรรวมกัน
สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหวัดพระสงฆและพุทธศาสนิกชนไดมีการฟนฟูพัฒนาแนวทางดําเนินกิจการพระพุทธศาสนา
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สมบูรณเปนศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนอยางแทจริง โดยพระสงฆ
จะต อ งเป น ผู นํ า ในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริย ธรรม และช ว ย ชี้ แ นวทางสรา งความเลื่ อ มใสศรัท ธาและเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหไดรับการยอมรับจากนานาชาติ เพื่อการดํารงอยูและสืบทอดพระพุทธศาสนาตอไป
สถานการณในปจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมโลกทั้งดานเศรษฐกิจการเมือง สิ่งแวดลอม
รวมทั้งเทคโนโลยี ซึ่งเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตของประชาชนชาวไทยเปนอยางมากไมเฉพาะกับประชาชน
เทานั้น คณะสงฆซึ่งเปนผูนําในการเผยแผพระพุทธศาสนา ก็ไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทํา
ใหการปฏิบัติกิจของคณะสงฆเกิดผลกระทบเปนอยางมาก ความศรัทธาของประชาชนที่มีตอพระพุทธศาสนาเกิด
จากการประพฤติปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัยของคณะสงฆ ซึ่ งสภาพทางสังคมทําใหเกิดปญหาในการบริหารการ
ปกครอง คณะสงฆในองคกรทางพระพุทธศาสนา
ป จ จุ บั น วั ด เป น นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายคณะสงฆ ที่ กํ า หนดให เจ า อาวาสเป น ตั ว แทนของวั ด ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินของวัด มีอํานาจทํานิติกรรมนําไปใชจายฝากถอนเงินออกจากบัญชีโอนไปใหบุค คลใดก็
ขึ้นอยูกับอํานาจของเจาอาวาส การแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดการดูแลวัด กรรมการก็เปนคนของเจาอาวาส
เชน ญาติพี่นอง คนรับใช คนสนิทใกลชิดซึ่งอํานาจเด็ดขาดก็ยังอยูที่เจาอาวาสบริหารจัดการผลประโยชนภายในวัด
วัดบางแหงมีทรัพยสินและผลประโยชนเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งการบริหารจัดการภายในวัดมีความสําคัญตอเจาอาวาส
เปนอยางมาก ซึ่งเจาอาวาสจะตองมีการแตงตั้งและมอบหมายใหมีผูที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการจัดทําบัญชีรายรับรายจายและ ผลประโยชนของวัดใหถูกตองตามระเบียบ เพื่อใหเกิดความโปรงใส
ดังนั้ น พุท ธศาสนิกชนยอ มความคาดหวัง ตอคณะสงฆ จะตองเปน ผูที่ มีความเป นผู นํา ที่มี ความรูค วามสามารถ
ซื่อสัตยสุจริต มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกตอง มีสํานึกและมุงมั่นในการสงเสริมคุณงามความดี เปนผูที่มีความ
พรอมและเต็มใจในการปฏิบัติภารกิจทางพระพุ ทธศาสนา มีการวางตัวที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอยางเครงครัด สามารถบริหารงานและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางมีคุณภาพประสบความสําเร็จ
เปนผูที่ประชาชนใหความเคารพนับถือ เปนที่ยอมรับของคณะสงฆและประชาชนไดเปนอยางดี ดังนั้น ผูปกครอง
สงฆตองมีความสามารถในการบริหารจัดการงานไดในทุกดาน สามารถปกครองคณะสงฆใหมีความรักความสามัคคี
เกิ ด ความสงบสั น ติ ใ นหมู ค ณะสงฆ แ ละนํ า พาให อ งค กรทางพระพุ ท ธศาสนาไปสู ค วามเจริ ญ รุ ง เรื อ งทาง
พระพุ ท ธศาสนาได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ หากผู ป กครองสงฆ ไ ม ส ามารถที่ จ ะบริ ห ารงานการปกครองให เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพต อ คณะสงฆ ไ ด ย อมส ง ผลใหค ณะสงฆ เกิด ความแตกแยกและมี ก ารสรา งเงื่ อนไข หลี กเลี่ ย งการ
ปฏิบัติงาน การเผยแผพระพุทธศาสนาขาดผูนําที่ดี พระพุทธศาสนาเกิดความออนแอสงผลกระทบตอความเลื่อมใส
ศรัทธาของประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาประชาชนขาดความเคารพศรัทธา ขาดสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจบางครั้ง
ประชาชนขาดความเขาใจคณะสงฆที่ถูกตอง พระพุทธศาสนากลายเปนเครื่องมือในการหาผลประโยชนของผูที่ไม
หวังดีตอพระพุทธศาสนา เขามาสรางสถานการณทําใหพระพุทธศาสนาเกิดความเสื่อม ดังนั้น หากความเจริญหรือ
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ความเสื่อมทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศไทย ยอมสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนไทยอยาง
มาก
จากการศึกษาทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร โดยศึกษาบทบาทแนวทางการบริหารและ ศึกษาความคิดเห็นขอเสนอแนะของ
คณะสงฆในดานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน ตามลําดับสายการบังคับบัญชาของคณะสงฆในจังหวัด
ชุมพร การนําเสนอการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหพระสังฆาธิการ องคกรทางพระพุทธศาสนาใชเปนขอมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแกไข ในการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลในจังหวัดชุมพร ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดาน ของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร
2. เพื่อเปรียบเทียบแนวความคิดของคณะสงฆกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน ในจังหวัด
ชุมพร จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของคณะสงฆกับการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาล 6 ดาน
ในจังหวัดชุมพร

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย เรื่องบทบาทการบริหารการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆใน
จังหวัดชุมพร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 เพื่อเปาหมายการบริหารใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน คือ ดานนิติธรรม ดานคุณธรรม
ดานความโปรงใส ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ และดานความคุมคา ในระดับความพึงพอใจตอ การใช
หลักธรรมาภิบาล 6 ดาน ของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องบทบาทการบริหารการปกครองคณะสงฆกับในจังหวัดชุมพร เปนการศึกษาถึง บทบาท
แนวคิด ปญหาขอเสนอแนะของคณะสงฆในดานการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 ดาน ประกอบดวย ดานนิติ
ธรรม ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ และดานความคุมคา โดยเปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ตามแบบสํารวจความ คิดเห็น (Survey Research) โดยมุนเนน
การศึกษาบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ คณะสงฆในจังหวัดชุมพร ระดับเจา คณะอําเภอ เจาคณะ
ตําบล เจาอาวาส และเลขานุการ จํานวน 146 รูป ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล สวนที่ 2. ระดับความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร ตามระดับความคิดเห็นที่ 5 ระดับ คือ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปาน
กลาง 2=นอย และ1=นอยที่สุด ในสวนที่ 3 เปนคําถามแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปด ดานปญหาการปฏิบัติ
ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขตอบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร โดย
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองของแบบสอบถามที่ไดรับจากประชากรกลุมตัวอยาง และนํามา
วิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร สถิติ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล จําแนก
ตามสถานภาพสวนบุคคลของผูใหขอมูลโดยวิเคราะหดวย คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
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2. วิเคราะหขอมูลดานการบริหารการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆจังหวัดชุมพร โดยการ
หาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ
จังหวัดชุมพรโดยเกณฑการวิเคราะห
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารตาม หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ
ในจังหวัดชุมพร โดยจําแนกขอมูลตามสถานภาพสวนบุคคลของ ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ พรรษา ระดับ
การศึกษาสามัญ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ตําแหนง และประสบการณการดํารงตําแหนง โดยการ
ทดสอบคาที (T-test)
4. การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ
ในจังหวัดชุมพร โดยจําแนกขอมูลตามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ พรรษา ระดับ
การศึกษาสามัญ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ตําแหนง ประสบการณการดํารงตําแหนง โดยใชสถิติ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way Analysis of Variance: F-test) (Least Significant
Difference: LSD)
5. ขอคําถามปลายเปด (open) เกี่ยวกับปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะตอบทบาท การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร วิเคราะหโดยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท ( Content
Analysis Technique)

สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่องบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิ บาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพรจากการศึกษาวิจัย
พบวาหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดาน เปนหลักธรรมที่สงเสริมหรือสนับสนุนใหผูบริหารนํามาใชในการบริหารการ
ปกครองเปนอยางดี เปนคุณธรรมประจําตัวของผูบริหารซึ่งเปนความคาดหวังของผูใตบังคับบัญชา การบริหารการ
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล การนําหลักธรรมาภิบาล มาใชในการบริหารการปกครองของคณะสงฆ เห็นไดวาเปน
การบริหารที่สามารถจะนํามาใชในองคกรไดอยางดี ซึ่งเปนแนวทางที่จะสามารถทําใหองคกรมีการบริหารที่มี
คุณธรรมจริยธรรม รักษากฎระเบียบ มีการเปดเผยขอมูลแนวทางการปฏิบัติงาน สรางความรวมมือรวมใจของ
บุคลากร ในองคกร ทุกคนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง และสงเสริมใหมีความประหยัดรักษาผลประโยชน
ใหแกองคกร มีการจัดการสภาพแวดลอมที่ดี เมื่อองคกรมีหลักในการาบริหารตาม หลักธรรมาภิบาลที่ดีแลว ยอม
สงผลใหบุคลากรในองคกร เกิดความมุงมั่ นในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดความรวมมือรวมใจใน
การทํางาน ทําใหองคกรไดรับการยอมรับมากขึ้น “หลักธรรมาภิบาล” หรือ “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ” เปน
หลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข “ธรรมาภิบาล” เปนคํามาจากภาษาสันสฤต
คําวา “ธรรม” แปลวา คุณความดี คําวา “อภิ” แปลวา ยิ่ง และคําวา “บาล” แปลวา ปกครอง หรือเลี้ยงดู ดังนั้น
“ธรรมาภิบาล” จึงหมายถึง วิถีการปกครองที่มีความถูกตอง มีความยุติธรรม และ มีคุณความดีอยางยิ่ง ตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา “Good governance” ปจจุบันการบริหารงานใน ทุกภาคสวนใหความสําคัญกับการปฏิบัติงาน ที่
เนนใหทุกคนไดมีการปกปองรักษาสิทธิประโยชน ของตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม จริงใจซื่อสัตยสุจริต มีความ
โปรงใส รวมมือรวมใจ รับผิดชอบเสียสละ และการบริหารจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูไดอยางประหยัดและคุมคาเกิด
ประโยชนสูงสุด หลักธรรมาภิบาลที่ 6 ดาน ประกอบดวย
1. ดานนิติธรรม ผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะผูใตบังคับบัญชาและจัด
ใหมี การประชุมรวมกํา หนดแนวทางการปฏิบั ติที่มี มาตรฐานเป นไปในทิ ศทางเดีย วกันอยูบ นพื้น ฐานคุ ณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูมีสวนเกี่ยวของ เปดโอกาสใหมีการประชุมสัมมนา เพื่อ
รวมกันหาแนวทางการปฏิบัติที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน
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2. ดานคุณธรรม ผูบริหารควรปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเสมอภาคอยางเทา
เทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ใหโอกาสแกผูใตบังคับบัญชาในการแสดงออกที่สงผลดีตอสวนรวม ใหมีระบบการรับเรื่อง
รองทุกขอยางชัดเจน เปดโอกาสใหสังคมไดแสดงออกซึ่งสิ่งที่พบเห็นไดอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ เพื่อความเปน
องคกรคุณธรรมที่ธํารงซึ่งพระพุทธศาสนาอยางแทจริง
3. ดานความโปรงใส ควรใหมีการเปดเผยการบริหารจัดการ ดานการเงิน รายรับ-รายจาย
ภายในวัดอยางโปรงใส รวมทั้งความเคลื่อนไหวการเบิกจายเงินในบัญชีของสวนรวม ใหมีการจัดระบบการจัดซื้อจัด
จาง พั สดุ ใหเปน ไปตามระเบี ยบปฏิบัติ ที่ถูกตอง และสามารถเปดเผยขอมูล อย างงตรงไปตรงไป ไมบิ ดเบือน
ขอเท็จจริงเพื่อผลประโยชนสวนตน ทําใหองคกรเสียประโยชน
4. ดานการมีสวนรวม ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา ไดมีสวนรวมในกระบวนการ
ทํางาน การตัดสินใจอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหเกิดความคิดริเริ่ม สงเสริมใหมีการรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน
สรางความรักความสามัคคีเพื่อการทํางานเปนทีมใหเกิดขึ้นภายในองคกร ซึ่งจะสามารถนําพาใหองคกรประสบ
ความสําเร็จ
5. ดานความรับผิดชอบ ผูบริหารควรมอบหมายและกําหนดใหมีผูรับผิดชอบงาน ในแต
ดานที่ชัดเจน เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สรางจิตสํานึกความรับผิดชอบใหเกิด ขึ้นในใจ เพื่อเปนผูที่มีความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย เสียสละ มีจิตสาธารณะ มองเห็นคุณคาของตนเอง เพื่อการปฏิบัติงานที่ประสบ
ผลสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมายตามวัตถุประสงค
6. ดานความคุมคา มีการสนับสนุนสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา การนําวัสดุ
ธรรมชาติ กลับมาใชเพื่อเปนการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีอยูใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด

อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร มีผลการวิเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ คณะสงฆในจังหวัดชุมพร จากการวิจัย
ในครั้งนี้พบวา มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. คณะสงฆที่มีแนวความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัด
ชุมพรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลาง โดยในระดับมาก คือ ดานนิติธรรม ดานคุณธรรม และดาน
ความคุมคา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาองคกรทางพระพุท ธศาสนาเปนองคกรที่ปฏิบัติงานดานศาสนาที่ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา มุงสงเสริมใหประชาชนมี คุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น พระสงฆจะตองมีการปฏิบัติตนใหเปนไปตาม
หลักพระธรรมวินัย กฎระเบียบแนวทางที่ถูกตองและเปนแบบอยางที่ดีงาม เพื่อใหประชาชนเคารพศรัทธา สวนการ
บริหารตาม หลักธรรมาภิบาลที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ไดแกดานความโปรงใส ดานการมีสวนรวม และดาน
ความรับ ผิ ดชอบ อาจเป น เพราะการบริห ารงานของคณะสงฆ ไ ม เป ด โอกาสใหมี ก ารตรวจสอบ และยั ง มี การ
บริหารงานในระบบเด็กของใคร มีการใชพระคุณมากกวาพระเดช กระบวนการทางการบริหารยังไมไดรับการ
ยอมรับเทาที่ควร ผูปกครองสงฆไมเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบ ไมมีการวากลาวตักเตือนหรือมีบทลงโทษสําหรับผู
ที่กระทําผิด สวนใหญการบริหารงานเปนไปตามประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ทําใหการบริหารงานขององคกร
ทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดชุมพร ยังไมเขมแข็งเทาที่ควร
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2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร จําแนกตามระดับ
อายุและระยะเวลาจําพรรษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระดับ 0.05 คณะสงฆมีความคิดเห็นตอบทบาท
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ดานคุณธรรม ดานความโปรงใส ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ และ
ดานความคุมคา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา คณะสงฆในจังหวัดชุมพรที่ มีอายุและระยะเวลาจําพรรษาที่นอยวา มีความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิบ าล แตกต า งกัน ตามวุ ฒิ ภ าวะในการรั บ รูด า นกฎระเบี ย บ
หลักเกณฑ ดานคุณธรรมที่ดีงาม การแสดงออกซึ่งความเหมาะสม ความโปรงใสในการใชจายเงินสวนกลาง การเปด
โอกาสใหผูอื่นมีสวนรวมการแสดงความรับผิดชอบ การใชสอยอยางประหยัดและคุมคาในการบริหารจัดการ มีนอย
กวาคณะสงฆที่มีอายุและระยะเวลาการจําพรรษาที่มากกวา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว
3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพรจําแนกตามระดับ
การศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระดับ 0.05 คณะสงฆมีความคิดเห็นตอบทบาท การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลดานคุณธรรม ดานความโปรงใส ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ และดานความคุมคา ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาคณะสงฆในจังหวัดชุมพรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่แตกตางกัน
เนื่องจากมีระดับการศึกษาที่ไมเทาเทียมกันและมีความหลากหลายในระดับการศึกษา อีกทั้งเหตุปจจัยอื่น ๆ ตาม
สภาพทางสังคมและสภาพแวดลอมที่เปนอยู จึงทําใหมีความคิดเห็นที่แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั
ที่กําหนดไว
4. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร จําแนกตามตําแหนงและระยะเวลาใน
การดํ ารงตํ าแหน งทางการปกครอง โดยรวมมี ค วามแตกต างกัน อย างมี นั ยสํ าคั ญ ที่ ระดั บ 0.05 สอดคล องกั บ
สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คณะสงฆมีความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลดานคุณธรรม ดานความโปรงใส ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบและดานความคุมคา ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา คณะสงฆที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงทางการปกครองนอยกวา มีการรับรูและเขาใจในบทบาท
วัฒนธรรมและแนวทางการบริหารจัดการขององคกรทางพระพุทธศาสนา การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การ
ใชเหตุผลในการตัดสินใจ การยึดประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติงานและแนวทางการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ที่มี
อยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคาเพื่อการบริหารงาน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคไดนอยกวาผูที่มีระยะเวลาใน
การดํารงตําแหนงทางการปกครองสงฆมากกวา
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. เปดโอกาสใหองคกรทุกภาคสวน มีสวนเกี่ยวขอกับ
การบริหารจัดการภายในวัดอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได เพื่อสรางใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปน
ที่ยอมรับของสวนรวม
2. ควรจัดใหมีการอบรมพัฒนาหลักสูตรการสรางภาวะผูนํา
การเปนผูนําชุมชนที่ดี เพื่อใหสามารถเปนผูนําทางดานจิตใจและรวมพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย และดาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเพื่อถวายความรูแกคณะสงฆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
3. ควรจัดใหมีสื่อสิ่งพิมพ วัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย
หลากหลายครบถวนสมบูรณ และจัดสรรใหคณะสงฆเพื่อใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางทั่วถึง
4. ควรมีการใหขาวสารที่ถูกตองกับสื่อ เพื่อใหประชาสัมพันธ
กับพุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปไดรับรูขอมูลขาวสารของคณะสงฆที่ถูกตองเปนธรรม และเปนที่เขาใจ คณะ
สงฆภายในจังหวัดไดรับยอมรับ
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5. กําหนดใหมีการออกคําสั่งมอบหมายภารกิจงานใหแกผูรับผิดชอบ
อยางชัดเจนในทุกระดับ และมีกรรมการวัดทั้งที่เปนคณะสงฆและฆราวาส เพื่อรวมกันปฏิบัติงานตรวจสอบติดตาม
งานทางดานพระพุทธศาสนาใหเปนที่ยอมรับ
6. จัดใหมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูที่หลากหลายมีหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษา แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชุมชน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานดานสาธารณะสงเคราะห
7. การใหความสําคัญตอการมอบหมายงานที่เปนธรรม และสงเสริมใหผูที่ปฏิบัติงาน
ไดรับความดีความชอบอยางยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติฝายใดฝายหนึ่ง เพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
อยางเต็มกําลังความสามารถ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยเรื่องบทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร
เปนการวิจัยในรูปแบบเชิงปริมาณ ที่วิจัยกลุมเปาหมายเปนคณะสงฆในระดับเจาอาวาสวัด สําหรับการวิจัยครั้ง
ต อ ไป ควรให มี ก ารวิ จั ย กลุ ม เป า หมายเป น ฆราวาส เช น ผู นํ า ชุ ม ชน กรรมการวั ด และเจ าหน า ที่ ภ าครั ฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อใหเกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย
2. ควรใหมีการวิจัยบทบาทการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ
ในจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความตางของ
แตละพื้นที่
3. ควรใหมีการวิจัยผลกระทบและปจจัยที่สงผลตอบทบาทการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆในจังหวัดชุมพร

บรรณานุกรม
เกษม วัฒนชัย. ธรรมาภิบาลกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,
กรุงเทพมหานคร: สํานักนโยบายและแผนการศึกษา, (2546)
คณิน บุญสุวรรณ, การเขาถึงธรรมาภิบาลตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(2550).
ณดา จันทรสม, ธรรมาภิบาลกับการกระจายอํานาจ, กรุงเทพมหานคร :คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, (2548).
เดน ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, กรุงเทพมหานคร: (ม.ป.ท.), (2533).
ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพครั้งที่ 1, กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, (2543).
(2548).
นภดล เฮงเจริญ, เทคนิคการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพขาราชการ,
(2546).
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ศจ.ดร. Good Governance การบริหารการปกครองที่โปรงใสดวยจริยธรรม
ธรรมาภิบาล, กรุงเทพมหานคร: (2544).
เปรม ติณสูลานนท,พล.อ. จริยธรรมการบริหารภาครัฐ, มติชน, (2548).
ประเวศ วะสี, การพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบพุทธ, มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, กรุงเทพมหานคร:
(2546).
พระครูไพโรจน สารคุณ, (สุเทพ งามละมัย), ทักษะการบริหารจัดการวัดของเจาอาวาสในอําเภอ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี , วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
(2543).
พระเทพเวที, (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย. พิมพครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมล
คีมทอง, (2536).
พระธรรมปริยัติโสภณ, (วรวิทย คงฺคปฺโญ), การคณะสงฆและการพระศาสนา, กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (2545).
พระธรรมโกศาจารย, (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆไทย, กรุงเทพมหานคร:
สหธรรมิก, (2549).
พระราชญาณวิสิฐ, (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพครั้งที่ 7, นครปฐม: เพชรเกษม
การพิมพ, (2548)
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546,
พระรากฤษฎีกา, เลม 120 ตอนที่ 100 ก (2546).
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, กรุงเทพฯ: นานมีบุคส
พับลิเคชั่นส, (2546).
รังสรรค ประเสริฐศรี, ภาวะผูนํา, กรุงเทพฯ, ธนชัชการพิมพ, (2544).
วรภัทร โตธนะเกษม, การสราง Good Governance ในองคกร, กรุงเทพมหานคร: วารสาร กสท,
(2542).
วิจิตร เกิดวิสิษฐ, พระพุทธศาสนา, กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, (2533),
วิสิทธิ์ มณี, ภาวะผูนํากับการบริหาร, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกริก,
(2547).
สมคิด บางโม, องคการและการจัดการ, พิมพครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน, (2545).
สุลักษณ ศิวรักษ, ศาสนากับการพัฒนา, กรุงเทพฯ: ประชาชน, (2519).
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, รายงานการเสวนาเรื่องบทบาทที่พึงประสงคของวัด
และพระสงฆกับการพัฒนาสังคมไทย, (2543).
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. คูมือพระสังฆาธิการ พ.ศ.2559, สํานักเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, (2559).
สุดจิต นิมิตกุล, กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี การปกครองที่ดี Good
Governance, กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ, (2543).
อรชร พรประเสริฐ, การสรางธรรมาภิบาลในองคการ, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, (2549).
Broom, L.,& Sclzrnick, P, Sociology, (New York : Harper & Row, (1976)
Fayol, Henri. General and Industrial. (online). Available : (1916).
Jacob Moreno อางใน Jonathan H.Turner, The Structure of Sociological heory,
(California : wadsworth Publishing campany, (1991).
Kimmet, Philip. The Politics of Good Governance inthe Asian 4. Griffith :
Master Degree Griffith University (2005)
Yamane, T. Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper and Row.(1970).

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ที่มีตอการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
Satisfaction of Government Officers of Department of Agricultural Extension
(Central office) on Performance Appraisal

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

บุษยา มาทา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดั บความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร
(สวนกลาง) ที่มีตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริม
การเกษตร (ส วนกลาง) ที่มี ตอการประเมิ นผลการปฏิบัติ ราชการจําแนกตามป จจัยสวนบุคคล และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับความพึงพอใจของ
ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ที่มีตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลุมตัวอยาง ไดแก
ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) จํานวน 222 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยาง แบบบังเอิญ โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมู ล และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห t – test การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีของเพียรสัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) ทั้งนี้ กําหนดคานัยทางสถิติไวที่ระดับ .05
ผลการวิ จั ย พบว า ขา ราชการกรมส ง เสริม การเกษตร (ส ว นกลาง) มี ค วามรูค วามเขา ใจเกี่ย วกับ การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับมาก และมีระดับความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดาน
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ และดานการแจงผล
การประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษาอยูในระดับปานกลาง
การทดสอบสมมติฐานพบวา ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประเภทตําแหนง ระดับตํา แหนง อายุราชการ อัตราเงินเดือน ระดับผลการประเมินรอบที่ผานมา และอัตราที่
เพิ่มขึ้นของเงินเดือนรอบที่ผานมาแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม
แตกตางกัน สวนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
คําสําคัญ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ, ความพึงพอใจ
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Abstract
The objectives of the research were to study Satisfaction of Government Officers of
Department of Agricultural Extension (Central office) on Performance Appraisal to
compare their satisfaction classified by personal factors and to study the relationship
between knowledge concerning the Performance Appraisal and their satisfaction.
The sample size were 222 persons selected from the Government Officers of
Department of Agricultural Extension (Central office) by accidental sampling.
Questionnaires were used for data collation and analyzed by statistical software. Statistical
tools used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way
ANOVA and Pearson Product Moment Correlation Coefficient at the .05 level of
significance
The research found that government officers who having knowledge about
performance appraisal at a High level while the satisfaction on performance appraisal in
terms the performance appraisal process, Appraising work accomplishments and capacity
And the results of the assessment and counseling approach were at a moderate level.
The hypothesis testing revealed that government officers of different genders, ages,
educational attainments, position types, position levels, number of years in service, monthly
salary, appraisal scores during the past year and raises in monthly salary during the past
round had no different satisfaction on performance appraisal. Moreover, knowledge about
performance appraisal had relationship with their satisfaction at the .05 level of
significance.
Keyword : Performance Appraisal, Satisfaction

บทนํา
การพัฒนาบุคคลซึ่งเปนกระบวนการในการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณ
ใหทุ กคนในหนวยงานสามารถปฏิบั ติงานในหน าที่แ ละความรับ ผิดชอบไดดี ยิ่ง ขึ้น การที่องคกรได ตระหนั กว า
บุคลากรในองคกร เปนผูมีความรู ความสามารถเพียงใด ตองอาศัยการประเมินโดยการมีการกําหนดกฎเกณฑ
มาตรฐานหรือความตองการเมื่อคนเขามาอยูในองคกรแลว ดังนั้น ในองคกรจึงจําเปนตองมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร วามีความรู ความสามารถในการทํางานตามหนาที่และความรับผิดชอบตองานเพียงใด และ
ควรไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงในสวนใด เพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชนตอผูปฏิบัติงานและองคกรมากขึ้น
สําหรับในองคกรภาครัฐ ขาราชการเปนบุคลากรสําคัญที่จะสนับสนุนใหสวนราชการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ราชการ ซึ่ ง ได มี ก ารปฏิ รู ป ระบบราชการขึ้ น ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2545 โดยได พั ฒ นามาเป น ลํ า ดั บ ซึ่ ง ป จ จุ บั น
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีเจตนาสําคัญมุงเนนที่การเปลี่ยนแปลงมุมมองตอระบบ
บริหารขาราชการ จากเดิมที่เนนการพัฒนาขาราชการ ใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และทําใหขาราชการเปนผูรู
รอบ รูลึก และเปนแรงผลักดันตอความสําเร็จขององคกร รวมทั้ง การปฏิบัติงานที่มุงเนนประชาชนและสัมฤทธิผล
โดยขาราชการตองปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิดและวิธีปฏิบัติงาน โดยใชกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
การประเมินผลการปฏิบัติง านมาเปนกลไกในการขับ เคลื่อนการพัฒ นาระบบราชการพระราชบัญญัติ ระเบีย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เปนกฎหมายวาดวย ระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับแรกที่ไดวางหลักการจัด
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ระเบียบขาราชการพลเรือนไวในมาตร 34 วา "การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตามกฎหมายนี้ตองเปนไปเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ
คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี" และในหมวด 4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ มาตรา 76 "กําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อให
ประกอบการพิจารณาแตงตั้งและเลื่อนเงินเดือน รวมถึงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ"
ทั้งนี้ เปนการแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานภาครัฐที่ใหการประเมินผล
การปฏิบัติงานของขาราชการเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน เพื่อเตรียมกําลังคนที่
มีคุณภาพทั้งในปจจุบันและอนาคต
สํ า นั ก งานคณะกรรมการขา ราชการพลเรือ น (ก.พ.) ได ต ระหนั ก ถึง การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิด ขึ้น ต อ
ขาราชการและสวนราชการ จึงไดวางแผนและดําเนินการบริหารความเปลี่ยนแปลง โดยไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ รวมทั้งแนวทางการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก
(Key Performance Indicaor : KPI) และคาเปาหมายที่สะทอนผลการปฏิบัติราชการในแตละรอบการประเมิน
โดยการกําหนด KPI การถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดผลงานจากบนลงลาง (Goal Cascading Method) การ
สอบถามความคาดหวังของผูบริการ (Customer - focused Method) การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน
(Workflow - charting Method) เปนตน เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนไปดวยความโปรงใส เปน
ธรรม ตรวจสอบได
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑใหม ไดนําแนวคิดและกระบวนการ "การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน" มาใช เพื่อเปนเครื่องของผูบังคับบัญชาในการกํากับติดตามงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหสวนราชการสามารถเลือกวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานได โดยตองมีการประเมินอยางนอย 2 องคประกอบ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของงานตองมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 70 และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะในสัดสวนที่เหลือ รอยละ 30
กรมสงเสริมการเกษตรไดมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน รวมทั้งการสรางแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตรขึ้น เพื่อใหหนวยงานในสังกัดใชเปนแนวทางในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และนําผลการประเมินไปใชในการเลื่อนเงินเดือนและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ แตเนื่องดวยการปฏิบัติราชการของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร โดยเฉพาะ
ขาราชการในสวนกลาง ซึ่งมีความหลากหลายของประเภทตําแหนง และลักษณะงานที่แตกตางกัน จึงตองกําหนด
ตัวชี้วัดผลงานกับคาเปาหมายการปฏิบัติราชการตางกัน จําเปนตองมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในแตละ
ตําแหนงไว โดยใหสะทอนถึงความแตกตางของผลงานที่แทจริง เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณาประเมินฯ ซึ่งกรม
สงเสริมการเกษตรยังไมมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาว จึงทําใหการประเมินฯ อาจเกิ ดความไมเปน
ธรรม และไมสอดคลองกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ
จากปญหาดัง กลา ว ซึ่ งเป นเรื่องที่ เกี่ย วกับ ขวัญ และกํา ลังใจในการปฏิบั ติราชการของขา ราชการกรม
ส ง เสริม การเกษตร ผู วิ จั ย จึ ง ได ส นใจที่ จ ะศึกษาวิ จั ย ถึ ง ความพึ ง พอใจของข า ราชการกรมส ง เสริ ม การเกษตร
(สวนกลาง) ที่มีตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในดานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ และดานการแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษา เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการเกษตรใหมีความเหมาะสม เกิด
ความเปนธรรม จูงใจผูปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรอันจะนํามาใชในการเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกรตอไป
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ และเอกสารคูมือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งไดนํามาบูรณาการเปนกรอบแนวคิดของความพึงพอใจของขาราชการกรม
สงเสริมการเกษตรตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใน 3 ดาน ประกอบดวย ดานกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ และดานการแจงผลการประเมินและแนวทางการ
ใหคําปรึกษา ดังนี้
ปจจัยสวนบุคคล
– เพศ
– อายุ
– ระดับการศึกษาสูงสุด
– ประเภทตําแหนง
– ระดับตําแหนง
– อายุราชการ
– อัตราเงินเดือน
– ระดับผลการประเมินรอบที่ผานมา
– อัตราที่เพิ่มขึ้นของเงินเดือนรอบทีผ่ านมา

ความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริม
การเกษตรตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
– ดานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
– ดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
สมรรถนะ
– ดานการแจงผลการประเมินและแนวทางการ
ใหคําปรึกษา

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
– แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
– การถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดจากระดับ

องคกรสูระดับบุคคล
– หลักเกณฑการพิจารณาผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
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วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ที่มีตอการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ มีวัตถุประสงคเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ที่มีตอ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผูวิจัย
ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) จํานวน 548 คน กลุม
ตัวอยาง ไดแก ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) จํานวน 222 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดย
การใชสูตรของ Taro Yamane (1973: 125)
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ชุด แบง
ออกเปน 4 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เป น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล เป น คํ า ถามแบบตั ว เลื อ ก และเติ ม คํ า ในช อ งว า ง
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง อายุราชการอัตราเงินเดือน ระดับ
ผลการประเมินรอบที่ผานมา และอัตราที่เพิ่มขึ้นของเงินเดือนรอบที่ผานมา
ตอนที่ 2 เปน คําถามเกี่ยวกับการวั ดความรูความเขาใจใน 3 ด าน คือ ความรูความเขาใจเกี่ย วกับ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
และความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมรรถนะหลักที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ตอการการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดานประโยชนในภาพรวมของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ ดาน
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และดานการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ตอนที่ 4 ปญหาของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และขอเสนอแนะตอการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เปนลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด (Open Ended)
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึ กษามาสรางแบบสอบถาม โดย
ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
1.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ
1.3 สรางเครื่องมือในการวิจัย
1.4 เสนอรางเครื่องมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
1.5 นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content
Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหา
คาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ตั้งแต .67–1.00
1.6 นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผล
การทดลองมาใช คํ า นวณเพื่ อ หาค า ความเที่ ย ง (Reliability) ด ว ยวิ ธี ก ารหาค า สั ม ประสิ ท ธ แ อลฟา
(Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) เทากับ .97
1.7 นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่ อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณ
และจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนั ง สื อ จากบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยถึ งหนว ยงานที่เ กี่ย วข องเพื่ อขอความอนุเ คราะห ใ นการเก็ บ
รวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป

การวิเคราะหขอมูล
โดยจะนําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาทั้งหมดมาวิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ ประกอบดวย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก
- คารอยละ (Percentage) เพื่อใชอธิบายขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
ประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง อายุราชการ อัตราเงินเดือน ระดับผลการประเมินรอบที่ผานมา
- คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอธิบายเกี่ยวกับความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก
- การทดสอบแบบที แบบอิสระ (Independent Sample t-test) ใชทดสอบความแตกตางของตัวแปร
ตาม จําแนกตามตัวแปรอิสระที่มี 2 ระดับ/กลุม
- การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ใชทดสอบความแตกตางของตัวแปร
จําแนกตามตัวแปรอิสระที่มีมากกวา 2 ระดับ/กลุมขึ้นไป
- ค า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ ด วยวิ ธี ของเพีย รสั น (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อใชทดสอบคาสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหครั้งนี้ กําหนดไวที่ระดับ 0.05

สรุปผลการวิจัย
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
- เพศ กลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยในครั้งนี้สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 58.6
และ เพศชาย จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 41.4
- อายุ กลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยในครั้งนี้ สวนใหญเปนกลุมที่มีอายุ 31 – 40 ป จํานวน 82 คน คิดเปน
รอยละ 36.9 รองลงมา คือ กลุมที่มีอายุ 41 – 50 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 24.3 กลุมที่มีอายุ 51 – 60 ป
จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 21.6 และนอยที่สุด คือ กลุมที่มีอายุ 18 - 30 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 17.1
- ระดับการศึกษาสูงสุด กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สวนใหญเปนกลุมที่มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มีจํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 62.2 รองลงมา คือ กลุมที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 76 คน คิด
เปนรอยละ 34.2 และนอยที่สุด คือ กลุมที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.6
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- ประเภทตําแหนง กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สวนใหญเปนกลุมที่มีประเภทตําแหนงวิชาการ มี
จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 86.0 รองลงมา คือ กลุมที่มีประเภทตําแหนงทั่วไป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ
14.0
- ระดับตําแหนง (ประเภทวิชาการ) กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สวนใหญเปนกลุมที่มีประเภท
วิชาการ ระดับตําแหนงชํานาญการ มีจํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 52.7 รองลงมา คือ กลุมที่มีระดับตําแหนง
ปฏิบัติการ จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 26.1 และนอยที่สุด คือ กลุมที่มีระดับตําแหนงชํานาญการพิเศษ จํานวน
16 คน คิดเปนรอยละ 7.2
- ระดับตําแหนง (ประเภททั่วไป) กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สวนใหญเปนกลุมที่มีประเภททั่วไป
ระดับตําแหนงชํานาญงาน มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 7.7 รองลงมา คือ กลุมที่มีระดับตําแหนงปฏิบัติงาน
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.0 และนอยที่สุด คือ กลุมที่มีระดับตําแหนงอาวุโส จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ
1.4
- อายุราชการ กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สวนใหญเปนกลุมที่มีอายุราชการ 1 – 5 ป จํานวน 77
คน คิดเปนรอยละ 34.7 รองลงมา คือ กลุมที่มีอายุราชการ 11 – 15 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 18.9 กลุมที่
มีอายุราชการ 6 – 10 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 14.4 กลุมที่มีอายุราชการ 26 ป ขึ้นไป จํานวน 30 คน คิด
เปนรอยละ 13.5 กลุมที่มีอายุราชการ 21 – 25 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 12.2 และนอยที่สุด คือ กลุมที่มี
อายุราชการ 16 – 20 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 6.3
- อัตราเงินเดือน กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สวนใหญเปนกลุมที่มีอัตราเงินเดือน 20,001 –
30,000 บาท จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 36.9 รองลงมา คือ กลุมที่มีอัตราเงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 31.5 กลุมที่มีอัตราเงินเดือน 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ
23.4 และนอยที่สุด คือ กลุมที่มีอัตราเงินเดือน 40,001 บาท ขึ้นไป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 8.1
- ระดับผลการประเมินรอบที่ผานมา กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สวนใหญเปนกลุมที่มีระดับผล
การประเมินรอบที่ผานมา ระดับดีมาก จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมา คือ กลุมที่มีระดับผลการ
ประเมินรอบที่ผานมา ระดับดีเดน จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 30.6 และนอยที่สุด คือ กลุมที่มีระดับผลการ
ประเมินรอบที่ผานมา ระดับดี จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 28.8
- อัตราที่เพิ่มขึ้นของเงินเดือน กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สวนใหญเปนกลุมที่มีอัตราที่เพิ่มขึ้น
ของเงินเดือน รอยละ 2.01 - 3.00 จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 68.0 รองลงมา คือ กลุมที่มีอัตราที่เพิ่มขึ้นของ
เงินเดือน รอยละ 3.01-4.00 จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 32.0
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจมากที่สุด
ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการเกษตร เปนกําหนดชวงคะแนนผลการปฏิบัติราชการ
เปน 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ 60) รองลงมา ไดแก การถายทอด
เปาหมายและตัวชี้วัดระดับหนวยงานจะตองพิจารณาถึงภารกิจตามหนาที่ความรับผิดชอบรายบุคค และมีความรู
ความเขาใจนอยที่สุดในเรื่ องถายทอดเปาหมายการปฏิบัติงานลงมาโดยตรง โดยการถายทอดทั้งตัวชี้วัดและคา
เปาหมายลงมาทั้งหมด วิธีนี้ใชกับระดับบริหาร เชน ปลัดกระทรวง - อธิบดี – รองอธิบดี
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ความพึงพอใจของข า ราชการกรมส งเสริม การเกษตรตอ การประเมิน ผลการปฏิ บั ติร าชการ เมื่ อ
พิจารณาในภาพรวม พบวา ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตรมีความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.48 และเมื่อพิจารณาในแตละดาน ดังนี้
- ดานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พบวา ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตรตอการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.48
- ดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ พบวา ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตรตอการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.38
- ดานการแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษา พบวา ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตรตอ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.58

อภิปรายผล
ในการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ที่มีตอการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
1. ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด ประเภทตําแหนง ระดับตําแหนง อายุราชการ อัตราเงินเดือน ระดับผลการประเมินรอบที่ผานมา อัตราที่
เพิ่มขึ้นของเงินเดือนรอบที่ผานมาตางกัน มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม
แตกตางกัน แสดงวา ไมวาขาราชการจะมีปจจัยสวนบุคคลตางกัน ก็จะมีความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วรารัตน มวงปาน (2554) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของ
ขาราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พบวา ขาราชการสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมแตกตางกัน
2. ขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้ยังพบวา มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางลบ หรือกลาว อีกนัยหนึ่งไดวา ยิ่งขาราชการกรมสงเสริม
การเกษตร (สวนกลาง) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการมากเทาใด
ก็จะยิ่งมีความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการนอยเทานั้น อาจจะเปนเพราะขาราชการที่มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการมากก็จะทําใหเห็นถึงปญหาและอุ ปสรรค
ตางๆ จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมีความรูสึกไมยอมรับหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิรินันท ศิริครุธ (2557) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในการ
รับบริการของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม พบวาประชาชนที่มารับการบริการของสํานักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริการมากเทาใด ก็จะยิ่งมีความพึงพอใจใน
การรับการบริการของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขมนอยเทานั้น
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
จากผลการศึกษาซึ่งพบวาขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร (สวนกลาง) ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางลบ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ยิ่งขา ราชการกรมสงเสริมการเกษตร
(สวนกลาง) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการมากเทาใด ก็จะยิ่งมี
ความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการนอยเทานั้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับกรมสงเสริม
การเกษตรซึ่งไดคนพบจากการศึกษาวิจัยนี้ เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อให
ขาราชการมีความพึงพอใจตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ดีขึ้น ดังนี้
ดานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควรมีการหาวิธีการจัดทําตัวชี้วัดที่ดีมีอํานาจจําแนก มี
ความสอดคลองกับผลงานที่คาดหวัง มีการกําหนดคาเปาหมายระดับทาทายที่แทจริง เพื่อใหขาราชการไดมีความรู
ความเขาใจในการจัดทําตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่มีมาตรฐาน มีความทาทาย เพื่อเปนการสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี
ในดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ ควรกําหนดสัดสวนคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานและ
คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการใหมีดุลยภาพสําหรับการประเมิน เพื่อลดปญหาการใชคะแนนพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเปนเครื่องมือในการลดคะแนนหรือเพิ่มคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานการแจงผลการประเมินและแนวทางการใหคําปรึกษา ควรใหผูบังคับบัญชาเปนผูแจงผลการประเมิน
กับผูรับการประเมินโดยตรงเพื่อสรางความสัมพันธและเปนการปรับทัศนคติระหวางผูบังคับบัญชากัผูใตบังคับบัญชา
ซึ่งถือเปนโอกาสที่ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาไดพูดคุย ใหคําปรึกษาแนะนํา และหารือหรือหาแนวทางการ
แกไขปญหาตางๆ รวมกัน
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ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและประสิทธิผลการดําเนินงาน ของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร
The Relationship between Team Work Building and Administrative Effectiveness
among Provincial Personnel of Sakon Nakhon Administrative Organization
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ประจบ บุญแสง
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บทคัดยอ
การวิ จั ยครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อศึ ก ษา ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการสร า งที มงานและประสิ ทธิ ผ ลการ
ดําเนินงาน ของบุคลากร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ผูวิจัยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 220 คน
ซึ่งเปน ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานขององคการบริหารส วนจังหวัดสกลนคร เครื่องมื อที่ใชในการวิ จัยเป น
แบบสอบถาม ประเภทเลือกตอบ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชไดแก
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความสัมพันธโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการ
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา
1. การสรางทีมงาน ของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =
3.71) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานบทบาทที่สมดุล ( X = 3.94) มีการสราง
ทีมงานในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการสื่อสารที่ดี ( X = 3.90) มีการสรางทีมงานในระดับมาก สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ( X = 3.37) มีการสรางทีมงานในระดับปานกลาง
2. ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับ
X
มาก ( = 3.92) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีประสิทธิผลอยูในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ดานศักยภาพทางการแขงขัน ( X = 4.04) รองลงมาคือ ดานนวัตกรรม สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดาน
คุณภาพการบริการ ( X = 3.84).
3. การศึกษาความสัมพันธระหวาง การสรางทีมงาน กับประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการบริหาร
สวนจังหวัดสกลนคร พบวา
3.1 การสรางทีมงานของผูบริหารโดยภาพรวม (X) มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการทํางานของพนักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครโดยภาพรวม (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับปานกลาง และมีความสัมพันธทางบวก (r = 0.551)
3.2 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานของผูบริหารโดยภาพรวม (X) กับประสิทธิผลการ
ทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธกับการสรางทีมงานของ
ผูบริหารโดยภาพรวม (X) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



3.3 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนครโดยภาพรวม (Y) กับ การสรางทีมงานของผูบริหาร เปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
ทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุก
ดาน
คําสําคัญ : การสรางทีมงาน, ประสิทธิผลการดําเนินงาน
Abstract
The purpose of this study was to investigate The Relationship between Team Work
Building and Administrative Effectiveness among Provincial Personnel of Sakon Nakhon
Administrative Organization. The target population was 220 personnel of Sakon Nakhon
Administrative Organization. The instrument used to collect data was a questionnaire.
Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, and Pearson’s product
moment correlation coefficient whose level of statistical significance was determined at the
.05 level.
The findings of study were as follows:
1. Team work building among administrators of Sakon Nakhon Administrative
Organization was at high level ( X =3.71). Considering it by aspect, the one that gained the
highest mean score was of Balanced role ( X =3.94) which was at high level of team work
building. The next lower ranking aspect was of good communication ( X =3.90) which was
at high level of team work building. The aspect that gained the lowest mean score was of
clearly visible performance ( X =3.37) which was at moderate level of team work building.
2. Administrative effectiveness among Provincial Personnel of Sakon Nakhon
Administrative Organization as a whole was at high level ( X = 3.92). Considering it by
aspect, all of them were at high level. The aspect that gained the mean score higher than
other ones was of competitive potential ( X = 4.04). The next lower ranking aspect was of
innovation ( X = 3.96), while the aspect that gained the lowest mean score was of service
quality ( X = 3.84).
3. The study was to investigate The Relationship between Team Work Building and
Administrative Effectiveness among Provincial Personnel of Sakon Nakhon Administrative
Organization The findings of study were as follows.
3.1 Team work building as a whole (X) was positively related to administrative
effectiveness as a whole (Y) of Sakon Nakhon Administrative Organization, The
relationship was moderate. and positive relationship as a whole at the .05 level of
significance (r = 0.551).
3.2 The Relationship between the relationship between the Team work building as a
whole (X) and Administrative effectiveness among Provincial Personnel of Sakon Nakhon
Administrative Organization by aspect was positively related to Team work building as a
whole (X) at the .05 level of significance with each of all aspects.
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3.3 The relationship between the dministrative effectiveness among Provincial
Personnel of Sakon Nakhon Administrative Organization as a whole (Y) and team work
building among administrators of Sakon Nakhon Administrative Organization by aspect
was positively related to the dministrative effectiveness among Provincial Personnel of
Sakon Nakhon Administrative Organization as a whole (Y) at the .05 level of significance
with each of all aspects.
Key Woed (S) : Team Work Building, Administrative Efficiency

บทนํา
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถิ่นซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบหนึ่ง มีอยูในทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) จังหวัดละ 1 แหงประกอบดวย สภาองคการบริหารสวน
จังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ ในเขตพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ และเปนองคกรที่
ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปกครองและสามารถตรวจสอบ การบริหารงานไดตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2546) มีการกําหนดภารกิจ อํานาจและ
หนาที่ขององคการ บริหารสวนจังหวัดไมใหซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยใหนายกองคการบริหาร
สว นจั ง หวั ด ควบคุ ม และรับ ผิ ดชอบในการบริหารราชการขององค การบริหารส ว นจั ง หวั ด ตามกฎหมาย เป น
ผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่
มีกฎหมายกําหนด ยังมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ของตนเอง ตามมาตรา 12 (15) 17 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งในปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดมีการทํางานประสาน
กับองคกรอื่นๆเปนจํานวนมาก ชีวิตของผูปฏิบัติงานยอมมีความผูกพันกับองคกร และทํางานรวมกับองคกร โดยไม
สามารถหลีกเลี่ยงได ทั้งองคกรภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งในยุคกระแสโลกาภิวัฒน ที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยูในขณะนี้
ไดสงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการปฏิรูปการบริหารองคกรยุคใหม เพื่อพัฒนาใหองคกรไดใชทฤษฎีเชิงปฏิบัติ
นําความติดไปสูความสําเร็จและเปาหมายขององคกร การพัฒนาองคกรจะสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับผูเกี่ยวของ
ทุกคนในองคกร ที่จะตองมีความจริงใจ และรวมมือกันในการพัฒนาองคกรใหประสบความสําเร็จ ดังนั้น หนวยงาน
หรือองคกรที่นาหลักการและนโยบายการพัฒนาองคกรไปปฏิบัติภายในองคกร จะตองมีผูนําในการพัฒนา ซึ่ง
ผูบริหารองคกรเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดที่จะชวยใหการดําเนินการของหนวยงานสําเร็จตามเปาหมาย
ทีมงานคือกลุมบุคคลที่มาทํางานรวมกันมีการประสานบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อไปสูเปาหมาย
เดียวกันคือความสําเร็จของงานการทํางานเปนทีมตองอาศัยปฏิสัมพันธตอกันในการสื่อสาร การประสานงาน การ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานกิจกรรมบางอยางตองการการทํางานเปนกลุม เชน
คณะกรรมการ การทํางานเปนกลุมตองการการทํางานรวมกันมากกวากอใหเกิดการสรางงานกลุมกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจภายใตเงื่อนไขที่แนนอน การทํางานคนเดียวนั้นบุคคลที่มีความรูความสามารถยอมทํา
ไดแตอาจมีขอจํากัดจึงตองอาศัยการทํางานรวมกับบุคคลอื่นเพื่อชวยกันสรางผลงานที่มีคุณภาพดังนั้น ความสําเร็จ
ของการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนสิง่ สําคัญที่จะนําไปสูความเจริญกาวหนาขององคการ จึงตองมีการ
ปรับเปลี่ยน เรียนรู วิธีการทํางานแบบใหม ๆ ที่มุงเนนการตอบสนอง ความตองการของสังคมหนึ่งในหลายวิธี ที่
นํามาสูความสําเร็จคือ การอาศัยทีมงานซึ่งมีความ พรอมเพรียงและประสานการทํางานเปนอยางดี โดยมีเปาหมาย
สูงสุดรวมกัน คือ สรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ สมาชิกของทีมงานจะตองสามัคคีกลมเกลียวกัน และพรอมที่
จะ รวมมือกันทําทุกสิ่งทุกอยางที่จะใหผลงาน ออกมาดี ดังนั้นการสรางทีมงานจึงเปนสิ่งสําคัญ การมอบหมาย
บทบาทใหกับสมาชิกแตละคน เปนสิ่งสําคัญในการสรางทีมงาน การเปลี่ยนบทบาทของสมาชิกเปนสิ่งที่ดี ที่จะไดฝก
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ทักษะ ดานการเปนผูนําดานการสื่อสาร และดานสังคม การสรางทีมงานจะสําเร็จไดตองอาศัยภาวะผูนํา และกล
ยุทธของผูบริหารในการสรางทีมงาน ดังนั้น หากผูบริหารใหความสําคัญตอทีมงาน และสรางทีมงานที่มีคุณภาพ
ขึ้นมา ทีมงานนั้น จะชวยสรางคนที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา
ดังนั้น ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด จะมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลมากเพียงใด
ยอมขึ้นอยูก ับการสรางและพัฒนาการทํางานเปนทีม ซึ่งการทํางานเปนทีมนัน้ มีความสําคัญตอการทํางานในองคกร
เปนอยางมาก การที่ทุกคนในองคกรรูสึกวาตนอยูใน “ทีม” เดียวกัน และรวมแรงรวมใจใหองคกรประสบผลสําเร็จ
รวมกันนั้น การดําเนินงานขององคกรจะตองบรรลุวัตถุประสงคและเปา หมายตามที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพไม
เพียงแตทีมงานจะชวยใหวัตถุประสงคขององคการบรรลุเปาหมายเทานั้น แตทีมงานยังจะเปนองคประกอบสําคัญที่
มีอิทธิพลตอบรรยากาศการทํางานขององคการนั้นอีกดวย ผูบริหารจึงตองสรางทีมงานขึ้นในองคการ และกระตุนให
ทุกคนมีความรูสึกวาเปนผูมีสวนรวมในฐานะสวนหนึ่งของทีม ความสามารถของผูบริหารในการจัดการควบคุม
บรรยากาศในองคกร ใหเอื้อตอการปฏิบัติงานนั้น ผูบริหารจะตองหาวิธีการสรางความรูสึกใหเขาไปเปนสวนหนึ่ง
ของทีม เมื่อบรรยากาศเอื้ออํานวยตอความรูสึกดังกลาวแลว ก็จะสงผลใหทีมนั้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของงานเพิ่มมากขึ้น
จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยถึง ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและ
ประสิทธิผลการดําเนินงาน ของบุคลากร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบวา
การสรางทีมงานของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการทํางานของพนักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร หรือไม สงผลตอกันอยางไร ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากของพนักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ผลลัพธที่ไดจากการวิจัย จะสามารถนําไปใชเปนแนวทางและเปนขอสนเทศใน
การวางแผนกลยุทธ กําหนดทิศทางในการดําเนินงานการปรับกลยุทธในการบริหารจัดการองคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร การพัฒนาปรับปรุงการสรางทีมงาน การวิเคราะหผลกระทบของสภาพแวดลอมตองานดานบริหาร
บุคคลและงานดานบริการ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรและวิธีการทํางานใหเหมาะสมตามสภาพสังคมปจจุบันตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการสรางทีมงานของผูบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง การสรางทีมงาน กับประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร
4. เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการสรางทีมงาน กับประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน ของพนักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร
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กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การวิจัยผูวิจัยมุงศึกษา ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและประสิทธิผลการดําเนินงาน ของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Woodcock (1989, pp. 75-766) และแนวคิดระบบ
การวัดผลการดําเนินงานในภาพรวม (Overall Performance Measurement System) ของ Pun และ White.
(2005, pp. 56) มาประยุกตและบูรณาการเพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดดังภาพประกอบที่ 1

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(dependent Variables)

ปจจัยสวนบุคคล ของพนักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร ประกอบดวย
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ตําแหนง
การสรางทีมงานของผูบ ริหาร องคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร จํานวน 11
ดาน ประกอบดวย
1) บทบาททีส่ มดุล
2) วัตถุประสงคทชี่ ัดเจนและเปาหมายที่
เห็นพองตองกัน
3) ความเปดเผยตอกันและการ
4) สนับสนุนและไววางใจตอกัน
5) ความรวมมือ และการใชความขัดแยงใน
การสรางสรรค
6) การปฏิบัติงานทีช่ ัดเจน
7) ภาวะผูน ําที่เหมาะสม
8) การทบทวนการทํางานอยางสม่ําเสมอ
9) การพัฒนาตนเอง
10) ความสัมพันธระหวางกลุม
11) การสื่อสารที่ดี

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

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
การวิจัย ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร จํานวน 518 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร จํานวน
220 คน ขนาดของกลุมตัวอยางไดมาโดยการใชตารางสําเร็จรูปคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ R.V. Krejcie
D.W. Morgan (อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ. 2550 : 50-51)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคล ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ลักษณะคําถามเปน
แบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการสรางทีมงานของผูบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มี
ลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating scale)
ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มีลักษณะเปนแบบ
ประมาณคา (Rating scale)
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการสรางทีมงาน กับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended
Form)
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหเครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพและประสิทธิผล มีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดของการวิจัยมาก
ที่สุด ผูวิจัยจึงดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร นิยามคําศัพท และงานวิจัยเกี่ยวของ รวมทั้ง
ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อหาแนวทางในการกําหนดรูปแบบของแบบสอบ และขอคําถาม
2. สรางกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการสังเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนํา การสรางทีมงาน
ของผูบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มากําหนดเปนตัวแปรตน และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มากําหนดเปนตัวแปรตาม
3. กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ของขอคําถามโดยการสังเคราะหแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับการสราง
ทีมงาน และประสิทธิผลการในการปฏิบัติงาน ) ออกมาเปนขอคําถามวัดระดับ
4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจแกไขเนื้อหา และความถูก
ตอง
5. การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือ กระทําโดย นําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน
5 ทาน ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หลังจากนั้นนํามาหาดัชนีความสอดคลอง
(IOC) โดยเลื อกขอที่มีค า IOC มากกวา 0.5 สวนขอใดมีค านอยกวา 0.5 ผูวิ จัยนํ ามาปรับปรุงแกไข ตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
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6. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่
ไมใชกลุมตัวอยางที่จะศึกษาจํานวน 30 ชุด คือ พนักงานเทศบาลนครสกลนคร หลังจากนั้นนําแบบสอบถามมา
วิเคราะหเพื่อหาคาความเชื่อมั่นเปนรายขอ และใชวิธีการหาความสอดคลองภายใน (Internal Consistency
Method) ใชสูตร Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และหาคาความเชื่อมั่นรวมโดยใช
วิธีการของ Cronbach ทั้งนี้ผูวิจัยกําหนดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ระดับ 0.70 โดยไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม .896
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้เพื่อใหขอมูลครบถวนทุกดานผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูศึกษาขอนําหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนคร
2. ผูศึกษาชี้แจงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหกับผูชวยผูศึกษา เพื่อแจกแบบสอบถามใหกับบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 220 คน
3. นําแบบสอบถามที่แจกใหประชากรซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง นํามาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลแลวนําไปดําเนินการประมวล
และวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนการวิจัยตอไป
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้ง นี้ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสํา เร็จรูป ในการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลโดยดําเนินการดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง
2. นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแลวลงรหัส (Coding Form)
3. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว มาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อประมวลผลขอมูลที่ไดจัดเก็บ
และคํานวณหาคาทางสถิติแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัยและวัตถุประสงคทตี่ ั้งไว โดยนําเสนอผลใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียงและนําผลการศึกษาที่วิเคราะหไดมาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเขีย น
ขอเสนอแนะ
4. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด (Open ended) ผูวิจัยนํามาวิเคราะหเนื้อหา
(Content analysis) ทําอยางไร เพื่อนําไปสูแนวทางในการพัฒนาการสรางทีมงาน กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร
สถิติที่ใชในการวิจัย
1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)
1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequencies) บรรยายลักษณะของขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับ ปจจัยสวนบุคคลของของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา,
ตําแหนง
1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหระดับ การสราง
ทีมงานของผูบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานองคการบริหาร
สวนจังหวัดสกลนคร
2. สถิติอางอิง (Inferential statistics)
เพื่อศึกษาการสรางทีมงานมีความสัมพันธตอประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวน
จังหวั ดสกลนคร ผูวิจั ยใชการหาคาสั มประสิทธิ์ สหสัม พันธของเพียรสั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
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ผล/สรุปผลการวิจัย
1. การสรางทีมงานของผูบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของพนักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.71) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานบทบาทที่สมดุล ( X = 3.94) มีการสรางทีมงานในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการ
สื่อสารที่ดี ( X = 3.90) มีการสรางทีมงานในระดับมาก สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน ( X = 3.37) มีการสรางทีมงานในระดับปานกลาง โดยสรุปผลในแตละดาน ไดดังนี้
2. ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีประสิทธิผลอยูในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ดานศักยภาพทางการแขงขัน ( X = 4.04) รองลงมาคือ ดานนวัตกรรม สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดาน
คุณภาพการบริการ ( X = 3.84)
3. ศึกษาความสัมพันธระหวาง การสรางทีมงาน กับประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการบริหาร
สวนจังหวัดสกลนคร พบวา
3.1 การสรางทีมงานของผูบริหารโดยภาพรวม (X) มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการทํางานของพนักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครโดยภาพรวม (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับปานกลาง และมีความสัมพันธทางบวก (r = 0.551)
3.2 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานของผูบริหารโดยภาพรวม (X) กับประสิทธิผล
การทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธกับการสรางทีมงาน
ของผูบริหารโดยภาพรวม (X) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน
3.3 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด
สกลนครโดยภาพรวม (Y) กับ การสรางทีมงานของผูบริหาร เปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการ
ทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุก
ดาน
4. แนวทางในการพัฒนาการสรางทีมงาน กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรจัดระบบการบริหารงานภายในองคกรเกี่ยวกับการ
ประสานงานระหวางหนวยงานภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีการวางแผนกรอบอัตรากําลังคน ใน
ปจจุบันและในอนาคตใหชัดเจน เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของหนวยงาน และควรจัดทําแผนอัตรากําลังให
ครอบคลุมและเหมาะสมกับปริมาณงาน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ควรยึดระบบคุณธรรม
มากกวาระบบอุปถัมภ โดยเนนคุณภาพงานและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก และควรนําหลักเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ โปรงใสและยุติธรรมและไดมาตรฐานมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรจัด
สภาพแวดลอมและบรรยากาศของที่ทํางานใหมีความเหมาะสม ควรมีการแบงงานและความรับผิดชอบของแตละ
แผนกใหมีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบั ติ ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการสรรหาบุคคลเขาทํางานเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมกับทุกฝาย ควรมีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และควรมีการกําหนดนโยบายและการบริหารที่เหมาะสมเอื้อใหงานสําเร็จลุลวง ควรมีการจัดระบบการ ทํางานใหมี
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
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อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัย พบวา การสรางทีมงานของผูบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ตามความ
คิดเห็นของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.71) เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานบทบาทที่สมดุล ( X = 3.94) มีการสรางทีมงานในระดับมาก
รองลงมาคือ ดานการสื่อสารที่ดี ( X = 3.90) มีการสรางทีมงานในระดับมาก สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
ดานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ( X = 3.37) มีการสรางทีมงานในระดับปานกลาง
ผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ สัมมนา สีหมุย (2553, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา
การศึกษาประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของบุคลากร องคกรบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรสวนใหญ พบวาดานการตัดสินใจรวมกัน มี
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก ดานการกระจายความเปนผูนํา มีประสิทธิภาพการ
ทํางานเปนทีมอยูในระดับมากเปนอันดับที่สอง ดานการสื่อสารกันอยางเปดเผย มีประสิทธิภาพการทํางานเปนทีม
อยูในระดับมากเปนอันดับที่สาม ดานการมอบหมายงานตามบทบาทหนาที่ มีประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมอยูใน
ระดับมากเปนอันดับที่สี่ และดานการกําหนดภารกิจและเปาหมายของทีมงาน มีประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมอยู
ในระดับปานกลางเปนอันดับสุดทาย เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมทั้ง 5 ดาน สรุปไดวามีระดับ
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ลลิดา ศรีสัมพันธ (2553,
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ปจจัยทางดานการบริหารงานที่มีผลตอการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา
อาจารยคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ จากผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของคณาจารยคณะ
บริหารธุรกิจตอปจจัยทางดานการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
แนวคิดของ ดร.สุเมธ งามกนก (2550) ที่กลาววา การสรางทีมงานของผูบริหารการสรางทีมงานจะสําเร็จไดตอง
อาศัยทักษะของภาวะผูนํา และกลยุทธการบริหารของผูบริหารในการสรางทีมงาน ดังนั้น หากผูบริหารให
ความสําคัญตอทีมงาน และสรางทีมงานที่มีคุณภาพขึ้นมา ทีมงานนั้นจะชวยสรางคนที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา ทั้งนี้
เพราะการทํางานเปนทีมจะทําใหสมาชิกเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน และเห็นแบบอยางในการทํางานของผูนําและ
ของเพื่อนรวมงาน สงผลใหสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2. จากผลการวิจัย พบวา ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีประสิทธิผลอยูในระดับมาก ทุกดาน โดย
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานศักยภาพทางการแขงขัน ( X = 4.04) รองลงมาคือ ดานนวัตกรรม สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานคุณภาพการบริการ ( X = 3.84)
จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ไดดําเนินการบริหารงานตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ ตามที่กฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร สามารถที่จะกระทําได ใน
การบริหารงานขององค การบริหารส ว นจั ง หวั ด สกลนคร ได ยึ ด แนวนโยบายของผู บ ริหารฯ เป น แนวทางการ
บริหารงาน และในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร จะบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคนั้น
ขึ้นอยูกับกระบวนการบริหารจัดการของฝายบริหาร โดยเฉพาะผูนําทางการบริหาร คือ นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร และผูนําพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด คือ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งจะตองนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคใหจงไดดังนั้นการที่จะบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวั ด
สกลนคร ใหประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด สวนหนึ่งจะตองขึ้นอยูกับผูนําทางการบริหารวาจะมีนโยบาย
เปาประสงคชัดเจนมากนอยเพียงใด บุคลากร ผูปฏิบัติมีขวัญกําลังใจ และมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถ มีวัสดุอุปกรณเพียงพอหรือไม
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ผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธณัฐพล ชอุม (2557, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา การ
บริหารจัดการที่มีผลตอประสิทธิผลของเทศบาลตําบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา การ
บริหารจัดการในภาพรวม พบวา มีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย อันดับแรก คือ สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริหาร รองลงมา คือ ภาวะผูนํากลยุทธองคการ วัฒนธรรม
องคการ ทรัพยากรการบริหาร บุคลากร/ทรัพยากรมนุษย การมีสวนรวม และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โครงสราง
องคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ เกษวดี เนื่องศรี (2553 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา การบริหารการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ขององคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา การบริหารเพื่อการ
พัฒนาและดานการพัฒนาการบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมมีระดับการบริหารการ
พัฒนาอยูในระดับดี โดยในดานที่มีคาเฉลี่ยสูงเปนอันดับแรก คือ ดานวัฒนธรรมองคกร รองลงมา คือ ดาน
เทคโนโลยี สวนในดานที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ดานโครงสราง และสอดคลองกับงานวิจัยของ มุทิตา วรกัลยา
กุล (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ความสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี จาก
การศึกษาวิจัย พบวา สถานภาพองคกรของเทศบาลนครรังสิตในภาพรวมมีการดําเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และเพิ่มเติมใหสอดคลองกับภารกิจ และบริบทขององคกร
3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง การสรางทีมงาน กับประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร พบวา การสรางทีมงานของผูบริหารโดยภาพรวม (X) มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
การทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครโดยภาพรวม (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธทางบวก (r = 0.551) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางการสรางทีมงานของผูบริหารโดยภาพรวม (X) กับประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร เปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธกับการสรางทีมงานของผูบริหารโดยภาพรวม (X) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลการทํางานของพนักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครโดยภาพรวม (Y) กับ การสรางทีมงานของผูบริหาร เปนรายดาน พบวา มี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม (Y) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน
จากผลการวิ จั ย แสดงใหเห็ น ว า ผูบ ริห ารองค การบริหารสว นจั ง หวัด สกลนคร มี การสรา งทีม งานที่ มี
ประสิทธิภาพ ยอมสงผลใหประสิทธิผลการดําเนินงาน ของบุคลากร องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร มี
ประสิทธิภาพเชนกัน ปจจุบันการทํางานเปนทีมหรือการตั้งทีมงานขึ้นทํางานเปนที่นิยมทั่วไป เพราะมีความเชื่อวา
การชวยกันทํางานดีกวาการทํางานโดยคนๆ เดียว แมแตการบริหารองคการก็ยังนิยมบริการเปนทีม นั่นคือ มีคณะ
บริหาร หัวใจสําคัญของทีมงานคือการยอมรับความสามารถและความไวเยื้อเชื่อใจกันและกัน ดังนั้น สมาชิกใน
ทีมงานตองลดอัตตาของตนลง หากมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มากทีมนั้นจะประสบความลมเหลว ทั้งนี้ องคการ
บริหารสวนจังหวัดสกลนคร จะตองมีการปรับเปลี่ยน เรียนรูวิธีการทํางานแบบใหม ๆ ที่มุงเนนการตอบสนองความ
ตองการของสังคม หนึ่งในหลายวิธีที่นํามาสูความสําเร็จคือการอาศัยทีมงานซึ่งมีความพรอมเพรียงและประสานการ
ทํางานเปนอยางดีโดยมีเปาหมายสูงสุดรวมกัน คือ สรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ สมาชิกของทีมงานจะตอง
สามัคคี กลมเกลียวกัน และพรอมที่จะรวมมือกันทําทุกสิ่งทุกอยางที่จะใหผลงานออกมาดี ดังนั้นการสรางทีมงานจึง
เปนสิ่งสําคัญ นอกจากนั้นแลว กิจกรรมบางอยางตองการการทํางาน เปนกลุม เชน คณะกรรมการ การทํางานเปน
กลุม ตองการการทํางานรวมกันมากกวากอใหเกิดการสรางงาน กลุมกอใหเกิดประสิทธิภาพในการตัดสินใจภายใต
เงื่อนไขที่แนนอน การทํางานคนเดียวนั้นบุคคลที่มีความรูความสามารถยอมทําได แตอาจมีขอจํากัดจึงตองอาศัย
การทํางานรวมกับบุคคลอื่นเพื่อชวยกันสรางผลงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น ความสําเร็จของการทํางานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูความเจริญกาวหนาขององคการ
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ผลการวิจัยในครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ ลลิดา ศรีสัมพันธ (2553, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ปจจัย
ทางดานการบริหารงานที่มีผลตอการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา อาจารยคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
ราชพฤกษ ผลการวิจัย พบวา ปจจัยทางการบริหารงาน และการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพมีความสัมพันธกับใน
ระดับต่ําในทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ มุทิตา วรกัลยากุล (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา ความสําเร็จ
ในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี จากการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จใน
การบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี พบวา ปจจัยดานกลยุทธ ปจจัยดานโครงสราง ปจจัยดาน
ระบบงาน ปจจัยดานผูนํา ปจจัยดานพนักงาน ปจจัยดานคานิยมรวม และปจจัยดานทักษะ มีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี อยางมีนัยสําคัญทาง สถิติ ที่ระดับ.05 และ
เมื่อนํามาสรางสมการพยากรณเพื่อทํานายปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงาน พบวา ปจจัยดานทักษะ
สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานมากที่สุด รองลงมา ไดแก ปจจัยดานคานิยมรวม ปจจัย ดานกลยุทธ และ
ปจจัยดานระบบงาน ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R2) เทากับ .621 จึงทําใหทั้งสี่ปจจัย
ดังกลาวสามารถอธิบายความสําเร็จในการบริหารงานไดรอยละ 62.1 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธณัฐพล ชอุม
(2557, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา การบริหารจัดการที่มีผลตอประสิทธิผลของเทศบาลตําบลในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสําคัญที่สามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลตํา บลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย ประกอบดวย ทรัพยากรการบริหาร วัฒนธรรมองคการ การมีสวนรวม และสมรรถนะ/
ความสามารถทางการบริหาร

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรเสริมสรางการทํางานเปนทีม ในดานความเปดเผยตอกันและ
การเผชิญหนา โดยการเปดโอกาสใหบุคลากรวิพากษวิจารณการทํางานของผูบริหารไดอยางเปดเผย มีการประชุม
เพื่อหารือ และทบทวนบทบาทหนา ที่แ ละความรับผิ ดชอบใหมีค วามเขาใจอันดี ตอกัน เและเป ดโอกาสให ให
บุคลากรเขาพบผูบริหารเพื่อปรึกษางาน หรือปรึกษาปญหาสวนตัวไดตลอดเวลาและเปนกันเอง เมื่อเกิดปญหาและ
ขอขัดแยงทุกครั้ง
2. องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรเสริมสรางการทํางานเปนทีม ในดานสนับสนุนและไววางใจตอ
กัน โดยผูบริหารควรดูแลบุคลากรอยางเทาเทียมกัน สงเสริมใหบุคลากรสรางผลงาน และกลาวยกยองชมเชยเมื่อ
ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน แสดงความเห็นใหกําลังใจเมื่อบุคลากรมีปญหาหรือปฏิบัติงานผิดพลาด และ
พรอมใหคําแนะนําในการแกไขปญหาเสมอ
3. องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรเสริมสรางการทํางานเปนทีม ในดานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
โดยควรมีการจัดทําคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตั ิงานของทุกฝาย มีการจัดทําปฏิทินแผนการปฏิบัติงานไวอยาง
ชัดเจน เปดโอกาสใหบุคลากรมีการรูงานซึ่งกันและกัน จนสามารถเปลี่ยนงานกันไดเมื่อจําเปน เปดโอกาสให
บุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการเรงดวนเพื่อแกปญหาที่เปนอยู และควรมีการจัดประชุมเพื่ อทบทวนปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานที่ผานมา มากําหนดเปนนโยบายและเปาหมายของหนวยงานในโอกาสตอไป
4. องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรเสริมสรางการทํางานเปนทีม ในดานการทบทวนการทํางาน
อยางสม่ําเสมอ โดยการแตงตั้งติดตามคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรใน
หนวยงาน เปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายไดทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปาหมาย กระบวนการ ปฏิบัติงานตาม
โครงการตางๆ เมื่อสิ้นป มีการนําขอมูลที่เปนปญหา และอุปสรรคของหนวยงานมาวิเคราะห สรุปผลตามความเปน
จริง และแจงใหทุกฝายทราบ
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5. องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรเสริมสรางการทํางานเปนทีม ในดานการพัฒนาตนเอง โดย
การสง เสริม ใหบุ คลากรไดศึกษาตอ ไปประชุ มสั มมนา อบรม ศึ กษาดูง าน จั ดประชุ มอบรม โดยเชิ ญวิ ทยากร
ผูเชี่ยวชาญมาใหความรูแกบุคลากรเพื่อเพิ่มพูดความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และนําเทคโนโลยีใหมๆ เขา
มาใชในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
6. องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรเสริมสรางประสิทธิผลการดําเนินงาน ในดานความยืดหยุน
โดยการเปดโอกาสใหบุคลากรมีการรูงานซึ่งกันและกัน จนสามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานไดเหมาะสมตาม
สถานการณในปจจุบันไดอยางรวดเร็ว
7. องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ควรเสริมสรางประสิทธิผลการดําเนินงาน ในคุณภาพการบริการ
โดยสงเสริมใหบุคลากรมีการเรียนรู และนําเทคนิควิธีการที่ทันสมัยมาปรับใชในการปฏิบัติงาน กําหนดแผนการ
จัดหาทรัพยากร ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถจัดหาทรัพยากรไดตรงกั บความตองการและทันเวลา รวมทั้ง
เผยแพรผลการดําเนินงานใหประชาชนในพื้นที่ ไดทราบอยูเสมอ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาการพัฒนาการทํางานเปนทีมของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เพื่อนา
มาแกไขปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการทํางานเปนทีม ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
2. ควรทําการศึกษาในลักษณะเดียวกัน โดยเปรียบเทียบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภออื่นๆ ของ
จังหวัดสกลนคร เชน เทศบาลนครสกลนคร
3. ควรทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการสรางทีมงานและตัวแปรอื่นๆ เชน ความผูกพันตอองคกร
คุณภาพชีวิตการทํางาน ฯลฯ ของพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ มี วัตถุประสงคเพื่อศึ กษาและเปรียบเทียบระดั บความพึง พอใจของ
ประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่อยูในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบล ปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรี
สะเกษ จํานวน 11,892 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการโดยใชสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน โดย
วิธีแบบจงเจาะ จํานวน 386 คน จํานวน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน คา t-test ,คา F-Test ผลการศึกษา
พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน
อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.60 , SD. 0.98) และเปนรายดาน ดานการ
เตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.67 , SD. 0.99) ดานการแกปญหาในขณะที่เกิด
ภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.53 , SD. 0.97) ตามลําดับ และผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล
โสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ตางกัน ของประชาชนโดยรวมความ
พึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสวนจําแนกตามอายุ รายไดตอเดือนตางกัน โดย
ภาพรวมความพึงพอใจไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ , ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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Abstract
Research People’s Satisfaction with Prevention and Relief of Sano subdistrict
administrative organization District Khukhan Sisaket province. The purpose is to study and
compare the levels of people’s satisfaction with Prevention and Relief of Sano subdistrict
administrative organization District Khukhan Sisaket province. The population in this
study. The population in the area SanoTambon Administration Organization Khukhan
province of 11,892 people, the size of the sample by using a formula of Taro Yamane. By
the way, thou shalt number of 386 drill form tools data collecting is the query statistics data
analysis include percentage, average, and standard deviation. Testing assumptions, values,
t-test F-Test. The study indicated that Satisfaction level of public protection and disaster
relief. Sano Tambon Administration Organization Khukhan offense as a whole at a high
level ( X = 3.60, SD. 0.98) and a side. Preparation for disaster prevention and relief. At a
high level ( X = 3.67, SD. 0.99) to the solution while the disaster and the subsequent
disaster. At a high level ( X = 3.53, SD. 0.97), respectively. And the results of the
comparative analysis of public satisfaction level towards prevention and mitigation. Sano
subdistrict administrative organization Tohoku district Khan AFP classified by sex,
educational level, occupation of the public overall satisfaction differ statistically significant
level of .05, in part, classified according to age. Revenue per month, and different overall
satisfaction did not differ.
Keywords : Satisfaction, Prevention and Relief

บทนํา
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 เปนการนําแนวคิดการพัฒนาระบบการ
ปองกัน การเตรียมความพรอม และการสรางภูมิคุมกันโดยพัฒนาภูมิความรูและเสริมสรางความเขมแข็งระดับ
ชุมชน ในการเฝาระวังและรับมือกับสาธารณภัย การอยูรวมกับธรรมชาติและการสรางภูมิตานทานใหแกชุมชนตาม
แนวทาง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" รวมทั้งการนําแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อปองกันภัยตาม
หลักสากลคือ "รูรับ - ปรับตัว - ฟนเร็วทั่ว - อยางยั่งยืน" (Resilience) โดยเสริมสรางความตระหนักในการลดความ
เสี่ย งตั้ง แต กอนเกิด ภัย ขณะเกิดภัย และหลัง เกิด ภัย และกํากับ การดํา เนิน การขับ เคลื่ อนใหเปนไปตามกรอบ
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคลองกับกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 2030) ยุทธศาสตรการดําเนินงานตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ประกอบดวย
การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน (Emergency Management) การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน (Build Back Better and Safer)
และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป นแนวทางหลักในการ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของแผน และนําไปสูความสําเร็จในการจัดการความเสี่ยง จากสาธารณภัยซึ่งเปน
พื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.
2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อใหทุกหนวยงานใชแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.
2558 เปนแผนแมบท (Master Plan) ในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยเปนกรอบและทิศทางในการ
ปฏิบัติการดานสาธารณภัยใหแกประเทศไทย (แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 : ก)
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สถานการณสาธารณภัยของประเทศไทยที่สําคัญที่เกิดขึ้นและสรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน มีดังนี้ (1) อุทกภัย (Flood) เปนสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเปนเวลานาน ทําให
เกิ ด น้ํ า ป า ไหลหลาก น้ํ า ท ว มฉั บ พลั น น้ํ า ท ว มขั ง และน้ํ า ล น ตลิ่ ง ประชาชนได รั บ ความเดื อ ดร อ น สิ่ ง
สาธารณประโยชน และทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลัก ไดแก มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่
พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปก
คลุ ม อ า วไทยและภาคใต ใ นช ว งเดื อ นตุ ล าคมถึ ง ธั น วาคม ร อ งมรสุ ม ที่ พ า ดผ า นภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงหยอมความกดอากาศต่ํา และพายุหมุนเขตรอน (ดีเปรสชั่น โซนรอน และ
ไตฝุน) นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ไมไดเกิดขึ้นจากธรรมชาติ เชน อางเก็บน้ํา เขื่อนแตก เปนตน ในระยะหลัง
ปญหาอุทกภัยเริ่มมีความรุนแรงขึ้ น มีมูลคาความเสียหายสูงมากขึ้น ดังแผนภาพที่ 1 - 3 อุทกภัยที่มีความสูญเสีย
มากที่สุด คือ มหาอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 ในพื้นที่ 64 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีผูเดือดรอน 5,247,125
ครัวเรือนจํานวน 16,224,302 คน เสียชีวิต 1,026 คน รวมมูลคาความเสียหายสูงถึง 1.44 ลานลานบาท (2) ภัย
แลง (Drought) เกิดขึ้นเนื่องจากน้ํา น้ําฝน น้ําใตดิน หรือน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ หรืออางเก็บน้ํา มีนอยกวาปกติใน
ชวงเวลาหนึ่ง โดยมีปริมาณนอยกวาที่พืช คน หรือสัตวตองการ ซึ่งเปนสภาวะการขาดแคลนน้ําอุปโภคและบริโภค
รวมถึง น้ําเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนเวลานานจนกอใหเกิดความเสียหาย และสงผล
กระทบอยางกวางขวางตอชุมชน สังคม และระบบเศรษฐกิจโดยรวม และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศเปนสาเหตุใหฤดูฝนสั้นขึ้น ซึ่งหมายถึงวาฤดูแลงจะยาวนานขึ้น พื้นที่ตอนบนของประเทศจะมีปริมาณฝน
ตกนอยลง ทําใหปริมาณน้ําในเขื่อนและอางเก็บน้ําทั่วประเทศมีปริมาณไมเพียงพอเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อ
การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน นอกจากนี้ความเจริญของชุมชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และจํานวนประชากรที่ไดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นพรอมกัน ทําใหมีความตองการ
ใชน้ํ าในกิจกรรมตาง ๆ ของทุกภาคส วนมากขึ้น จึ งเป นปจ จัยหนึ่งที่ ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําตามมา
(แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 : 3-4)
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาความพึ งพอใจของประชาชนที่มีตองานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ในเรื่องกิจกรรมตาง ๆ ที่เทศบาลได
ดําเนินการ ทั้งในเรื่องเตรียมการปองกันและการใหความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน ทั้งในขณะที่เกิดภัยและ
ภายหลังการเกิดสาธารณภัย เพื่อนําผลจากการวิจัยมาเปน ขอมูล ในการปรับปรุงการการดําเนินงานปองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลโสน ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ตามปจจัยสวนบุคคล
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ดังภาพที่ 1

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยพื้นฐานบุคคล

-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน
ตําบล ปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
1. ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิด
สาธารณภัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อยูในพื้น ที่ องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขัน ธ
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 11,892 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรที่อยูในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973 : 125) โดยวิธี
แบบงายดวยการสุมดวยความบังเอิญ จํานวน 386 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่ง
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก
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สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ตอเดือน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลโสน อํา เภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยใช Likert’s scale
เปนมาตรวัด ลักษณะของขอความที่ใชมีลักษณะเชิงบวก มีเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ
เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแบงระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
ออกเปน 5 ระดับคือ
4.50 - 5.00
หมายถึง
มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจ ระดับมาก
2.50 - 3.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
1.50 - 2.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจ ระดับนอย
1.00 - 1.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจ ระดับนอยที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอ ไป
4.5 การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. คารอยละ เพื่อวิเคราะหลักษณะสวนบุคคล ของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางที่อาศัยในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
2. คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
3. คา t-test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล 2 กลุม ที่มีตอความพึงพอใจของประชาชนตองาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
4. คา F-Test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลมากกวา 2 กลุมที่มีความพึงพอใจของประชาชนตองาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เพศชาย จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 53.89
เพศหญิง จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 46.11 อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.94
อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 25.36 อายุมากกวา 51 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ
24.61 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 39.38 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 125
คน คิดเปนรอยละ 32.38 ระดับปริญญาตรี จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 27.72 อาชีพรับจาง จํานวน 116 คน
คิดเปนรอยละ 30.05 อาชีพเกษตรกร จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 29.02 และอาชีพคาขาย/งานอิสระ จํานวน
89 คน คิดเปนรอยละ 23.06 รายไดตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26.42 รายไดตอ
เดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 25.39 รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท จํานวน
94 คน คิดเปนรอยละ 24.35 ตามลําดับ
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2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล
โสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.60 , SD. 0.98) และเปนรายดาน ดาน
การเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.67 , SD. 0.99) ดานการแกปญหาในขณะที่
เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.53 , SD. 0.97) ตามลําดับ
2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล
โสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มี
การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความรวดเร็วและความชัดเจน เชน เว็บไซต สายดวน ฯลฯ มาใชเปนชองทางในการ
รับแจงปญหาหรือการขอความชวยเหลือเมื่อเกิดภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.98 , SD. 0.87) รองลงมา มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน เพื่อใหมีความพรอมรับสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X =3.82 , SD. 0.89) การใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยขององคการบริหารสวนตําบลมีความสะดวกรวดเร็วและมีขั้นตอนที่ไมยุงยากซับซอน อยูใน
ระดับมาก ( X = 3.77 , SD. 0.79) มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ในการดําเนินการปองกันภัย
แลงมีความทันสมัยไดมาตรฐานและมีสภาพที่พรอมใชงานไดทันทีที่มีการรองขอ และ มีการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการ
ปองกันภัยธรรมชาติใหแกประชาชนในพื้นที่ อยูในระดับมาก ( X = 3.75 , SD. 0.93) มีการใหความรู ในเรื่องการ
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.71 , SD. 0.84) อบต. มีการจัดเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิง
สํารองไวใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยทันทีที่มีการรองขอ อยูในระดับมาก ( X = 3.71
, SD. 1.02) มีจํานวนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยมีความเพียงพอ อยูในระดับมาก ( X =
3.70 , SD. 0.98) และ ลําดับสุดทาย มีการวางแผนและคูมือปฏิบัติการโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับทองถิ่น อยูใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.28 , SD. 1.28)
2.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล
โสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารภัย โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 3.56 , SD. 0.93) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เจาหนาที่ใหความชวยเหลือ อยูในระดับมาก ( X
= 3.88, SD. 0.93) มีขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจายงบประมาณในการชวยเหลือผูประสบภัยมีความรวดเร็วและ
ทันตอเวลา อยูในระดับมาก ( X = 3.83 , SD. 0.94) งบประมาณในการดําเนินการปองกันภัยในพื้นที่และการให
ความชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยมีความเพียงพอ อยูในระดับมาก ( X = 3.80 , SD. 0.90) การฟนฟูบูรณะและ
การพัฒนาการชวยเหลือหลังจากภัยพิบัติที่จะชวยใหชุมชนที่ประสบภัยกลับสูสภาพเดิม อยูในระดับมาก ( X =
3.68 , SD. 0.86) อบต. มีการจัดสงสิ่งของที่ไดรับบริจาค(ถุงยังชีพ)ใหกับประชาชนผูประสบภัยดวยความทั่วถึง
ยุติธรรมเทาเทียมกันและไมมีปญหาการเลือกปฏิบัติ อยูในระดับมาก ( X = 3.65 , SD. 0.98) อบต.มีระบบรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและนํามาปรับปรุงการใหการดําเนินงานดานสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.60 ,
SD. 0.89) และลําดับสุดทาย มีการไดรับความชวยเหลือในการขนยายสิ่งของไดทันทวงที อยูในระดับปานกลาง ( X
= 3.02 , SD. 1.03)
3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดตอเดือน
3.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล
โสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม เพศตางกัน ของประชาชนที่มีเพศตางกันโดยรวมความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัย
และภายหลังการเกิดสาธารณภัย มีความพึงพอใจที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3.2 การเปรียบเทียบระดับความพึ งพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามอายุตางกัน โดยภาพรวมความพึงพอใจไมแตกตาง
กัน
3.3 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามระดับการศึกษาตางกัน โดยภาพรวมความพึง
พอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเตรียมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย มี ความพึงพอใจที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคูระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ
งานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความพึงพอใจแตกตางกัน 3 คู ไดแก คูที่ 1
กลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คูที่ 2 กลุมระดับ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีคาเฉลี่ยนอยกวา ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และ คูที่ 3 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยนอยกวา ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และดานการ
แกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย มีความพึงพอใจแตกตางกัน 4 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. คูที่ 2 กลุมระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยกวา ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คูที่ 3 ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มี
คาเฉลี่ยมากกวา ระดับการศึกษาปริญญาตรี และ คูที่ 4 ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยนอยกวา ระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
3.4 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามอาชีพตางกัน โดยภาพรวมความพึงพอใจแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย มี ความพึงพอใจแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคูระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามอาชีพตางกัน ดาน
การเตรียมการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย มีความพึงพอใจแตกตางกัน 1 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมอาชีพเกษตรกร
มีคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอาชีพคาขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและ
ภายหลังการเกิดสาธารณภัย มีความพึงพอใจแตกตางกัน 3 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมอาชีพเกษตรกร มีคาเฉลี่ยนอยกวา
กลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ คูที่ 2 กลุมอาชีพคาขาย/งานอิสระ มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมอาชีพรับจาง คูที่ 3
กลุมอาชีพคาขาย/งานอิสระ มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
3.5 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามรายไดตอเดือนตางกัน โดยภาพรวมความพึงพอใจ
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน
อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชวฤทธิ์ บริสุทธิ์
(2551, บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลลาดชิด
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาประชาชนมีความพึงพอใจต อการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวนตําบลลาดชิด อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดาน
งบประมาณ และดานบุคลากร สวนดานการวางแผนและดานบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก มีการนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย มีความรวดเร็วและความชัดเจน เชน เว็บไซต สายดวน ฯลฯ มาใชเปนชองทางในการรับแจงปญหาหรือ
การขอความชวยเหลือเมื่อเกิดภัย มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผน เพื่อใหมีความพรอมรับสาธารณภัย การให
ความชวยเหลือผูประสบภัยขององคการบริหารสวนตําบลมีความสะดวกรวดเร็วและมีขั้นตอนทีไ่ มยุงยากซับซอน ซึ่ง
ไดมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ในการดําเนินการปองกันภัยแลงมีความทันสมัยไดมาตรฐาน
และมีสภาพที่พรอมใชงานไดทันทีที่มีการรองขอ และ มีการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการปองกันภัยธรรมชาติใหแก
ประชาชนในพื้นที่ มีการใหความรู ในเรื่องการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลมีการ
จัดเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิงสํารองไวใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยทันทีที่มีการรองขอ ซึ่ง
มีจํานวนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยมีความเพียงพอ และ ลําดับสุดทาย มีการวางแผนและ
คูมือปฏิบัติการโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับทองถิ่น อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของพรสรวง
เถาตะกู (2550 , บทคัดยอ) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา 1) ความรูเกี่ยวกับงาน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากศูนย อปพร. เทศบาล
ตําบล การทํางานเปนทีมและการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูในระดับมาก
ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารภัย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ไดแก
เจาหนาที่ใหความชวยเหลือ มีขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจายงบประมาณในการชวยเหลือผูประสบภัยมีความ
รวดเร็วและทันตอเวลา ไดจัดงบประมาณในการดําเนินการปองกันภัยในพื้นที่และการใหความชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภัยมีความเพียงพอ การฟนฟูบูรณะและการพัฒนาการชวยเหลือหลังจากภัยพิบัติที่จะชวยใหชุมชนที่
ประสบภัยกลับสูสภาพเดิม และองคการบริหารสวนตําบล มีการจัดสงสิ่งของที่ไดรับบริจาค(ถุงยังชีพ)ใหกับประชาชน
ผูประสบภัยดวยความทั่วถึงยุติธรรมเทาเทียมกันและไมมีปญหาการเลือกปฏิบัติ องคการบริหารสวนตําบลมีระบบรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนและนํามาปรับปรุงการใหการดําเนินงานดานสาธารณภัย และลําดับสุดทาย มีการไดรับ
ความชวยเหลือในการขนยายสิ่งของไดทันทวงที อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ รณชัย มณี
อินทร และสุวัลลีย เปยมปติ (2553) ไดทําการศึกษา บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในจังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะในการ
ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลในเขตจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี โดยใช ข อมู ล จาก
แบบสอบถามนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 87 คน ผลการศึกษาพบวาสวนใหญมีการเตรียมความพรอม
กอนเกิดสาธารณภัย โดยใหคนในชุมชนมีสวนรวมวางแผน จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ เพื่อจัดเตรียมความพรอม
ในดานตาง ๆ ขณะเกิดสาธารณภัยนายกองคการบริหารสวนตําบลดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนย ฯ มีการแจงเตือน
ภัย เขาระงับภัย และชวยเหลือผูประสบภัย หลักจากสาธารณภัยสิ้นสุดลงมีการสํารวจและซอมแซมสาธารณูปโภคที่
เสียหาย การฟนฟูสภาพจิตใจผูประสบภัยแตปญหาที่พบองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญยังขาดแคลนงบประมาณ
วัสดุอุปกรณกูภัย บุคลากรที่มีความรู ขอเสนอแนะขององคการบริหารสวนตําบลตองการไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มขึ้น การสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ รวมถึงการอบรมเจาหนาที่ดวย
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4. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย องคการบริหารสวนตําบลโสน อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายไดตอเดือน พบวา จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ตางกัน ของประชาชนโดยรวมความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสวนจําแนกตามอายุ รายไดตอเดือนตางกัน โดยภาพรวมความ
พึงพอใจไมแตกตางกัน ซึ่งผลงานวิจัยตางกับนางสาวงามศิลป แหสถิต (2553) การมีสวนรวมของอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลศรีวิลัย อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผล
การศึกษา พบวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนที่มีเพศ แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมและเปนรายดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนที่มี อายุ รายได ระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาในการเปนสมาชิก แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตําบลศรีวิลัย อําเภอเสลภูมิ ไมแตกตางกัน และ ผลงานของสมเดช มา
บางยาง 2550: ความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลบานชัฏปาหวาย
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาวิจัย พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคล ซึ่ง
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ไมทําใหประชาชนมีความ พึงพอใจตองานปองกันและ
บรรเทา สาธารณภัยแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรใหทางองคการบริหารสวนตําบลมีการจัดเตรียม
น้ํามันเชื้อเพลิงสํารองไวใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย และควรมีจัดฝกอบรมใหความรู
แกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย มีการวางแผนและคูมือปฏิบัติการโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ระดับทองถิ่นดวย
2. ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารภัย ทางองคการบริหารสวนตําบลควรจัด
ใหมีการสนับสนุนการจัดสงสิ่งของที่ไดรับบริจาค(ถุงยังชีพ)ใหกับประชาชนผูประสบภัยดวยความทั่วถึงยุติธรรมเทา
เที ย มกัน และไม มี ป ญ หาการเลื อกปฏิบั ติ องคก ารบริหารส ว นตํ า บลควรจั ด ใหมี ระบบรับ ฟ ง ความคิ ดเห็น ของ
ประชาชนและนํามาปรับปรุงการใหการดําเนินงานดานสาธารณภัย และควรจัดใหมีการชวยเหลือในการขนยาย
สิ่งของไดทันทวงที ตอการเกิดเหตุดานสาธารณภัย
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาความพึงพอใจจากประชาชนที่อาศัยอยูในเขตในองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล อื่น ๆ ที่มีตอ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่นั้น เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับการศึกษาในครั้งนี้วา เหมือน
หรือแตกตางกันอยางไร และนําผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ศึกษาจากผูนําทองถิ่นในตําบล เชน กํานัน ผูใหญบาน และผูนํากลุมตาง ๆ และวัดความแตกตางใน
ดานอื่น ๆ ดวย เพื่อนําผลการศึกษามาปรับปรุงการปฏิบัติงานปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
3. ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขตตําบลพลูตาหลวง
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ อ งฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาการมี ส ว นร ว มของประชาชนในการดํ า เนิ น งานกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ ในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนก
ตามขอมูลสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน ประชากร ไดแก
ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง กําหนดขนาดลุมตัวอยางจํานวน 396 คน และสุมตัวอยางแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับตามวิธีของครอนบราค เทากับ .835 สถิติที่
ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางดวย t-test
และ F-test กําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .05
ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36-45 ป จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจาง บริษัทเอกชน และมี รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 15,000 บาท ระดับ
การมีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยูในระดับมาก ( =3.87) เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา
อยูในระดับมาก 3 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีสวนรวมในการประเมินผล ( =4.11) รองลงมาคือ การมีสวนร วม
ในการปฏิบัติการ ( =4.04) การมีสวนรวมในผลประโยชน ( =3.88) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง
คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( =3.47)
ผลเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของประชาชนในเขตตําบล
พลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน โดยภาพรวมพบวา ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่มี เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันมีระดั บการมีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
คําสําคัญ : การมีสวนรวมของประชาชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
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ABSTRACT
This research purpose is to study public participation of health insurance fund in
Plutaluang sub district, Sattahip district, Chonburi province and compare personal factors :
gender, age, education, occupation and the average income per month that affect the different
levels of participation. The sample of 396 people. A quantitative research, used questionnaires
to collect data, Cronbach’s Coefficient Alpha Method .835 Use descriptive statistics and
compare the differences by t-test and One-Way ANOVA test to the level of statistical
significance 0.05.
The research found that answerer most were female, Aged 36-45 years and bachelor's
degree, private companies. The average income per month was less than 15,000 baht. The
public participation of health insurance fund in Plutaluang sub district, Sattahip district,
Chonburi province, found overall was high level with average 3.87. First in Evaluation
participation was high level with average 4.11. 2nd Implementation participation was high
level with average 4.04. 3rd Benefits participation was high level with average 3.88 and an
average minimum of Decision Making participation was medium level with average 3.47.
When comparing between the personal factors : gender, age, education, occupation and
the average income per month that affect the different level of public participation, we found
that most of them were statistically different with significant level of 0.05
Keywords : Public Participation, Health Insurance Fund.

บทนํา
หัวใจหลักอยางหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยก็คือ ความพยายามใหประชาชนทุกคนมีสวนรวม ซึ่งก็ตรงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ของคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ในยุทธศาสตรดานการสรางความมั่นใจในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนการมีสุขภาพที่ดีเปนความ
ตองการพื้นฐานของมนุษย การเขา ถึงบริการสาธารณสุ ขที่จําเปนเปน สิทธิของประชาชนทุกคน ซึ่ง ในอีกด านหนึ่ ง
ประชาชนจะตองมีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเองและสังคม ในปจจุบันการตัดสินใจดานสาธารณสุขและ
การปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว มิไดเปนสิ่งที่จะสามารถดําเนินการไดโดยบุคลากรดานสาธารณสุขแต
เพียงฝายเดียวเทานั้น แตประชาชนสามารถเรียกรองที่จะมีสวนในการตัดสินใจและรับผิดชอบในสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว และสั งคมด วย การดํา เนิ นงานกองทุน หลั กประกัน สุขภาพระดั บทองถิ่นเริ่ม ดํา เนิ นการตั้ง แต มีป ระกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหรือ
เทศบาลดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ตั้งแต ป พ.ศ. 2549 กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่นเปนกองทุนเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพของประชาชนในระดับ
ทองถิ่น
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ปญหาสภาวะสุขภาพที่สําคัญของประชากรในเขตอําเภอสัตหีบพบวาสาเหตุการปวยโรคที่ตองเฝาระวังทาง
ระบาดวิทยา ป 2558 พบวา โรคอุจจาระรวง อันดับ 1 อัตราปวย 296.15 ตอแสนประชากร รองลงมา โรคไขเลือดออก
อัตราปวย 257.04 ตอแสนประชากร โรคปอดบวม อัตราปวย 164.10 ตอแสนประชากร และโรคมือเทาปากอัตราปวย
37.18 ตอแสนประชากร ตามลําดับ สาเหตุการเจ็บปวยของผูปวยนอกที่มารับบริการ ป 2558 พบวา อันดับ 1 คือ
โรคเบาหวาน อัตราปวย7,715 ตอแสนประชากร รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน อัตราปวย 6,713 ตอ
แสนประชากร โรคการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน อัตราปวย 4,210 ตอแสนประชากร โรคคออักเสบและตอมทอล
ซิลอักเสบเฉียบพลัน อัตราปวย 4,014 ตอแสนประชากร ตามลําดับ และสาเหตุการปวยเสียชีวิต ป 2558 มากที่สุดคือ
โรคหัวใจลมเหลว จํานวน 35 ราย คิดเปน 0.22 ตอพันประชากร รองลงมา คือโรคมะเร็ง(รวมทุกประเภท) จํานวน 34
ราย คิดเปน 0.22 ตอพันประชากร และโรคติดเชื้อในกระแสเลือด จํานวน 32 ราย คิดเปน 0.21 ตอพันประชากร
ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสัตหีบ, 2559)
องคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลพลูตาหลวง ซึ่งเปนตําบลหนึ่งในจํานวน 5 ตําบล
ของอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขอนามัย
การปองกันและการรักษาโรคการรักษาความสะอาดการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วางแผน
ประสานคุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรปาไม ดิน น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ การเฝาระวัง ติดตาม
ตรวจสอบ การดํารงไวซึ่งสภาวะแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) มีหนาที่ความรับผิดชอบสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก (องคการบริหารสวน
ตําบลพลูตาหลวง, 2558) กองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการบริหารสวนตําบลพลูตาหลวง มีการพัฒนาการ
ดําเนินการดานการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคมาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินการในพื้นที่
นั้น ตองอาศัยความรวมมือกันทั้งในสวนของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เจาหนาที่สาธารณสุข การมีสวนรวม
ของภาคีเครือขาย และที่ขาดไมไดเลยก็คือการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งในปจจุบันพบวามีประชาชนบางสวนหรือบาง
กลุมในพื้นที่เทานั้นที่เขามามีบทบาทในการดําเนินงานกองทุน
ดังนั้นผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนิน งานกองทุน หลักประกัน
สุขภาพ ในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสงเสริมการมี สวนรวมตาม
บทบาทหนาที่ของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อใหการดําเนินงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเปนไปอยางตอเนื่อง และเกิดประสิทธิผลที่ดี จนสามารถทําใหเกิดการตอยอดการพัฒนางานดานสุขภาพแก
ประชาชนในพื้นที่ได

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขตตําบลพลูตา
หลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขตตําบลพลูตา
หลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขต
ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน
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กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
การวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขต
ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิด การมีสวนรวม ของ โคเฮน และอัพฮอฟฟ
(Cohen & Uphoff, 1977 : 6) ทั้ง 4 ดานคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวน
รวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผลมาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดย ตัวแปรอิสระ ไดแก
ปจจัยสวนบุคคล ตัวแปรตาม คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขต
ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง กลุมตัวอยางคือ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง จํานวน 35,918 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 396 คน เก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม ระหวางวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม โดย
ผูวิจัยไดสรางขึ้นและดัดแปลงจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลในสวนดังกลาวมาสรางเปน
แบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ สวนที่ 2 การมี
สวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรีจํานวน 20 ขอ สวนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม จํานวน 1 ขอ แลวนําไปหาความตรงเชิงเนื้อหา
โดยใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเนื้อหา แลวหาคาเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
แล ว หาค า ความเที่ ย ง (Reliability) ด ว ยวิ ธี ก ารหาคา สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) โดยผลการทดสอบความเชื่อมั่นเปนที่นาเชื่อถือไดจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเทากับ 0.835

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาพบวาขอมูลของกลุมแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามคือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตตําบล
พลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 396 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ
56.57 เพศชาย จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43.43
เมื่อจําแนกตามอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 36-45 ป จํานวน 133 คน คิดเปนรอย
ละ 33.59 มีสวนนอยที่อายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.35 และไมมีผูตอบแบบสอบถามที่อายุ
66 ปขึ้นไป
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 186
คน คิดเปนรอยละ 46.97 มีสวนนอยที่จบการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.10
จําแนกตามอาชีพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ประกอบอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจาง บริษัทเอกชน
จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43.43 มีสวนนอยที่ประกอบอาชีพ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 47 คน คิดเปนรอย
ละ 11.87 และไมมีผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 15,000
บาท จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 44.95 มีสวนนอยที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ระหวาง 15,000-30,000 บาท จํานวน
76 คน คิดเปนรอยละ 19.19
2. ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยภาพรวมพบวา ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีระดับการมีสวนรวมใน
การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 (SD=.371) เมื่อจําแนกเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมาก 3 ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมี สวนรวมในการประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11
(SD=.450) รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 (SD=.428) การมีสวนรวมใน
ผลประโยชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 (SD=.583) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับปานกลาง คือ การมีสวนร วม
ในการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 (SD=.555) สามารถสรุปผลเปนรายดานไดดังนี้
1. การมีสวนรวมในการตั ดสิน ใจ ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ อยูในระดับ ปานกลาง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.47 (SD=.555) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับคาเฉลี่ยสู งสุด อยูในระดับมาก คือ มีสวน
รวมปรึกษาหารือรวมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาตําบล/ชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 (SD=.567)
รองลงมา อยูในระดับมาก คือ มีสวนรวมในการนําเสนอปญหาดานสุขภาพของประชาชนชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97
(SD=.713) สวนขอที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง คือ มีสวนรวมคิดในการอบรมหรือการจัดกิจกรรมดาน
สุขภาพที่ทางตําบลหรือชุมชนจัดขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.73 (SD=1.376)
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.04 (SD=.428) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
มีสวนรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพจัดขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 (SD=.592) รองลงมา คือ มี
สวนรวมในการเขียนโครงการของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 (SD=.536) สวนขอ
ที่มีระดั บคาเฉลี่ยต่ํา สุด คือ มีสวนรวมในการเฝาระวังปญหาสาธารณสุ ขในชุมชนของทาน มีคาเฉลี่ยเท ากับ 3.79
(SD=.614)
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.88 (SD=.583) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
เขารับบริการสาธารณสุข ในดานการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04
(SD=.725) รองลงมา คือ เคยเขารวมโครงการสงเสริมใหประชาชนออกกําลังกาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 (SD=.703)
สวนขอที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ หมูบานของทานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
การจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 (SD=.750)
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.11 (SD=.450) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
มีสวนรวมติดตามผลหรือสังเกตวาการดําเนินงานของกองทุนไดรับความสนใจจากเพื่อนบานเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.24 (SD=.629) รองลงมา คือ เคยพูดหรือสอบถามหรือรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนบานเกี่ยวกับปญหาดาน
สาธารณสุขในชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 (SD=.648) สวนขอที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีสวนรวมติ ดตามปญหา
สุขภาพในชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 (SD=.893)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขตตําบลพลูตา
หลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้
1. จากผลการศึกษาพบวา ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีระดับการมีสวน
รวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีสวนรวมในการ
ประเมินผล รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในผลประโยชน และดานที่ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ สุภาภรณ ประเสริฐสุข (2559) ที่
ศึกษาเรื่อง แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลไฝ อําเภอเมือง จัง หวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษาพบวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก
จํานวน 3 ดาน เรียงลําดับจากมาก คือ การมีสวนรวมในการประเมิน การมีสวนรวมรับผิดชอบ และการมีส วนรวมใน
การดําเนินงาน สวนดาน มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง
2. การมีส วนรวมในการตั ดสิ น ใจ อยูในระดั บ ปานกลาง ขอที่ มีระดั บการมี สวนรวมสูง สุด คือ มี สวนรว ม
ปรึกษาหารือรวมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาตําบล/ชุมชน รองลงมา คือ มีสวนร วมในการนําเสนอ
ปญหาดานสุ ขภาพของประชาชนชุมชน สอดคล องกับการศึ กษาของ สุทิน ออนอุบล (2557) ที่ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ โดย
ศึกษากองทุนทั้งหมด 119 กองทุน ผลการศึกษาพบวา การมี สวนรวม ในการตัดสินใจของชุมชนตอการบริหารจัดการ
กองทุนอยูในระดับปานกลาง โดยประชาชนมีสวนรวมในเรื่อง มีสวนรวมตัดสินใจในการพัฒนาดานสุขภาพรวมกับ
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนาทองถิ่น และ มีสวนรวมตัดสินใจในการทํากิจกรรมตาง ๆ
ดานสุขภาพรวมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น
3. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ อยูในระดับมาก ขอที่มีระดับการมีสวนรวมสูงสุด คือ มีสวนรวมทํากิจกรรม
ตาง ๆ ที่ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพจัดขึ้น รองลงมา คือ มีสวนรวมในการเขียนโครงการของบประมาณจากกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ สอดคลอง กับ อัชราพร สังยวน (2558) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกุดสิม อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ กลุมตัวอยางไดแกประชาชนที่อาศัยอยู
ในเทศบาลตําบลกุดสิน อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีส วนรวมในเรื่อง ใหความรวมมือในทุกกิจกรรมเพื่อการ
พัฒ นากองทุ น หลัก ประกันสุ ขภาพมากที่ สุ ดรองลงมาคือ มีส ว นรวมในการระดมทุน /ทรัพยากรที่ เป น เงิ น มารว ม
ดําเนินการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ เพื่อดําเนินการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ
4. การมี ส ว นร ว มในผลประโยชน อยู ในระดั บ มาก ข อที่ มี ร ะดั บ การมี ส ว นร ว มสู ง สุ ด คื อ เข า รั บ บริก าร
สาธารณสุข ในดานการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพ มี รองลงมา คือ เคยเขารวมโครงการ
สง เสริมใหป ระชาชนออกกํา ลั ง กาย สอดคล อ งกับ การศึ กษาของ ทั ศ นาพร อิน เกิด และคณะ (2551) ศึ ก ษาเรื่อง
การศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมสุขภาพตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข กรณีศึกษาตําบลมะขามสูง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวาประชาชน ในหมู 10 บานแควนอย มีสวนรวมในผลประโยชนอยูใน
ระดับมาก สิ่งที่ไดรับคือ ไดรับการยอมรับนับถือ เปนที่รูจักของเพื่อนบานและบุคคลอื่นมากขึ้น และมีพฤติกรรมสุขภาพ
และมีสุขภาพที่ดีขึ้น
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5. การมีสวนรวมในการประเมินผล อยูในระดับมาก ขอที่มีระดับการมีสวนรวมสูงสุด คือ มีสวนรวมติดตามผล
หรือสังเกต วาการดําเนินงานของกองทุนไดรับความสนใจจากเพื่อนบานเพียงใด รองลงมา คือ เคยพูดหรือสอบถามหรือ
รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนบานเกี่ยวกับปญหาดานสาธารณสุขในชุ มชน สุภาภรณ ประเสริฐสุข (2559) ที่ศึกษาเรื่อง
แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของประชาชนในการดําเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลไฝ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษาพบวาระดับการมีสวนรวมในการประเมินผล ของประชาชน
ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอยูในระดับมาก ขอที่ประชาชนใหความรวมมือมากที่สุดคือ มีสวนรวมใน
การติดตามผลวาโครงการหรืองบประมาณที่ใชในกิจกรรมมีประโยชนตอชุมชนมากนอยเพียงใด และ มีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
6. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของ
ประชาชนในเขตตํา บลพลูตาหลวง อํา เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํา แนกตามขอมูลสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน พบวาประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุ รี ที่ มี เพศ อายุ ระดั บ การศึกษา อาชี พ และรายได เฉลี่ ย ต อเดื อนแตกต า งกัน มี ร ะดั บ การมี ส ว นรวมในการ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคลองกับการศึกษาของ อัชราพร
สังยวน (2558) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกุดสิม
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ที่ผลการศึกษา การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนากองทุนปลัก
ประกันสุขภาพ เทศบาลกุดสิม อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา ประชาชนที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในทองถิ่นตางกันมีระดับการมีสวนรวมแตกตางกัน
ทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. จากการศึกษา พบวา ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีระดับการมีสวนรวม
ในการประเมินผล ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเปนอันดับแรก และขอที่ประชาชนมีสวนรวมนอยที่สุด
คือ มีสวนรวมติดตามปญหาสุขภาพในชุมชน ดังนั้น ผูบริหารและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตตําบล
พลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการดูแลและติดตามการประเมินสุขภาพตนเองและ
บุคคลในครอบครัวของประชาชนในพื้นที่ อาจผานเจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ พบวา ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มี
ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติการในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเปนอันดับที่ 2 และขอที่ประชาชนมี
สวนรวมนอยที่สุดคือ มีสวนรวมในการเฝาระวังปญหาสาธารณสุขในชุมชน ดังนั้น ผูบริหารและคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ควรจัดอบรมใหความรูแกประชาชน โดยเฉพาะ
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเรื่องของการเฝาระวังปญหาสุขภาพของคนในหมูบ าน รวมทั้งการติดตาม
สงเสริมภาวะสุขภาพใหดียิ่งขึ้นไป
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3. การมีสวนรวมในผลประโยชน พบวา ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีระดับ
การมีสวนรวมในการประเมินผล ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเปนอันดับที่ 3 และขอที่ประชาชนมีสวน
รวมนอยที่สุดคือ หมูบานไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในการจัดกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพ ดังนั้น ผูบริหารและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี ควรมีการวางแผนในการดําเนินกิจกรรมใหครอบคลุมและทั่วถึงทุกหมูบาน
4. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ พบวา ประชาชนในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีระดับ
การมีสวนรวมในการประเมินผล ในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเปนอันดับสุดทาย และขอที่ประชาชนมี
สวนรวมนอยที่สุดคือ การมีสวนรวมคิดในการอบรมหรือการจัดกิจกรรมดานสุขภาพที่ทางตําบลหรือชุมชนจัดขึ้นดังนั้น
ผูบริหารและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ควรจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ กองทุนฯ ผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต วิทยุชุมชน จดหมายเวียนใหทุกชุมชน หอกระจายขาว
ปายประกาศ วารสาร แผนพับ เจาหนาที่เยี่ยมและพบปะประชาชนถึงบาน เพื่อใหประชนชนในพื้นที่ไดทราบความ
เคลื่อนไหวในการบริหารจัดการกองทุนฯ และกิจกรรมของกองทุน
5. จากผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของประชาชนใน
เขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวามีระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแตกตางกัน ดังนั้น
ผูบริหารและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ควรมีการ
วางแผนในการบริหารและดําเนินงานเพื่อใหประชาชนเขาถึงและสามารถมีสวนรวมในการดําเนินงานไดอยางทั่วถึง เพื่อ
ตอบสนองความตองการดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ไดอยางแทจริง ในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
นั้น จุดเริ่มตนที่สําคัญคือ การทําใหประชาชนเกิดความไววางใจ คือ ผูบริหารและผูเกี่ยวของกับกองทุน ตองแสดงออก
ถึงความจริงใจ ที่ตองการดูแลสุขภาพของประชาชน อยางสม่ําเสมอ ควรมีการพัฒนาการทํางานเปนทีม ดวยการกระตุน
ใหประชาชนรวมกันคิด และรวมกันลงมือทํากิจกรรมดวยตนเอง
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาเฉพาะ ปจจัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในเขต
ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพิ่มเติม คือ ปจจัยทางลักษณะสังคมและวัฒนธรรม เชน ครอบครัว
ชุมชน ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตอไป
2. ในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาเฉพาะ พื้นที่ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เทานั้น ควรมี
การกระจายการศึกษาในเขตพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อจะไดทราบวาประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพมากนอยเพียงใด
3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนากับระดับการมี
สวนรวมของประชาชน
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษา 1) ระดับความสําเร็จของการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 2) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการ
เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 3) ปญหา อุปสรรค ในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 4) แนวทางในการพัฒนา
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ สมาชิกหมูบานแสงบูรพา หมูที่ 11 และสมาชิกหมูบานหนอง
แสง หมู 9 รวมประชากรของทั้งสองหมูบาน ทั้งสิ้น จํานวน 440 คน กลุมใชตารางเครซี่ และมอรแกน เทียบกลุม
ตัวอยางไดจํานวน 206 คน เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ของหมูบานแสงบูรพา และหมูบาน
หนองแสง มี 8 ปจจัยเหมือนกันไดแก ปจจัยดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานจิตใจ ดาน
สังคม วัฒนธรรม ดานการมีสวนรวม ดานผูนําหมูบาน และดานการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐโดยภาพรวมของทั้ง
8 ปจจัยมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมี
ความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ไมแตกตางกัน
Abstract
This research was entitled “ Factors Related to the Successful of Sufficiency Economy
Village” Its objective were to study on the following issues: 1) the levels of successful of being
Sufficiency economy village: 2) the factors relating to the successful of being sufficiently
Economy village: 3) the problems of and obstacles to developing Sufficiency economy village:
4) the ways of developing sufficiency village. The population used in this study consisted of 2
villages, members in the Bansangboolapa village , and in the Bannongsang village, total
number of population were 440 ,research sample sizes were 206 and questionnaires were used
as the instrument for collecting data. The statistical procedures used in analyzing data were
percentag,mean,standard deviation.The findings were as the following:
Factors relating to the successful of being Sufficiency economy village of
Bansangboolapa as well as that of Bannongsang included the same eight aspects, i.e,
technological,economic,natural
resources,psychological,socio-cultural,participation,village
leader, and government support that, on the whole, these all eight factors were of statistically
significant relation to the success of being a Sufficiency economy village at the level of0.05
.There were 8 factors related to the Successful of Sufficiency Economy Village .
Keyword : The successful of Sufficiency EconomyVillage
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บทนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส ชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย ทรงชี้ถึงการปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน “ทางสายกลาง” โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนครั้ง
แรกในป พ.ศ 2517 ในพีธีทรงพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ใจความสําคัญวา “ในการ
พัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลําดับขั้นตอนเริ่มดวยการสรางพื้นฐาน เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแลว จึงคอย
สรางเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลําดับไป การถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญใหคอยเปนไปตามลําดับดวยความ
รอบคอบ ระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อปองกันการผิดพลาดลมเหลวและเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ ”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2550)
จากภาพรวมของการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-7 สรุปไดวา
“เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยังยืน ” ทําใหแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ไดปรับ
แนวความคิดการพัฒนาประเทศใหมมาเปนการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไปพรอมกันจึงเปนจุดเริ่มตน
ของแนวคิดการพัฒนาที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” โดยใหเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพที่
ดีขึ้น และเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเปนแบบองครวมที่เชื่อมโยงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเขาดวยกันอยางสมดุล
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดอัญเชิญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนปรัชญาในการ
พัฒนาและบริหารประเทศ หลังจากนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ยังคงนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ใจความสําคัญคือ การพัฒนาอยางสมดุล การอยู
รวมกันดวยสันติสุข ในสังคมและการอยูรวมกันระหวางคนกับทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ประเทศ
ไทยยังคงมีปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ
ประเทศที่ยังคงขาดสมดุลการพัฒนาการดังกลาวจึงยังไมสอดคลองเปนไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
เทาที่ควร ดังนั้นในแผนพัฒนาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยังอัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาเปนแนว
ปฎิบัติ ในการพัฒนาประเทศกาวสูความสมดุลและยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ,ม.ป.ป ออนไลน ความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานีนั้นผูวิจัยไดศึกษาตามเกณฑการพัฒ นาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยูเย็นเปนสุข ตามตัวชี้วัด 6x2 ที่
พัฒนาโดยกรมพัฒนาชุมชนของกระทรวงมหาดไทยประกอบไปดวยตัวชี้วัด การลดรายได การเพิ่มรายได
การประหยัด การเรียนรู การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนและเอื้ออารียตอกัน
ในการสรางประเทศชาติใหมีความเขมแข็ง สิ่งหนึ่งที่มีความจําเปนคือ ตองสงเสริมตั้งแตฐานรากของสังคม ซึ้งก็
คือในระดับทองถิ่น ซึ่งไดแกหมูบานที่กระจายอยูทุกสวนของประเทศการสงเสริมใหหมูบานในทองถิ่นเหลานั้นเข็มแข็ง
ใหสามารถบริหารจัดการ มีความสามารถพึ่งพาตนเองได และมีสวนรวมการกําหนดทิศทาง และนโยบายที่เกี่ยวของกับ
ทองถิ่นของตนเอง ผานกระบวนการเรียนรูรวมกันและแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นภายในหมูบาน และขาดความเข็มแข็ง
ของหมู บ า นที่ เ ป น ฐานรากของสั ง คม ก็ จ ะนํ า ไปสู ก ารรวมตั ว เป น เครื อ ข า ยในระดั บ ตํ า บล อํ า เภอ จั ง หวั ด และ
ประเทศชาติที่เข็มแข็งไดซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจ จัยที่ มีความสั มพัน ธกับ ความสํา เร็จในการเปนหมูบา นเศรษฐกิจพอเพี ยง ตําบลหนองออ
อําเภอหนองวัซอ จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อศึกษาปญหาและ อุปสรรคในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี

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

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ดับการศึกษา
4.อาชีพ
ปัจจัยความสําเร็ จในการเป็ นหมู่บา้ น
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
1.การลดรายได้
2.การเพิ,มรายได้
3.การประหยัด
4.การเรี ยนรู ้
5.การอนุรักษ์สิ,งแวดล้อมและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง, ยืน
6.การเอื8ออารี ต่อกัน

ตัวแปรตาม

ความสํ า เร็ จในการเป็ น
หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงของตําบล
หนองอ้อ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี
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สมติฐานการวิจัย
การตั้งสมมติฐานของการวิจัยมีดังนี้
1.ประชาชนที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ตางกัน
2. ประชาชนที่ มี อายุ ตา งกัน มีค วามคิดเห็นต อปจ จั ยที่ มีความสั มพั น ธกับ ความสํ า เร็จ ในการเปน หมูบ า น
เศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ตางกัน
3. ประชาชนที่มี อาชี พต างกัน มี ความเขา ใจต อปจ จัย ที่มีความสัม พันธ กับ ความสํา เร็จในการเป นหมู บา น
เศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ตางกัน
4. ประชาชนที่มีรายไดที่ ตางกัน มีความเขาใจตอปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ตางกัน
5. ประชาชนที่มีการศึกษาที่ตางกัน มีความเขาใจตอปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ตางกัน

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ
อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้
ขอบเขตพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะพื้นที่ในหมูบานบานแสงบูรพา หมูที่ 11 ตําบลหนองออ อําเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีเทานั้น
ขอบเขตระยะเวลา ไดกําหนดขอบเขตระยะเวลาในการทําวิจัยในครั้งนี้ในชวง มกราคม –สิงหาคม 2560

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ
อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อศึกษาถึงปญหา และอุปสรรค
ในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 3) เพื่อศึกษาถึงแนวทาง
ในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี การวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น ( Survey Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนังตอไปนี้ 1. ประชากร
และกลุมตัวอยาง 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
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สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
อีกทั้งเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และพื่อศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ของหมูบานแสงบูรพา และหมูบาน
หนองแสง ประกอบดวย ปจจัยดานเทคโนยี ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานจิตใจ ดานสังคม วัฒนธรรม
ดานการมีสวนรว ม ดานผูนําหมูบาน และดานการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ เปนปจจัยหลักที่มีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

อภิปรายผล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ของหมูบานแสงบูรพา ตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จากการวิเคราะหขอมูล พบวาในภาพรวมอยู
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานปจจัยดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดาน
จิตใจ ดานสังคม วัฒนธรรม ดานการมีสวนรวม ดานผูนําหมูบาน และดานการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ของหมูบานหนองแสง ประกอบดวย ปจจัยดาน
เทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานจิตใจ ดานสังคม วัฒนธรรม ดานการมีสวนรวม ดานผูนํา
หมูบาน และดานการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐและโดยภาพรวมของทั้งสองหมูบาน คือ หมูบานแสงบูรพา และหมูบาน
หนองแสง พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ปจจัยดาน
เทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานจิตใจ ดานสังคม วัฒนธรรม ดานการมีสวนรวม ดานผูนํา
หมูบาน และดานการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ โดยมีระดับนัยสําคัญที่ 0.05
โดยปจจัยดานเทคโนโลยี ของทั้งสองหมูบานคือ หมูบานแสงบูรพา และหมูบานหนองแสง มีความสัมพันธ กับ
ความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยเทคโนโลยี ที่เอื้อตอการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง
การนําอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใช ที่เปนเทคโนโลยีภูมิปญญาชาวบานเทคโนโลยีสมัยใหม มาใชใหเกิ ดประโยชน และมี
การพัฒ นาอุป กรณ เครื่องมื อ เครื่อ งใช ที่ เป น เทคโนโลยี ภู มิป ญ ญาชาวบ าน และเทคโนโลยีส มั ยใหม มาใช ใหเกิด
ประโยชนเพื่อลดคาใชจายหรือลดเวลาการทํางาน ผลการวิจัยสอดคลองกับทฤษฎีการพึ่งพาตนเองของชุมชนชนบท เปน
ทฤษฎีที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
ซึ่งดําเนินการโดย สัญญา สัญญาวิวัฒน พัฒนาขึ้นมาจากการวิจัยในโครงการการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ
ในชนบท โดยทฤษฎีนี้กลาววา การที่คนก็ดี ชุมชนก็ดี พึ่งตนเองไดนั้นจะตองมีปจจัย 5 ตัวดวยกัน คือ พึ่งตนเองไดทาง
เทคโนโลยี พึ่งตนเองดางเศรษฐกิ จ พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งตนเองไดทางจิตใจ และพึ่งตนเองไดทาง
สังคม วัฒนธรรม (สัญญา สัญญาวิวัฒน ,2547) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของวิศาล ทําสวน (2550) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการเปนหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพีย ง กรณีศึกษา หมูบานปาไผ
หมูที่ 2 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
โดยผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการเปนหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปจจัย
เกื้อหนุน ไดแก ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานเทคโนโลยี ด านเศรษฐกิจ ดานทรัพยากร ดาน
จิตใจ และดานสังคม
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ปจจัยดานเศรษฐกิจ ของทั้งหมูบานแสงบูรพา และหมูบานหนองแสง มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยปจจัยเศรษฐกิจพอเพียงที่เอื้อตอการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ครัวเรือน
ในหมูบานมีรายไดที่เกิดจากการประกอบอาชีพที่สุจริตบนพื้นฐานความสามารถของตนเอง มีอาชีพและรายไดเพียงพอ
กับ ครอบครัว มีการประกอบอาชี พอย างสม่ํ าเสมอ มีการออม และสามารถพึ่ งตนเองได สอดคลองกับทฤษฎีการ
พึ่งตนเองของชุมชนชนบท ซึ่งดําเนินการโดยสัญญา สัญญาวิวัฒน โดยการที่คนก็ดี ชุมชนก็ดี จะพึ่งตนเองไดนั้น จะตอง
มีปจจัย 5 ตัวดวยกัน คือ พึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี พึ่ งตนเองไดทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ
พึ่งตนเองไดทางจิตใจ พึ่งตนเองไดทางสังคมวัฒนธรรม สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ น้ําฝน ผองสุวรรณ (2553) ได
ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต อ ความสํ า เร็จของการประยุ กต ป รัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ย ง ในจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต การดําเนินชีวิต แบงเปน 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานจิตใจและสังคม
ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานการเรียนรู และปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปจ จัย ด านทรัพยากรธรรมชาติ ของทั้ง สองหมู บ านแสงบู รพา และหมูบ า นหนองแสง มี ค วามสัม พั นธ กับ
ความสํา เร็จ ในการเป น หมู บา นเศรษฐกิจพอเพี ยง โดยป จ จั ย ดา นทรัพยากรธรรมชาติ ที่ เอื้อ ต อการพั ฒ นาหมู บ า น
เศรษฐกิจพอเพียง คือ หมูบานที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณเพียงพอตอการนํามาใชใหเกิดประโยชน และ
หมูบานมีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในหมูบานใหมีความอุดมสมบูรณ ผลการวิจัย
สอดคลองกับทฤษฎีการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท ซึ่งดําเนินการโดย สัญญา สัญญาวิวัฒน
โดยการที่คนก็ดี ชุมชนก็ดี จะพึ่งตนเองไดนั้น จะตองมีปจจัย 5 ตัว ดวยกันคือ พึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี
พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งตนเองไดทางจิตใจ และพึ่งตนเองไดทางสังคม
วัฒนธรรมสอดคลองกับผลการวิจัยของ วันชัย พละไกร (2550) ไดศึกษาการวิจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จของหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบานตําแย ตําบลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา ดานปจจัยที่กอใหเกิด
ความสําเร็จของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ปจจัยดานความหลากหลายใน
อาชีพ ปจจัยดานศาสนา สังคม และวัฒนธรรม
ปจจัยดานจิตใจ ของหมูบานแสงบู รพา และหมูบานหนองแสง มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเป น
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยปจจัยดานจิตใจ ที่เอื้อตอการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงคือ การที่สมาชิกในหมูบาน
มีความภาคภูมิใจในชีวิตของตนเอง มีจิตใจเข็มแข็ง สามารถตอสูกับปญหา อุปสรรคได ยึดมั่นในแนวทางคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละตอสวนรวมและผูอื่น แสวงหาความรูพัฒนาตนเองอยูเสมอ สอดคลองกับทฤษฎีการพึ่งตนเองของ
ชุมชนชนบท ซึ่งดําเนินการโดย สัญญา สัญญาวิวัฒน โดยการที่คนก็ดี ชุมชนก็ดี จะพึ่งตนเองไดนั้น จะตองมีปจจัย 5 ตัว
ดวยกัน คือ พึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งตนเองไดทาง
จิตใจ พึ่งตนเองไดทางสังคม วัฒนธรรม สอดคลองกับผลการวิ จัยของ กานดาพันธ วันทยะ (2551) โดยไดศึกษาถึง
ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยที่มีผลตอ
การพึ่งพาตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปจจัยทางดานเทคโนโลยี ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ปจจัยดานจิตใจ และปจจัยทางดานสังคม
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ปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม ของทั้งหมูบานแสงบูรพา และหมูบานหนองแสง มีความสัมพันธกับความสําเร็จใน
การเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยปจจัยดานสังคม วัฒนธรรมที่เอื้อตอการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง คือ
การที่สมาชิกในหมูบานมีความสามัคคี ความหวงใย มีความเอื้ออาทร คอยชวยเหลือสมาชิกในหมูบาน และอนุรักษสืบ
ทอดประเพณีอันดีงามของหมูบาน สอดคลองกับทฤษฎีการพึ่งตนเององชุมชนชนบท ซึ่งดําเนินการโดย สัญญา สัญญา
วิวัฒน โดยการที่คนก็ดี ชุมชนก็ดี จะพึ่งตนเองไดนั้น จะตองมีปจจัย 5 ตัวดวยกัน คือ พึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี
พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งตนเองไดทางจิตใจ พึ่งตนเองไดทางสังคม วัฒนธรรม
สอดคลองกับผลการวิจัยของ
กานดาพันธ วันทยะ (2551) โดยไดศึกษาถึงปจจัยที่มี ผลตอความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยที่มีผลตอการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปจจัย
ทางดานเทคโนโลยี ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ปจจัยดานจิตใจ และ
ปจจัยทางดานสังคม สําหรับ ปจจัยดานผูนําหมูบาน ของทั้งหมูบานแสงบูรพา และหมูบานหนองแสง มีความสัมพันธ
กับความสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยปจจัยดานผูนําหมูบาน ที่เอื้อตอการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงคือ ผูนําหมูบาน ใหความสําคัญกับการพัฒนาหมูบานผลักดันใหสมาชิกในหมูบานดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ผูนําหมูบานมีการบริหารจัดการที่ดี เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการตัดสินใจ และผูนําหมูบานมีความ
ซื่อสัตย มีคุณธรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ กีรติ เกิดคํา (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสําเร็จในการขับเคลื่อน
นโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บานสันติสุข หมูที่ 5 ตําบลแมลาหลวง อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน
ผลการวิจัยพบวา สาเหตุสําคัญของความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบานสันติสุข คือ ผูนํา
ชุมชน/กํานัน/ผูใหญบาน เปนบุคคลที่มีความสําคัญ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย และจากการศึกษาของวิศาล ทําสวน (2550) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการเปนหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา หมูบานปาไผ หมูที่ 2 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม ผลการวิจั ยพบวา ผูนําชุมชน เปนกลุมบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน เพราะผูนํามีการพัฒนาชุมชน
อยางจริงจัง เปนแบบอยางที่ดี จนเปนที่ยอมรับและนําไปปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม
ปจจัยดานการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ ของทั้งหมูบ านแสงบูรพา และหมูบานหนองแสงมี ความสัมพันธกับ
วามสําเร็จในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โดยปจจัยดานการสนับสนุนกาหนวยงานรัฐ ที่เอื้อตอการพัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงคือ มีการประสานงานกับระหวางหนวยงานรัฐ กับหมูบานเพื่อหาแนวทางการพัฒนาหมูบานรวมกัน มี
การถายทอดความรู ใหแกสมาชิกหมูบา นมีก ารผลั กดันและกระตุนใหส มาชิกในหมูบานดําเนินตามหลั กเศรษฐกิจ
พอเพียง สอดคลองกับงานวิจัยของ จํารัส โคตะยันต (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสําเร็จในการพัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็น เปนสุข กรณีศึกษา หมูบานกางปลา ตําบลหนองไผ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอ ยเอ็ด จาก
การศึกษาพบวาการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการ และชุมชนภายนอก เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จ
ตอการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ผลการวิจัยของ วรารัตน พันธสวาง และคณะ(2552) ไดศึกษาปจจัย
ที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติของหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษา บานคลองมะแพลบ หมู 9 ตําบลศรีภิรมยอําเภอพรหมพิราบ จังหวัดพิษณุโลก พบวาความรวมมือ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สวนราชการ เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จ ในการนํานโยบายไปปฏิบัติของ
หมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1.ดานการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ สํานักงานพัฒ นาชุมชนอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และหมูบานแสงบูรพา ควรมีการประสานงานอยาง
ตอเนื่อง โดยหนวยงานภาครัฐ ควรสนับสนุนดานการใหความรูในการประกอบอาชีพ เชน การทําอาชีพการเกษตร
สงเสริมการใชปุยอินทรียชีวภาพ การใชเทคโนโลยีภูมิปญญาชาวบาน ในการลดตนทุนทางการเกษตร การทําอาชีพเสริม
โดยอาจมีการสํารวจจํานวนความสนใจในกลุมอาชีพของสมาชิกในหมูบาน
2. ควรขยายดานการตลาดของกลุมอาชีพมากขึ้น เชน กลุมอาชีพทอผาหมี่ขิด ผาไหม ผาฝาย เลี้ยงโคนม
โครงการตามพระราชดําริอางเก็บน้ําหวยตาดขา เพื่อความสุขที่ยั่งยืนและความเปนอยูที่มั่นคงของชาวบานในเขตพื้นที่
อําเภอหนองแสง ควรมีการสนับสนุน ดูแล เพื่อจะไดมีธรรมชาติที่สวยงามและยั่งยืนตลอดไป โดยหนวยงานรัฐควร
สงเสริมหรือสนับสนุนใหถึงกลุมประชาชนอยางแทจริงใหกับหมูบานแสงบูรพา อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
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ปญหาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก
The problem of illegal traffic of people: a study in the field Municipal Tak

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

รอยตํารวจเอก อนันตรัตน สุขณรินทร
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงษ สุขสม

บทคัดยอ
ปญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนทองถนน นับวาเปนอีกปญหาหนึ่งที่สําคัญและรายแรงไมนอยไปกวาปญหา
อื่นๆซึ่งในแตละปรัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณจากการปองกันการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนและรัฐบาลทุกยุค ทุก
สมัยไดพยายามหามาตรการที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาดังกลาว สถานีตํารวจภูธรเมืองตาก เปนหนวยงานระดับ
ยุทธศาสตร ที่รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อํานวยความยุติธรรม รักษาความมั่นคง
ภายใน ดูแลการควบคุมจัดการ จราจรและบริการสังคม บุคลากรที่มีสวนสําคัญในการบริการ และแกไขปญหา
ทางดานการจราจร ก็คือขาราชการตํารวจที่ทําหนาที่ทางดานการจราจร ที่เราเรียกวา “ตํารวจจราจร” ทุกวันนี้
ตํารวจจราจรนับวาเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการแกไขปญหาการจราจร เนื่องจากเปนผูที่ใกลชิดกับปญหา
จราจรมากที่สุด ดวยเปนผูที่มีหนาที่อํานวยความสะดวกดานการจราจร และมีอํานาจในการจับกุมผูกระทําผิด
กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายทางดานการจราจร ในฐานะเปนเจาพนักงาน ในการจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายจราจรนั้น
ก็เพื่อเปนการขมขูยับยั้ง มิใหมีการกระทําผิด หรือฝาฝนกฎจราจร จะไดทําใหการจราจรเกิดความคลองตัว ดังนั้น
จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งศึ ก ษาป จ จั ย การกระทํ า ผิ ด กฎหมายจราจรของผู ใ ช ร ถใช ถ นน เพื่ อ จะได ท ราบถึ ง
รายละเอียด และขอเท็จจริงตางๆ ที่จะนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและแกไขในการบังคับใชเพื่อ
ประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน ผูใชรถใชถนนตอไป
การวิจัยครั้งนี้ โดยใชกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาก จํานวน
20 คน และเจ าหนาที่ ตํารวจสายงานจราจรที่ป ฏิบัติหน าที่ในเขตเทศบาลเมืองตาก จํา นวน 59 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อหาคารอยละ และคาเฉลี่ย
ของสาเหตุที่ทําใหประชาชนกระทําผิดกฎหมายจราจร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางของการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน
ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตากมีสัดสวนของเพศชายมากกวาเพศหญิง มีระดับการศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี มี
สถานภาพสมรส อาชีพรับราชการตํารวจ ยศจาสิบตํารวจ ยศดาบตํารวจ อายุราชการ 10 ปขึ้นไป
การวิจัยเรื่อง กระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชนศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญใหความสําคัญกับการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชนเรื่องบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจร ที่มัก
นํารถจักรยานยนตที่มีการดัดแปลงมาขับขี่มักเปนวัยรุนเพศชาย บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรและมีการ
ประสบอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองตาก สวนมากมักจะเปนรถจักรยานยนตบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไม
สวมหมวกนิรภัยเนื่องจากคิดวาเปนการเดินทางที่ระยะทางไมไกลมากนักชวงเวลา 07.00 น.ถึง 09.00 น. และ
16.00 น. ถึง 18.00 น. เปนชวงเวลาที่คนกระทําผิดกฎหมายจราจรมากที่สุด ผูขับขี่รถยนตที่กระทําผิดกฎหมาย
จราจรสวนมากมักไมคาดเข็มขัดนิรภัยเนื่องจากคิดวาตํารวจคงมองไมเห็นบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรที่อยู
ในชวงวัย15 ป ถึง 22 ป มักกระทําผิดจากความรูเทาไมถึงการณบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรที่อยูในวัย 22 ป
ขึ้นไป มักจะกระทําความผิดเนื่องจากเห็นวาเปนความผิดเล็กนอยและโทษปรับไมมากนัก บุคคลที่กระทําผิด
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กฎหมายจราจรบางสวน คิดวาตนเองมีอภิสิทธิ์เหนือการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ บุคคลที่กระทําผิด
กฎหมายจราจรมักไมมีใบอนุญาตขับขี่เนื่องจากคิดวาไมมีความจําเปน และเรื่องบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจร
มักไมเขาใจความหมายของเครื่องหมายจราจร ตามลําดับ
Abstract
Problems related to road accidents. It is a serious issue and one that is no less
important than other issues, which have lost government funding each year from the
prevention of road accidents and the ages have tried to find the best measures. To resolve
such issues, Police Station when Phet Agency strategic level Responsible for security of life
and property. Justice Internal Security Managed care Traffic and Social Services Personnel
who took part in the service. And fix the traffic. It is the police commissioner, who serves
on the traffic. We call a "traffic cop" Today is the traffic police who have a critical role in
solving traffic problems. Due to the proximity to the most traffic. With the people who
facilitate traffic. And have the power to arrest offenders legislation. Including the traffic
laws. As Treasurer In the arrest of a traffic offense, then threatened to veto. Shall be guilty
Or violating traffic rules Traffic will be made flexible so it is necessary to study the traffic
offense of the road. To know the details. And facts To be used as a guide in the
development and revision of the enforcement for the benefit of the nation and the people.
The car on the next street.
This research The sample of respondents. Which is the municipal register of 20
people and call traffic police on duty in the municipal register of 59 people by questionnaire
was used to collect data. The data was analyzed. To find the percentage And the average of
the reason for the traffic offense. Using statistical software Which determine the level of
statistical significance at the 0.05 level.
The study found that most of the samples of the offense of public traffic. The
municipal register The proportion of males than females. A Bachelor degree were married.
Professional police service Police Sergeant rank rank Sword police official 10 years of age.
Research Illegal traffic of people. The municipal register Showed that the most
important action against illegal traffic of people's individual traffic offense. Which often
lead to motorcycle riders often have adapted a young male. Individuals traffic infraction
and has an accident in the municipal register. Most often a motorcycle Individual traffic
offense often do not wear helmets because that is traveling at a distance of no more than a
moment 7:00 am. To 9:00 pm. And 16:00 am. To 18:00 pm. It is time that the offense most
traffic. Motorists at traffic offense most often do not wear seat belts because I thought that
the police would not see individual traffic offense in the age group 15 years to 22 years is
guilty of ignorance. Individual traffic offense at the age of 22 years or more often because
that offense is an offense punishable by a fine and a little more. Some individual traffic
offense. I think that they have privileges to perform the duties of a police officer. People
often do not have a driver's license due to traffic infraction that is no longer needed. And
individual traffic offense often do not understand the meaning of traffic signs, respectively.
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บทนํา
ปญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนทองถนน นับวาเปนอีกปญหาหนึ่งที่สําคัญและรายแรงไมนอยไปกวาปญหา
อื่นๆซึ่งในแตละปรัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณจากการปองกันการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนและรัฐบาลทุกยุคทุก
สมัยไดพยายามหามาตรการที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาดังกลาว แตก็ยังมีเหตุการณเกิดขึ้นเหมือนเดิม
สถานีตํารวจภูธรเมืองตาก เปนหนวยงานระดับยุทธศาสตร ที่รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน อํานวยความยุติธรรม รักษาความมั่นคงภายใน ดูแลการควบคุมจัดการ จราจรและบริการสังคม การ
ใหบริการประชาชนของเจาหนาที่ตํารวจ ก็ยังเปนปญหาสําคัญ ที่ประชาชนยังมีความรูสึกตองการใหตํารวจ เปนที่
พึ่งของประชาชนอยางแทจริง ไมตองการใหมีภาพลักษณของการทําตัวเปนเจานายประชาชน ตองการใหมีความ
ซื่อสัตยปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา ไมกระทําผิดเสียเอง ซึ่งเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง
ขาราชการตํารวจทุกนาย มีหนาที่ในการบําบัดทุกข บํารุงสุขแกประชาชน รวมทั้งงานในสวนของการ
ใหบริการแกประชาชน โดยมีประชาชนซึ่งอยูในฐานะลูกคาผูรับบริการ โดยมีสถานีตํารวจเปนหนวยงานที่ใหบริการ
แก ป ระชาชนโดยตรง และมี บ ทบาทมากที่ สุ ด ในอั น ที่ จ ะทํ า ให ภ ารกิ จ ของสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ บ รรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวงานบริการของตํารวจเปน งานทางดานบริการสาธารณะ งานทางดานการจราจร เปนงาน
ทางดานบริการสาธารณะอยางหนึ่ง และทุกวันนี้ปญหาทางดานการจราจรเปนปญหาที่สําคัญทุกพื้นที่ของประเทศ
บุคลากรที่มีสวนสําคัญในการบริการ และแกไขปญหาทางดานการจราจร ก็คือขาราชการตํารวจที่ทํา
หนาที่ทางดานการจราจร ที่เราเรียกวา “ ตํารวจจราจร ” ทุกวันนี้ตํารวจจราจรนับวาเปน ผูมีบทบาทสําคัญอยาง
ยิ่งในการแกไขปญหาการจราจร เนื่องจากเปนผูที่ใกลชิดกับปญหาจราจรมากที่สุด ดวยเปนผูที่มีหนาที่อํานวยความ
สะดวกดานการจราจร และมีอํานาจในการจับกุมผูกระทําผิดกฎหมาย รวมทั้งกฎหมายทางดานการจราจร ในฐานะ
เปนเจาพนักงาน ในการจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายจราจรนั้นก็เพื่อเปนการขมขูยับยั้ง มิใหมีการกระทําผิด หรือฝา
ฝนกฎจราจร จะไดทําใหการจราจรเกิดความคลองตัว
จากปญหาดังกลาว ทําใหการดําเนินงานในสวนการบังคับใชกฎหมายจราจรของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธร
เมืองตาก ตองมีการปรับปรุงแกไข ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาสาเหตุการกระทําผิดกฎหมายจราจรของผูใชรถใชถนน เพื่อ
จะไดทราบถึงรายละเอียด และขอเท็ จจริง ตางๆ เพื่อนําเสนอเป นแนวทางในการปรับ ปรุงพัฒนาบังคับใชเพื่ อ
ประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุ ที่ทํ าใหป ระชาชนกระทํา ผิด กฎหมายจราจรเพื่ อวิ เคราะหการกระทํ าความผิ ด
การจราจรของประชาชนเพื่อทราบวาประชาชนมีความรู และเขาใจเรื่องของกฎหมายจราจรมากเพียงใดเพื่อทราบ
ปญหาของการกระทําผิดกฎหมายจราจรเพื่อแกไขปญหาการกระทําความผิดกฎหมายจราจรซ้ําซาก ปรับปรุงแกไข
และพัฒนาขาราชการตํารวจ
2. ปองกันการเกิดอุบัติเหตุของผูขับขี่ยานพาหนะ
3. ปจจัยที่เอื้อตอการทําผิดกฎหมายจราจร

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



สมมติฐานของการวิจัย
1. การศึกษาทําใหทราบการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน
2. ผลของการศึกษาจะเปนขอมูลแนวทางในการพัฒนาวางแผนในการปรับปรุงภาพลักษณของขาราชการ
ตํารวจจราจรสถานีตํารวจภูธรเมืองตากใหเปนไปในลักษณะที่พึงปรารถนา และถูกทิศทางสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน และเพื่อใหผูบังคับบัญชา และผูที่เกี่ยวของใหความสําคัญในเรื่องของการบังคับใชกฎหมาย
จราจรและภาพลักษณของขาราชการตํารวจจราจร สามารถนําผลการวิจัยไปปรับปรุงแกไข และพัฒนาขาราชการ
ตํารวจจราจรในสังกัดใหปรับปรุงในดานบุคลิกภาพ จริยธรรม ดานการปฏิบัติ หนาที่ ดานการบริการและกวดขัน
วินัยจราจร และเปนแนวทางในการศึกษาคนควาตอไป

กรอบแนวความคิดของการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องปญหาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก
ผูวิจัยไดศึกษาประมวลผลจากแนวคิดหลักวิชาการตางๆ แลวกําหนดเปนตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามดังนี้

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

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

- ปญหาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของ
ประชาชน : ศึกษาในเขต
- เทศบาลเมืองตาก
- พฤติกรรม
- ความรูความเขาใจในกฏหมาย
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ขอบเขตของการวิจัย
ปญหาการศึกษาเฉพาะการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก
ผูวิจัยมุงศึกษาถึงสาเหตุดังตอไปนี้
1. ดานเนื้อหา ศึกษาเฉพาะการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน
2. ดานประชากร
2.1 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาก 300 คน
2.2 เจาหนาที่ตํารวจสายงานจราจรสถานีตํารวจภูธรจังหวัดตาก 50 คน
3. หวงระยะเวลาการศึกษา 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
4. ตัวแปรที่ศึกษา
4.1 ตัวแปรอิสระ ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก
4.1.1 เพศ
4.1.2 อายุ
4.1.3 การศึกษา
4.1.4 อาชีพ
4.2 ตัวแปรตาม การกระทําความผิดกฎหมายจราจรของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาก

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก เปนการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากและเจาหนาที่ตํารวจ
สายงานจราจรสถานีตํารวจภูธรเมืองตาก
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. เกณฑการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาก จํานวน 300 คน และเจาหนาที่
ตํารวจสายงานจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองตาก จํานวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณแบบสอบถามทั้ง 3 สวน
แลว จัด หมวดหมู ตามลั กษณะของตั วแปรตน มาลงรหัส และทํ าการวิเคราะหขอมู ล โดยใชเครื่องคอมพิ วเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
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1. ใชคารอยละ (Percentage) วิเคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัยและผูตอบแบบสอบถาม
2. ใชคาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) วิเคราะหความคิดเห็นของผูกระทําผิดกฎหมายจราจรตอประชาชนกลุมผูใช
รถใชถนน
SD) เพื
เพอต
3. ใชคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
่อตรวจการกระจายของคะแนน
มแตกตางงระหวางสองกลุม ไดแก เพศ
4. ใชคา t-test วิเคราะหความแตกต
อบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ยของประชากรโดยใช t-test สิ่งสําคัญที่จะตอง
5. ใชคา F-test ในการทดสอบสมมติ
พิจารณาสิ่งหนึ่ง คือ ความแปรปรวนของประชากรเทากันหรือไม
ผูวิจัยใชเกณฑในการแปรผลของเบส (Best,1970 : 175) โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
1.00 – 1.50 หมายความวา มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
1.51 – 2.50 หมายความวา มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
2.51 – 3.50 หมายความวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
3.51 – 4.50 หมายความวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
4.51 – 5.00 หมายความวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชนศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตากมีสัดสวนของเพศ
ชายมากกวาเพศหญิง มีระดับการศึกษาอนุปริญญา–ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด สมรส หยา
แยกกันอยู อาชีพรับราชการตํารวจยศจาสิบตํารวจ ดาบตํารวจ รอยตํารวจตรีขึ้นไป อายุราชการนอยกวา 5 ป
มากกวา 5 ป 10 ปขึ้นไป และอาชีพรับราชการตํารวจ ประชาชน
การวิจัยเรื่อง การกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัย การกระทําผิดกฎหมายจราจร เรื่องบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจร ที่
มักนํารถจักรยานยนตที่มีการดัดแปลงมาขับขี่มักเปนวัยรุนเพศชาย บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรและมีการ
ประสบอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองตาก สวนมากมักจะเปนรถจักรยานยนต บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมัก
ไมสวมหมวกนิรภัยเนื่องจากคิดวาเปนการเดินทางที่ระยะทางไมไกลมากนัก ชวงเวลา 07.00 – 09.00 น.และ
16.00 – 18.00 น. เปนชวงเวลาที่คนกระทําผิดกฎหมายจราจรมากที่สุด ผูขับขี่รถยนตที่กระทําผิดกฎหมายจราจร
สวนมากมักไมคาดเข็มขัดนิรภัยเนื่องจากคิดวาตํารวจคงมองไมเห็น บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรที่อยูในชวงวัย
15 – 22 ป มักกระทําผิดจากความรูเทาไมถึงการณ บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรที่อยูในวัย 22 ปขึ้นไป มักจะ
กระทําความผิดเนื่องจากเห็นวาเปนความผิดเล็กนอยและโทษปรับไมมากนัก บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจร
บางสวน คิดวาตนเองมีอภิสิทธิ์เหนือการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไม
มีใบอนุญาตขับขี่เนื่องจากคิดวาไมมีความจําเปน และเรื่องบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมเขาใจความหมาย
ของเครื่องหมายจราจร ตามลําดับ
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การอภิปรายผล
ปญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนทองถนน นับวาเปนอีกปญหาหนึ่งที่สําคัญและรายแรงไมนอยไปกวาปญหา
อื่นๆซึ่งในแตละปรัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณจากการปองกันการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนและรัฐบาลทุกยุคทุก
สมั ย ไดพ ยายามหามาตรการที่ ดีที่ สุ ด ในการแกไ ขปญ หาดั งกล า ว แต ก็ยั ง มี เหตุ การณ เกิดขึ้น เหมือนเดิม สถา นี
ตํารวจภูธรเมืองตากเปนหนวยงานระดับยุทธศาสตร ที่รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
อํานวยความยุติธรรม รักษาความมั่นคงภายในดูแลการควบคุมจัดการ จราจรและบริการสังคม การใหบริการ
ประชาชนของเจาหนาที่ตํารวจก็ยังเปนปญหาสําคัญที่ประชาชนยังมีความรูสึ กตองการใหตํารวจ เปนที่พึ่งของ
ประชาชนอยางแทจริง
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การจั ด การวางแผนล ว งหน า ในการรองรั บ กั บ ป ญ หาการจราจรที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จึ ง ได
ทําการศึกษาการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชนจากผลการวิจัยพบวาการกระทําผิดกฎหมายจราจรในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองตาก พบวา
ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนที่มีเพศแตกตางกัน ไมมีผลตอการใหความสําคัญกับการกระทําผิดกฎหมาย
จราจรของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองตาก เรื่อง บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมเขาใจความหมายของ
เครื่องหมายจราจร บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมมีใบอนุญาตขับขี่เนื่องจากคิดวาไมมีความจําเปน บุคคล
ที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมสวมหมวกนิรภัยเนื่องจากคิดวาเปนการเดินทางที่ระยะทางไมไกลมากนัก บุคคลที่
กระทําผิดกฎหมายจราจรที่อยูในชวงวัย 15 – 22 ป มักกระทําผิดจากความรูเทาไมถึงการณ บุคคลที่กระทําผิด
กฎหมายจราจรที่อยูในวัย 22 ปขึ้นไป มักจะกระทําความผิดเนื่องจากเห็นวาเปนความผิดเล็กนอยและโทษปรับไม
มากนักชวงเวลา 07.00 – 09.00 น.และ 16.00 – 18.00 น.เปนชวงเวลาที่คนกระทําผิดกฎหมายจราจรมากที่สุด
บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรบางสวน คิดวาตนเองมีอภิสิทธิ์เหนือการปฏิบัติหนาที่ของเจ าหนาที่ตํารวจ บุคคล
ที่กระทําผิดกฎหมายจราจร ที่มักนํารถจักรยานยนตที่มีการดัดแปลงมาขับขี่มักเปนวัยรุนเพศชาย บุคคลที่กระทํา
ผิดกฎหมายจราจรและมีการประสบอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองตาก สวนมากมักจะเปนรถจักรยานยนตและผูขับขี่
รถยนตที่กระทําผิดกฎหมายจราจรสวนมากมัก ไมคาดเข็มขัดนิรภัยเนื่องจากคิดวาตํารวจคงมองไมเห็น ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ในสวนอายุราชการที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการใหความสําคัญกับ การกระทําผิดกฎหมายจราจรของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก เรื่อง บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมเขาใจความหมายของ
เครื่องหมายจราจร บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมมีใบอนุญาตขับขี่เนื่องจากคิดวาไมมีความจําเปนบุคคลที่
กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมสวมหมวกนิรภัยเนื่องจากคิดวาเปนการเดินทางที่ระยะทางไมไกลมากนัก บุคคลที่
กระทําผิดกฎหมายจราจรที่อยูในชวงวัย15 – 22 ป มักกระทําผิดจากความรูเทาไมถึงการณ บุคคลที่กระทําผิด
กฎหมายจราจรที่อยูในวัย 22 ปขึ้นไป มักจะกระทําความผิดเนื่องจากเห็นวาเปนความผิดเล็กนอยและโทษปรับไม
มากนัก บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรบางสวน คิดวาตนเองมีอภิสิทธิ์เหนือการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ตํารวจ ผูขับขี่รถยนตที่กระทําผิดกฎหมายจราจรสวนมากมักไมคาดเข็มขัดนิรภัยเนื่องจากคิดวาตํารวจคงมองไมเห็น
แตใหความสําคัญกับสาเหตุที่ทําใหประชาชนกระทําผิดกฎหมายจราจร ในเขตเทศบาลเมืองตาก เรื่องชวงเวลา
07.00 – 09.00 น.และ 16.00 – 18.00 น. เปนชวงเวลาที่คนกระทําผิดกฎหมายจราจรมากที่สุด บุคคลที่กระทําผิด
กฎหมายจราจร ที่ มักนํา รถจักรยานยนตที่ มีการดัด แปลงมาขับ ขี่มั กเปน วัย รุน เพศชายและบุ คคลที่ กระทํ าผิ ด
กฎหมายจราจรและมีการประสบอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองตากสวนมากมักจะเปนรถจักรยานยนตแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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ระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมมีผลตอการใหความสําคัญกับการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมื อ งตาก จั ง หวั ด ตาก เรื่ อ ง บุ ค คลที่ ก ระทํ า ผิ ด กฎหมายจราจรมั ก ไม เ ข า ใจความหมายของ
เครื่องหมายจราจร บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมมีใบอนุญาตขับขี่เนื่องจากคิดวาไมมีความจําเปน บุคคล
ที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมสวมหมวกนิรภัยเนื่องจากคิดวาเปนการเดินทางที่ระยะทางไมไกลมากนัก บุคคลที่
กระทําผิดกฎหมายจราจรที่อยูในชวงวัย 15 – 22 ป มักกระทําผิดจากความรูเท าไมถึงการณ บุคคลที่กระทําผิด
กฎหมายจราจรที่อยูในวัย 22 ปขึ้นไป มักจะกระทําความผิดเนื่องจากเห็นวาเปนความผิดเล็กนอยและโทษปรับไม
มากนัก ชวงเวลา 07.00 – 09.00 น.และ 16.00 – 18.00 น. เปนชวงเวลาที่คนกระทําผิดกฎหมายจราจรมากที่สุด
บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรบางสวน คิดวาตนเองมีอภิสิทธิ์เหนือการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ บุคคล
ที่กระทําผิดกฎหมายจราจรและมีการประสบอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองตากสวนมากมักจะเปนรถจักรยานยนต
และผูขับขี่รถยนตที่กระทําผิดกฎหมายจราจรสวนมากมักไมคาดเข็มขัดนิรภัยเนื่องจากคิดวา ตํารวจคงมองไมเห็น
แตใหความสําคัญกับสาเหตุที่ทําใหประชาชนกระทําผิดกฎหมาย ในเขตเทศบาลเมืองตาก เรื่อง บุคคลที่กระทําผิด
กฎหมายจราจร ที่มักนํารถจักรยานยนตที่มีการดัดแปลงมาขับขี่มักเปนวัยรุนเพศชายแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05
ดานอาชีพที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการใหความสําคัญกับการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน ใน
เขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก เรื่องบุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมเขาใจความหมายของเครื่องหมาย
จราจร บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมมีใบอนุญาตขับขี่เนื่องจากคิดวาไมมีความจําเปน บุคคลที่กระทําผิด
กฎหมายจราจรมักไมสวมหมวกนิรภัยเนื่องจากคิดวาเปนการเดินทางที่ระยะทางไมไกลมากนัก บุคคลที่กระทําผิด
กฎหมายจราจรที่อยูในชวงวัย 15 – 22 ป มักกระทําผิดจากความรูเทาไมถึงการณ บุคคลที่กระทําผิดกฎหมาย
จราจรที่อยูในวัย 22 ปขึ้นไป มักจะกระทําความผิดเนื่องจากเห็นวาเปนความผิดเล็กนอยและโทษปรับไมมากนัก
ชวงเวลา 07.00 – 09.00 น.และ 16.00 – 18.00 น. เปนชวงเวลาที่คนกระทําผิดกฎหมายจราจรมากที่สุด บุคคลที่
กระทําผิดกฎหมายจราจรบางสวน คิดวาตนเองมีอภิสิทธิ์เหนือการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ บุคคลที่
กระทําผิดกฎหมายจราจรและมีการประสบอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองตาก สวนมากมักจะเปนรถจักรยานยนต
และผูขับขี่รถยนตที่กระทําผิดกฎหมายจราจรสวนมากมักไมคาดเข็มขัดนิรภัยเนื่องจากคิดวาตํารวจคงมองไมเห็น
แตใหความสําคัญกับสาเหตุที่ทําใหประชาชนกระทําผิดกฎหมาย ในเขตเทศบาลเมืองตากเรื่อง บุคคลที่กระทําผิด
กฎหมายจราจร ที่มักนํารถจักรยานยนตที่มีการดัดแปลงมา ขับขี่มักเปนวัยรุนเพศชายแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05
จากปจจัยทั้งหมดไมวาจะสวนบุคคลของประชาชนที่มีอายุราชการแตกตางกัน มีระดับการศึกษาแตกตาง
กัน และ ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชนแตกตางกันอาจเปนเพราะ
การมีประสบการณ ความรูความสามารถ และระดับการศึกษาของแตละบุคลมีความแตกตางกัน ซึ่งสวนมากบุคคล
มีอายุนอยกวาจะมีการกระทําผิดมากกวาอาจเกิดมาจากการประมาทเพราะความรูเทาไมถึงการณ การขับ ขี่รถยนต
สวนมากไมคาดเข็มขัดนิรภัยเพราะอาจคิดวาเจาหนาที่ตํารวจมองไมเห็น สวนเวลาที่มีการเกิดอุบัติเหตุคือเวลา
07.00-09.00 และ 16.00-18.00 เพราะเปนชวงเวลาที่มีการใชรถใชถนนกันมาก
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช
การวิจัยการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาก ไดมีขอเสนอแนะที่จะเปน
ประโยชนตอการนําไปกําหนดแผนการในการบริหารงานดานจราจรสถานีตํารวจภูธรเมืองตาก ดังนี้
1. บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจร ที่มักนํารถจักรยานยนตที่มีการดัดแปลงมาขับขี่มักเปนวัยรุนเพศชาย
2. บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรและมีการประสบอุบัติเหตุในเขตเทศบาลเมืองตาก สวนมากมักจะ
เปนรถจักรยานยนต
3. บุคคลที่กระทําผิดกฎหมายจราจรมักไมสวมหมวกนิรภัยเนื่องจากคิดวาเปนการเดินทางที่ระยะทางไม
ไกลมากนัก
งานจราจรสถานีตํารวจภูธรตาก ควรใหความสําคัญกับการกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชนทั้ง 3
เรื่องนี้เปนอันดับแรกเพราะกลุมเปาหมายสวนใหญใหความสําคัญในระดับมาก ดังนั้น งานจราจรควรมีการวางแผน
ในการปองกันโดยการมีการเขาไปอบรมและใหความรูกับบุคคลเปาหมาย และมีการประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน สํานักงานขนส งจังหวัด ดําเนินการฝกอบรมใหความรู กอนที่จะออกใบอนุญาตขับขี่ เจาหนาที่
องคการบริหารสวนจังหวัดและสํานักงานเทศบาลเมืองตาก ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อนําไปอบรม
และใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ในกรณีที่มีผูสนใจที่จะวิจัยเรื่อง การกระทําผิดกฎหมายจราจรของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองตาก ควรจะ
ทําการศึกษาหาขอมูลมาเพิ่มเติม โดยนําขอมูลมาเปรียบเทียบและนําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการกําหนดแผนงาน
หรือโครงการเพื่อที่จะแกปญหาการกระทําผิดกฎหมายจราจรใหดีที่สุด
1. ศึกษาเปรียบเทียบกับ สถานีตํารวจอําเภอหรือจังหวัดอื่น วาผลการวิจัยมีแนวทางในการแกปญหาการ
กระทําผิดกฎหมายจราจรเหมือนกันหรือไม
2. ในการศึกษาครั้งไปตอควรนําแบบสอบถามใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปทุกอําเภอเพื่อนําขอมูลที่ไดมา
ประมวลผลแลวนําไปปรับปรุงแกไขตอไป
3. ควรมีการทําการศึกษาวิจัยกับผูใชรถใชถนนที่เปนเหตุจูงใจในการกระทําผิดกฎหมายจราจร
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การมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานเจาหนาที่
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี
The Participation of Governing Officers in the Levels of District and VillageInfluence
on Practicing Provincial Police Region of
Borwin Police Station, Chonburi Province

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

รอยตํารวจโท องอาจ จินาอุ
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาระดับความรวมมือของเจาพนักงานฝายปกครองใน
ระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความรวมมือของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี เพื่อวิเคราะหความรวมมือของพนักงานฝายปกครองที่พบและจัดทํา
เปนขอเสนอแนะของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและระดับหมูบานตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
สอบสวนสถานีตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใช ไดแก เจาพนักงานฝายปกครองใน
ตําบลบอวิน และตําบลเขาคันทรง ที่อยูในอํานาจการสอบสวนของสถานีตํารวจภูธรบอวิน จํานวน 43 คน โดยการ
สุมแบบเจาะจง
ผลการศึกษา สรุปไดดังนี้
(1) การเขามามีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครอง ในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานการชวยเหลือแนะนําประชาชน (μ = 4.24) ดานการชวยติดตอ
ประสานงานระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ตํารวจ (μ = 4.06) ดานการชวยสืบสวนติดตามหาพยานหลักฐาน (μ =
3.80) ตามลําดับ
(2) การเปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคลของเจาพนักงานฝายปกครองกับการมีสวนรวมในการปฏิบั ติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจบอวิน จังหวัดชลบุรี พบวา ระดับการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับ
ตําบล และหมูบานตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ มีเพศที่แตกตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกดานไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : การมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครอง, การปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจ, สถานีตํารวจภูธรบอวิน
จังหวัดชลบุรี
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ABSTRACT
This research study. The purpose of this study was to study the level of cooperation
of district and village administrative officials on the performance of police officers. Bo Win
Police Station Chonburi province To compare the cooperation of the district and village
administrators on the performance of police officers. Bo Win Police Station Chonburi
province To analyze the cooperation of the administrative staff found and proposed by the
administrative officials at the subdistrict and the village level on the performance of the
inquiry officers of Boin Police Station. Chonburi province The population and sample used
were the administrative officials in Borwin Subdistrict. And Khao Khamong In the
investigation power of the Bo Win Police Station, 43 people were randomly selected.
The results are as follows:
(1) The participation of the administrative official At the subdistrict and village
levels, the overall performance of the police officers was at a high level. When considered
on a case-by-case basis, it was found to be at a high level in all aspects. The top three
lowest priority categories were public assistance (μ = 4.24), public relations with police
officers (μ = 4.06), investigative support (μ = 3.80) respectively.
(2) Comparison of personal information of the administrative officer with
participation in the performance of police officers. Bo Win Police Station Chonburi
Province found that the level of participation of the district level administrative officials
And the village on the performance of the police. Have different sex Overall not dissimilar
When considering each side, it was found that all aspects were not different.
KeyWords : The Participation of Governing Officers in the Levels of District and
VillageInfluence on Practicing Provincial Police Region of Borwin Police
Station, Chonburi Province

บทนํา
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นประชาชนที่มาติดตอราชการคอนขางหลากหลาย โดยเฉพาะในดานคดีหรือกรณี
พิพาท เนื่องจากสังคมไทยก็เปนเหมือนสังคมตาง ๆ ในโลกนี้ ซึ่งเปนสังคมที่มีประชากรเปนจํานวนมากยอมมีความ
แตกตางในเรื่องเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งสภาวะอารมณหรื อจิตใจของแตละบุคคลที่
แตกตางกันออกไป จึงทําใหนิสัยและพฤติกรรมของแตละคนแตกตางกัน ดังนั้นการติดตอปฏิสัมพันธกันของคนใน
สังคมจึงพบทั้งความรวมมือ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและในทางตรงกันขามก็เกิดความความขัดแยงหรือขอ
พิ พ าทต า ง ๆ คู ก รณี แต ล ะฝ า ยย อ มต อ งการเอาชนะกั น ไม ว า ทางใดทางหนึ่ ง ก็ท างหนึ่ ง จนกลายเป น บ อ เกิ ด
อาชญากรรมในที่สุด โดยธรรมชาติบุคคลที่มีความขัดแยงหรือขอพิพาทกันยอมพยามหาทางที่จะแกไข หรือเยียวยา
แตการแกไขปญหาเปนการแกไขปญหาดวยตนเองอาจจะไมเกิดผลหรือแกไขปญหาไมสําเร็จ โดยเฉพาะชาวบานใน
ระดับตําบลหรือหมูบานที่ไมใชสังคมในเมือง ที่มีความรูหรือการศึกษาที่สูงกวาที่พอจะแกไขปญหาดวยตนเองไดจึง
ตองหาที่ปรึกษาเพื่อชวยแกไขปญหาหรือขอพิพาท ถาปญหานั้นจะตองไดรับความยุติธรรมทั้งสองฝายโดยอาศัย
หลักความพึงพอใจของคูกรณี หากไมเปนที่พอใจก็ จะนําหลักจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นมาใช
เปน เกณฑในการตกลงไกลเกลี่ย เบื้อยงตน หากยัง ไม สามารถตกลงกันไดอีกจากนั้น ก็จ ะนํา เขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมตามเกณฑของรัฐที่กําหนดไวคือกฎหมาย ซึ่งตองอาศัยอํานาจทางศาลยุติธรรมในการตัดสินปญหาหรือขอ
พิพาท
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การขอความรวมมือกับประชาชนนั้นจําเปนตองผานผูนําชุมชนซึ่ง กํานันผูใหญบาน เปนเจาพนักงานฝาย
ปกครองที่อยูในระดับตําบล และหมูบาน กฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาที่หลายอยางในการชวยเหลือประชาชน
ในเขตอํานาจปกครองของตน เปนผูติดตอประสานงานระหวางหนวยงานราชการกั บประชาชน แจงขาวสารขอมูล
ของทางราชการตอประชาชนในหมูบาน นําปญหาเพื่อแจงตอทางราชการ เปนผูทราบถึงปญหาเบื้องตน ตลอดจน
เปนผูประสานงานระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ตํารวจหรือทางราชการ ดังนั้นบทบาทหนาที่ของกํานันผูใหญบาน
กับเจาหนาที่ตํารวจ ประจําสถานีตํา รวจตาง ๆ จึงมีความสัมพันธสอดคลองกันในทางปฏิบัติ เพราะเปนเจาหนาที่
หรือเปนตัวแทนของรัฐ ผูที่ทราบถึงสภาพความเปนอยูและปญหาของประชาชนดีที่สุด
เนื่องจากกํานัน ผูใหญบานเปนบุคคลเปนบุคคลที่ชาวบานใหความเคารพนับถือ เปนผูที่ชาวบานคัดเลือก
มาเปนตัวแทนของประชาชนในหมูบาน หรือตําบล หากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดรับความรวมมือจากกํานัน
ผูใหญบาน ยอมไดรับความสะดวกรวดเร็ว ทราบถึงมูลเหตุแหงปญหาที่แทจริง สามารถชวยเหลืออํานวยความ
ยุติธรรมเบื้องตนกับประชาชนไดอยางถูกตองซึ่งผลกระทบตอระบบรัฐศาสตรการปกครองโดยตรง ซึ่งเปนการแกไข
เหตุปญหาหรือไกลเกลี่ยขอพิพาทไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ไมตองมีการขึ้นโรงขึ้นศาลทําใหเสียเวลาและ
เสียคาใชจายตาง ๆ มากมาย ทําใหความเปนอยูระดับหมูบาน หรือตําบล มีความสงบสุขเรียบรอยมากขึ้น
ผูวิจัยในฐานะเจาหนาทีต่ ํารวจ สังเกตเห็นวาประชาชนทีม่ าติดตอราชการกับกับเจาหนาที่ตํารวจ สวนใหญ
ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไมทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือขั้นตอนตาง ๆ ในการติดตอราชการ หรือแจงความ
รองทุกข จึงทําใหเกิดความลาชา จนพนักงานสอบสวนไมสามารถใหความชวยเหลือไดเทา ที่ควร หรือการเกิดเหตุ
ดวนเหตุราย กวาเจาหนาที่จะไปถึงที่เกิดเหตุก็อาจจะสายเกินไป ซึ่งปญหาเหลานี้ผูที่จะเปนคนกลางในการติดตอ
ประสานงานใหกับประชาชนไดดีที่สุดคือกํานัน ผูใหญบาน เพราะเปนผูที่ทราบถึงเหตุเบื้องตน ใกลชิดกับประชาชน
และเปนคนที่ประชาชนไววางใจหรือจะถือวาเปนทนายความสวนตัวก็ได ซึ่งจะใหคําปรึกษาเบื้องตนใหแกประชาชน
ไดดี ตลอดจนมีบทบาทหนาที่คลายกับเจาหนาที่ตํารวจในหลายเรื่อง เชน มีอํานาจหนาที่ในการไกลเกลี่ยขอพิพาท
สามารถจับกุมผูที่กระทําความผิดที่มีโทษทางอาญา ตลอดจนรวบรวมพยานหลั กฐานเบื้องตนได หากไดรับความ
รวมมือจากกํานันผูใหญบาน ก็จะเกิดประโยชนตอประชาชนมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความ
รวมมือของเจาพนักงานฝายปกครองระดับตําบล และหมูบานตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อนําขอมูลที่
ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ในเขตทองที่รับผิดชอบของสถานี
ตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี ใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความรวมมือของเจาหนาที่พนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรวมมือของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบล และหมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง และพื้นที่ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
3. เพื่อวิเคราะหความรวมมือของพนักงานฝายปกครองที่พบและจัดทําเปนขอเสนอแนะของเจาพนักงาน
ฝายปกครองในระดับตําบลและระดับหมูบานตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก
1) ระดับการศึกษา
2) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
3) เพศ
4) ระดับการศึกษา
5) ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
6) พื้นที่รับผิดชอบ

ตัวแปรตาม
การมี ส ว นร ว มของเจ า พนั ก งานฝ า ย
ปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการ
ป ฏิ บั ติ ง า น เ จ า ห น า ที่ ตํ า ร ว จ ส ถ า นี
ตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี 5 ดาน
ไดแก
1) การรับแจงเหตุเบื้องตน
2) การชวยเหลือแนะนําประชาชน
3) การไกลเกลี่ยขอพิพาท
4)
การช ว ยสื บ สวนติ ด ตามหา
พยานหลักฐาน
5) การชวยติดตามประสานงานระหวาง
ประสานงานระหว า งประชาชนกั บ เจ า
พนักงาน

วิธีการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจาพนักงานฝายปกครองในเขตอําเภอบอวิน ที่อยูในอํานาจการ
สอบสวนของสถานีตํารวจภูธรบอวิน ประกอบดวยกํานัน 2 คน ผูใหญบาน 17 คน ผูชวยผูใหญบาน 24 คน รวม
ทั้งสิ้น จํานวน 43 คน โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะใหประชากรทั้งหมดเปนผูใหขอมูล
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) จํานวน 3 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาดํารงตําแหนง
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ตอนที่ 2 ขอคําถามที่เกี่ยวกับความรวมมือของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบล หมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบอวิน จังหวัดชลบุรี ประกอบดวยดานการรับแจงเหตุเบื้องตน ดาน
การชวยเหลือประชาชน ดานการไกลเกลี่ยขอพิพาท ดานการชวยสืบสวนติดตามหาพยานหลักฐาน และดานการ
ติดตอประสานงานระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ตํารวจ แบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert Rating
Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จํานวน 5 ดาน
รวม 20 ขอ โดยใหผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็น ขอเสนอแนะปญหาและอุปสรรค ในความ
รวมมือตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ จํานวน 5 ขอ
3. การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการสรางเครื่องมือในการวิจัย โดยการออกแบบสอบถาม เพื่ อใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ซึ่งไดดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษา คนควาเอกสาร ตํารา บทความ และการศึกษาที่เกี่ยวของกับ บทบาทของเจาพนักงานระดับ
ตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ พรอมทั้งศึกษารายละเอียด การสรางแบบสอบถามแบบ
มีโครงสราง
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึงรายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุม
วัตถุประสงคของการศึกษาที่ไดกําหนดไว
3. รางแบบสอบถามแบบมีโครงสราง เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจพิจารณา เพื่อปรับปรุงแกไข
และใหขอเสนอแนะ
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชประชากร จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยาง ที่ใหขอมูล จํานวน 30 คน
แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient)
ตามวิธีครอนบาค (Cronbach)
5. นําแบบสอบถามแบบมีโครงสราง มาปรับปรุง แกไข ตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา เสนอใหอาจารย ที่
ปรึกษาการทําสารนิพนธ ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง
6. นําแบบสอบถามแบบมีโครงสรางที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทําหนังสือเขาพบ ปลัดอําเภอศรีราชา และนายอําเภอศรีราชา เพื่อขออนุญาตทําการศึกษาวิจัยในพื้นที่
ตลอดจนขอคําแนะนําและขอความอนุเคราะหในการแจง ผูที่เกี่ยวของใหความรวมมือขออนุญาตเก็บขอมูล เพื่อ
ทดลองใชเครื่องมือวิจัยและทําการวิจัยตามลําดับ
2. นําเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยเขาทําการเก็บขอมูลดวยตนเองจากกลุมประชากรเปาหมายในวัน
ประชุมกํานันผูใหญบาน โดยการแจกแบบสอบถาม ไดขอชี้แจงวัตถุประสงคทําความเขาใจใหทราบกอน จึงใหตอบ
แบบสอบถาม และติดตามนําไปเก็บขอมูลเอง กรณีผูที่ไมมาในวันประชุม
3. รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดจากกลุมตัวอยางตรวจสอบความสมบูรณแลวนําไปดําเนินการตาม
ขั้นตอนการวิจัยตอไป
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สรุปผลการวิจัย
1. ระดับการเขามามีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครอง ในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับการเขามามีสวนรวมของเจา
พนักงานฝายปกครอง ในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ อยูในระดับมากทุกดาน
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานการชวยเหลือแนะนําประชาชน (μ = 4.24) ดานการ
ชวยติดตอประสานงานระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ตํารวจ (μ = 4.06) ดานการชวยสืบสวนติดตามหา
พยานหลักฐาน (μ = 3.80)
2. เจาพนักงานฝายปกครอง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และพื้น
ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มีสวนรวมในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจไมแตกตางกัน
3. ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ
ไดดังนี้
1) ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจ ดานการรับแจงเหตุเบื้องตน คื อ เต็มใจ เอาใจใสการบริการ ควรใหความรวดเร็วไปที่เกิดเหตุเมื่อ
ไดรับแจงเหตุ ควรมีวัสดุอุปกรณพรอมสําหรับการใหบริการ ความเหมาะสมเพียงพอของเจาหนาที่ตํารวจ
2) ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจ ดานการชวยเหลือ แนะนําประชาชน คือ ความชอบธรรมในการปฏิบัติ การใหบริการดวยความ
เสมอภาคเทาเทียมกัน การแสดงความสุภาพ ไมตรี ความศรัทธา นาเชื่อถือ และวัสดุอุปกรณสําหรับการใหบริการ
3) ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจ ดานการไกลเกลี่ยขอพิพาท คือ การใหบริการดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ความสะดวก
รวดเร็วในการบริการ การแสดงความเต็มใจในการใหการบริการ และความเหมาะสมเพียงพอของเจาหนาที่ตํารวจ
4) ความคิดเห็น ขอเสนอแนะปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมตอการปฏิ บัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจ ดานการชวยสืบสวนติดตามหาพยานหลักฐาน คือ ความรูความสามารถในการรวบรวมหลักฐาน
กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากพบวา ความเหมาะสมเพียงพอของเจาหนาที่ตํารวจ ชวงเวลาใหบริการ
มีความเหมาะสม และความถูกตองชอบธรรมการปฏิบัติหนาที่
5) ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจ ดานการชวยติดตอประสานงานระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ตํารวจ คือ กฎ ระเบียบ ขั้นตอน
การใหบริการไมยุงยาก การติดตอนัดหมายเพื่อสอบสวน การสรางความนาเชื่อถือให กับประชาชน การแสดงความ
เต็มใจในการใหบริการ ความสามารถในการในการสรุปสํานวนการสอบสวน การจัดสถานที่ ที่ตั้งสะดวกสบาย วัสดุ
อุปกรณสําหรับการใหบริการ และความสะดวกรวดเร็วในการบริการ

อภิปรายผล
ระดับการเขามามีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครอง ในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงาน
สอบสวน โดยรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา การทําปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบอวิน
มีการประสานงานในการดําเนินงานดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยเนนเจาพนักงานฝายปกครอง อันประกอบดวย
กํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน มีสวนรวมเปนสําคัญ ดานการรับแจงเหตุเบื้องตน ดานการชวยเหลือ
แนะนําประชาชน ดานการไกลเกลี่ยขอพิพาท ดานการชวยสืบสวนติดตามหาพยานหลักฐาน และดานการชวย
ติดตอประสานงานระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ตํารวจ มีการใหขอมูลสื่อสารสองทาง เปดรั บฟงความคิดเห็นของ
เจาพนักงานฝายปกครอง สอดคลองกับผลการวิจัยของณรงคศักดิ์ ยศแกวอุด (2551: 55) ไดทําการศึกษาเรื่อง
ความรวมมือของประชาชนตอการสอบสวนคดีอาญาของเจาหนาที่ตํารวจ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน พบวา ระดับ
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ความรวมมือของประชาชนตอการสอบสวนคดีอาญาของเจาหนาที่ตํารวจในดานตาง ๆ ในภาพรวมอยูในระดับมาก
เพราะประชาชนส ว นใหญ เ ห็น ว า การใหค วามร ว มมื อ กับ เจ า หน า ที่ ตํ า รวจนั้ น เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ แม ว า อาจเกิ ด
ผลกระทบกับตัวเองได
การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ มีเพศที่แตกตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุกดาน
ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองไมวาจะเปนเพศใด ก็มีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานรวมในการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนา ที่ตํารวจเทาเทียมกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของเสนห สุข
กมล (2541: 55) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็นของกํานัน ผูใหญบาน ตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของตํารวจดานงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรอําเภอเลิงนกทาง จังหวัดยโสธร พบวา ปจจัยดานเพศ
ไมมีความสัม พันธเกี่ยวกับความคิดเห็นของกํานั น ผูใหญบา นที่ระดับ .05 และสอดคลองกับสุรชั ย ศุภ ยศอมร
(2543: 70) ไดทําการวิจัยเรื่องทัศนคติและการมีสวนรวมของประชาชนตอการปฏิบัติงานตามโครงการตํารวจชุมชน
ประจําตําบล: กรณีศึกษาตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา ประชาชนที่มีเพศที่แตกตางกัน สําหรับ
ทัศนคติตอการปองกันอาชญากรรมตามโครงการตํารวจชุมชนประจําตําบลไมแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ .05
การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของพนักงานของเจาหนาที่ตํารวจ ที่มีอายุตางกันโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุก
ดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองไมวาจะเปนชวงอายุใด ก็มี
สวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจเทาเทียมกัน การเขามามีสวนรวมทุกวัย ในการรวมปฏิบัติงาน
อย า งต อเนื่ อง เจ า หน า ที่ ตํา รวจได รับ การยอมรับ จากเจ า พนั กงานฝ า ยปกครองในทุ กกลุ ม อายุ สอดคล อ งกับ
ผลการวิจัยของเสนห สุขกมล (2541: 42) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็นของ
กํานัน ผูใหญบานตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจดานงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
พบวา ปจจัยดานอายุ ไมมีความสัมพันธเกี่ยวกับความคิดเห็นของกํานัน ผูใหญบานที่ระดับนัยสําคัญ . 05 และ
สอดคลองกับสุรชัย ศุภยศอมร (2543: 48) ไดทําการวิจัยเรื่องทัศนคติและการมีสวนรวม ของประชาชนตอการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ ตํารวจชุมชนประจําตําบล: กรณีศึกษาตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา
ประชาชน ที่มีอายุที่แตกตางกันมีทัศนคติตอการปองกันอาชญากรรม ตามโครงการตํารวจชุมชนประจําตําบลไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05
การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจที่มีระดับการศึกษาตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุกดาน
ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองไมวาจะมีระดับการศึกษาใด ก็มี
สวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ เทาเทียมกันสอดคลองกับผลการวิจัยของเสนห สุขกมล (2541:
61) ไดศึกษาเรื่องปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็นกํานัน ผูใหญบาน ตอการปฏิบัติหนาที่ของ
ตํารวจดานงานสอบสวน สถานีตํารวจเลิงนกทา จัง หวัดยโสธร พบวา ปจจัยดานการศึกษา ไมมีความสัมพันธ
เกี่ยวกับความคิดเห็นของกํานัน ผูใหญบานที่ระดับนัยสําคัญ .05 และสอดคลองกับสุรชัย ศุภยศอมร (2543: 22) ได
ทําการวิจัยเรื่องทัศนคติและการมีสวนรวมของประชาชนตอการปฏิบัติงาน ตามโครงการตํารวจชุมชนประจําตําบล:
กรณีศึกษาตําบลทาวังทอง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีทัศนคติ
ตอการปองกันอาชญากรรม ตามโครงการตํารวจชุมชนประจําตําบลไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05
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การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ที่มีตําแหนงตางกันโดยรวมไมแตกตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุกดานไม
แตกตางกัน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองไมวาจะเปนตําแหนงใด ก็มีสวน
รวมในการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ ตํารวจเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณรงคศักดิ์ ยศแกวอุด
(2551: 55) ไดทําการศึกษา เรื่อง ความรวมมือของประชาชนตอการสอบสวนคดีอาญาของเจาหนาที่ตํารวจ อําเภอ
บานธิ จังหวัดลําพูน พบวา ประชาชนไมวาจะอยูในสถานะหรืออาชีพตางกัน ใหความรวมมือตอการสอบ สวน
คดีอาญาของเจาหนาที่ตํารวจไมแตกตางกัน
การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ที่มีระยะเวลาดํารงตําแหนงตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน ทุกดานไมแตกตางกันทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองไมวาจะมีระยะเวลา
ดํารงตําแหนงนานเทาใด ก็มีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจเทาเทียมกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของเสนห สุขกมล (2541: 55) ไดศึกษาเรื่องปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ กับความคิดเห็นกํานัน ผูใหญบาน
ตอการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจดานงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พบวา ปจจัยดาน
การศึกษา ไมมีความสัมพันธเกี่ยวกับความคิดเห็นของกํานัน ผูใหญบานที่ระดับนัยสําคัญ .05
การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่แตกตางกันโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุก
ดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองไมวาจะปฏิบัติหนาที่ใน
พื้นที่ใด ก็มีสวนรวมในการปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ตํารวจเทาเทียม

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ
1. ควรสงเสริมการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบล และหมูบานตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจ อยางตอเนื่อง
2. ควรพัฒนาการมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบล และหมูบานตอการปฏิบัติงาน
ของพนักงานของเจาหนาที่ตํารวจ ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและชุมชน
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยแบบมีสวนรวมของเจาพนักงานฝายปกครองในระดับตําบลและหมูบานตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ตํารวจรายดานอื่น ๆ
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ปจจัยที่สงผลตอความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดชลบุรี
Factors Affect the Career Progress of Commissioned Officer in Department of
Chonburi Provincial Police region

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

รอยตํารวจเอก ภัทรพล ถวยทอง
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
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บทคัดยอ
การศึ กษาวิ จั ยครั้ง นี้ โดยมีวั ตถุประสงค คือ 1) เพื่อวิเคราะหปจ จัย ที่มี ผลต อความกาวหนา ในอาชี พ
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในจังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจชั้น
สัญญาบัตรในจังหวัดชลบุรี 3) เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหนงของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรใน
จังหวัดชลบุรีประชากรและกลุมตัวอยางที่ใช ไดแก จํานวน 390 คน โดยการวิจัยในครั้งนี้จะใหประชากรทั้งหมด
เปนผูใหขอมูล
ผลการศึกษา สรุปไดดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 41 – 50 ป มีอายุราชการ 11 – 20 ป มีอายุราชการเปนตํารวจสัญญา
บัตร 11 – 20 ป รับผิดชอบสายงานสอบสวน มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ใชแตงตั้งเปน
นายตํารวจชั้นสัญญาบัตรในระดับปริญญาตรีทั่วไปมากที่สุด ปจจุบันมีชั้นยศพันตํารวจโท มีตําแหนงสารวัตร/
พนักงานสอบสวน ไมเคยปฏิบัติหนาที่อยูในสํานักงานผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธสวนตั วกับผูบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงานในระดับเดียวกันและผูใตบังคับบัญชาคอนขางดี มีความรูสึกผูกพันตอชีวิตการทํางานรับราชการตํารวจ
คอนขางมากมีความมุงมั่น และทุมเทความรูความสามารถ กําลังกาย ความคิดสติปญญา และเวลาใหกับการทํางาน
มากในอดีตแตปจจุบันเริ่มลดลง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความกาวหนาในอาชีพรับราชการตํารวจอยูในระดับปานกลางโดยมีทัศนคติ
เกี่ยวกับการเลื่อนตําแหนงในระดับสูง ระบบลูกทานหลานเธอ ระบบเลนพรรคเลนพวก ระบบเสนสายนักการเมือง
มีผลเปนอยางมากตอความกาวหนาในอาชีพ ในขณะเดียวกันก็มีความเห็นวาระบบการเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติมคี วามยุติธรรมมาก
ปจจัยที่มีผลตอความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร เรียงตามลําดับความสําคัญ
ได แ ก การสนิ ท สนมและคุ น เคยกั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและการมี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ อยู ใ นระดั บ ดี การมี ค วาม รู
ความสามารถและมีความขยันและรับผิดชอบตอหนาที่ การมีโชคและวาสนา การมีเสนสายนักการเมือง การสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ และมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่
สวนผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา (1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุตัว อายุราชการ ระยะเวลาครองยศ
ชั้นสัญญาบัตร คุณวุฒิทางการศึกษา ภูมิหลังของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจและสถาบันการศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา มีผลตอความกาวหนาในอาชีพขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรสังกัดสถานีตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี อยาง
มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 (2) ป จ จั ย ด า นความสั ม พั น ธ กั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชากับ ความกา วหน า ในอาชี พ มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากการศึกษาผูศึกษามีขอเสนอแนะวาผูบังคับบัญชา หรือ กรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ควรให
ความสําคัญกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารบุคคล และควรมีการเปดเผยขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ขาราชการตํารวจใหแกสาธารณชน ไดรับทราบ เพื่อเพิ่มความโปรงใสตรวจสอบได เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติมีระบบคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งควรมีการพัฒนาขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรใหมี
ความรู ทักษะ และความชํานาญตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนาในดานจิตใจ ทัศนคติ คุณธรรม และ
จริยธรรม หรือ สงเสริมการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใหขาราชการตํารวจมีความกาวหนาในอาชีพรับราชการ
ตํารวจมากยิ่งขึ้น และยังจะเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจอีกทางหนึ่ง
คําสําคัญ : ปจจัยที่สงผลตอความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจ
ABSTRACT
This research study. The purpose of this study was to 1) analyze the factors
affecting career advancement of police officers in Chonburi Province; 2) to study the career
advancement of police officers in Chonburi Province; Of the commissioned police officers
in Chonburi, the population and sample were 390 people. This will allow the population to
provide information.
The results are summarized as follows:
1. Most respondents are 41-50 years old, aged between 11-20 years. Have a
bachelor's degree He has the most qualified undergraduate commissioners in the general
bachelor's degree. Currently, the rank of Lieutenant Colonel Inspector / investigator Never
served in the supervisory office. Have a personal relationship with the bosses. Colleagues in
the same class and subordinates are quite good. There is a strong sense of commitment to
the work of the police. And dedicated knowledge, ability, physical strength, intellectual
thinking And time to work in the past, but now began to decline.
2. Most respondents were moderately progressive in their career in police service,
with high attitudes towards promotion. Impotence system Party system Politician's
connections It has had a great impact on career progression. At the same time, it was seen
that the rise of the promotion system of the Royal Thai Police was very fair.
3. Factors affecting career advancement of commissioned police officers. Priority is
given to intimacy and familiarity with supervisors and good economic status. To be
competent, diligent and responsible. Luck and lust Having a politician connection
Graduation from the Police Cadet School And enthusiasm for duty.
4. The results of hypothesis testing revealed that (1) personal factors were age, body
length, age, occupation, rank, commission Education Qualifications Family background
Economic status and graduated institutions Influence on career advancement of commission
police officers under Chonburi Provincial Police Station. At the .05 level of significance
(2), the relationships between supervisors and career progression were statistically
significant at the .05 level.
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5. According to the study, the researcher suggested that the supervisor or the police
commissioner should pay attention to the implementation of good governance in the
administration of the people. There should also be disclosure of information relating to
police officers to the public in order to increase transparency. To improve the personnel
management of the Royal Thai Police, as well as the development of police officers to be
commissioned to have the knowledge, skills and expertise of their respective departments.
Include mental development, moral attitudes, and ethics, or promote higher education. To
make police officers progress in their careers. And it will also increase the motivation to
perform another police duty.
Key Words : Factors Affect the Career Progress of Commissioned Officer in Department
of Chonburi Provincial Police region

บทนํา
การพัฒนาระบบบริหารของสํานักงานตํารวจเทาที่ผา นมาเกิดปญหาดานขวัญและกําลังใจของตํารวจ ซึ่งได
สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจโดยสวนรวมโดยสวนรวม นอกจากนั้นแลวหลักเกณฑ
และมาตรฐานในการสนับสนุนดานขวัญและกําลังใจ และความกาวหนาก็ยังเปนปญหา และทั้งนี้ควรตองคํานึงถึง
ความอาวุโส ความชํานาญพิเศษ ผลงานและความสามารถที่ผานมาเปนเกณฑ (เฉลิมพล แกววงศวัน, 2552: 3)
ดังนั้น การที่นายตํารวจชั้นสัญญาบัตรจะมีความกาวหนาขึ้นไปมีตําแหนงหนาที่ในระดับสูง หรือในระดับบริหารของ
สํานักงานตํารวจแหงชาตินั้นเปนเรื่องที่คอนขางยากลําบาก ซึ่งตองอาศัยองคประกอบหลาย ๆ ดาน ทั้งในดานการ
ปฏิบัติหนาที่การทํางานและดานอื่น ๆ และการที่นายตํารวจชั้นสัญญาบัตรจะกาวหนาขึ้นไปมีตําแหนง ในระดับสูง
ขึ้นไปตามลําดับขั้นตอนนั้นก็ตองมีการแขงขันกันคอนขางสูงเนื่องจากตําแหนงที่แตงตั้งมีจํานวนนอย แตผูที่เขาขาย
หรือยูในระเบียบกฎเกณฑที่จะไดรับการแตงตั้งนั้นมีคอนขางมากในทุก ๆ ระดับชั้น ยิ่งตําแหนงที่จะไดรับแตงตั้งนั้น
มีตําแหนงยิ่งสูงขึ้นไปเทาใด อัตราตําแหนงจะไดรับการแตงตั้งก็จะยิ่งมีจํานวนนอยลง สําหรับขาราชการตํารวจใน
ระดับชั้นประทวนนั้นสวนใหญไมคอยมีการแขงขัน เนื่องจากสวนมากเมื่อไดรับการแตงตั้งใหประจําการที่ใดแลว
มักจะไมคอยมีการโยกยายที่ทําการเหมือนกับขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบั ตร เนื่องจากขาราชการตํารวจในชั้น
ประทวนสวนใหญจะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ซึ่งเปนผูคอยรับคําสั่ง หรืออยูในสวนของการปฏิบัติการของ
สถานีตํารวจตามที่นายตํารวจชั้นสัญญาบัตรในตําแหนงตาง ๆ เปนผูควบคุมอีกที (ดุษฎี ชูสังกิต, 2549: 3 – 4)
การที่ความกาวหนาที่ไมเทากันของแตละคน นาจะเกิดจากปจจัยบางประการที่มีผลตอความกาวหนาของ
ขาราชการตํารวจแตละคน นั่นคือ นอกเหนือจากความสามารถสวนสวนบุคคล พรสวรรค หรือบุคลิกภาพของแตละ
คนที่แตละคนมีอยูแลว ปจจัยสวนบุคคล เชน คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ อายุราชการ สายงาน ฐานะของครอบครัว
ฯลฯ ก็ดีแลว นาที่จะมีความสําคัญตอความกาวหนาในหนาที่ราชการของแตละคนทั้งสิ้น
การศึกษาถึงความกาวหนาที่ราชการ และปจจัยที่นาจะสงผลตอความกาวหนาของขาราชการตํารวจระดับ
สัญญาบัตรในจังหวัดชลบุรี จึงนาจะเปนประโยชนในการชวยใหการบริห ารงานบุคคลของขาราชการตํารวจมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ชวยใหผูบังคับบัญชาตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นแกราชการของตนเอง อันจะไดหาแนวทางใน
การชวยเหลือใหขาราชการตํารวจมีขวัญและกําลังใจในการทําหนาที่ดียิ่งขึ้น และเปนแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการตํารวจโดยเฉพาะระดับสัญญาบัตร ที่มีความสําคัญอยางมากตองานของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติใหดียิ่งขึ้นไป

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความกาวหนาในอาชีพขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในจังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหนงของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในจังหวัดชลบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก
1.1 อายุ
1.2 อายุราชการ
1.3 ระยะเวลาครองยศชั้นสัญญาบัตร
1.4 วุฒิทางการศึกษา
1.5 ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ที่ สํ า เ ร็ จ
การศึกษา
1.6 ภูมิหลังของครอบครัว
1.7 ฐานะทางเศรษฐกิจ

ตัวแปรตาม
ความก า วหน า ในอาชี พ ข า ราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตร ไดแก
1. ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่
2. ความกาวหนาในเงินเดือน
3. ความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตํารวจชั้นสัญญาบัตรในจังหวัดชลบุรี โดยมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น
1227 คน (ขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2559)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โดยมีจํานวน 390 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของทาโร ยามาเน (Yamane T, 1973: 125 ; อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล , 2543 : 45) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
และยอมใหมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 5
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความกาวหนาในอาชีพรับราชการตํารวจ
ตอนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพ
3. การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
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1. ศึกษา คนควาเอกสาร ตํารา บทความ และการศึกษาที่เกี่ยวของกับปจจัยที่ผลตอความกาวหนาใน
อาชีพตํารวจชั้นสัญญาบัตร การกาวหนาในอาชีพตํารวจ รวมถึงเงื่อนไขเพื่อการเลื่อนตําแหนง พรอมทั้งศึกษา
รายละเอียดการสรางแบบสอบถามแบบมีโครงสราง
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึงรายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุม
วัตถุประสงคของการศึกษาที่ไดกําหนดไว
3. รางแบบสอบถามแบบมีโครงสราง ซึ่งไดกําหนดตัวบงชี้ในการกาวหนา ในอาชีพตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ตามประสบการณของผูวิจัย ประกอบกับเอกสารที่ผูวิจัยไดศึกษา เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจพิจารณา
เพื่อปรับปรุงแกไขและใหขอเสนอแนะ
4. นําแบบสอบถามแบบมีโครงสรางฉบับราง ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงและครอบคลุม
เนื้อหา โดยใชวิธีการตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถาม นําผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ ไปหาคา IOC
(IOC: Item Objective Congruence Index) คาที่ยอมรับไดมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ผลการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามเปนรายขอ ไดคา IOC อยูระหวาง 0.67 - 1.00 จึงเปนขอคําถามที่มีความตรง
เชิงเนื้อหา คัดเลือกนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยได
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชประชากร จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยา ง ที่ใหขอมูล จํานวน 30 คน
แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient)
ตามวิธีครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88
6. นําแบบสอบถามแบบมีโครงสราง มาปรับปรุง แกไข ตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา เสนอใหอาจารย ที่
ปรึกษาการทําสารนิพนธ ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง
7. นําแบบสอบถามแบบมีโครงสรางที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอนโดยการศึกษาจาก
นําขอมูลตางๆ ที่รวบรวมจากเอกสาร ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนกรอบในการศึกษาการวิจัยและนํามาสราง
แบบสอบถาม เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ดําเนินการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยทําการชี้แจงใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจถึงวัตถุประสงควิธีตอบแบบสอบถามกอน แลวจึงทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม
3. ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม พรอมกับทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและ
ขอมูล ถาพบวามีขอบกพรองของแบบสอบถาม ผูวิจัยจะใหผูตอบแบบสอบถามทําการแกไขใหสมบูรณทันที
4. นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรุปผลตอไป
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สรุปผลการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความกาวหนาในอาชีพขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด
ชลบุรี พบวาอายุตัว อายุราชการ ระยะเวลาครองยศชั้นสัญญาบัตร คุณวุฒิทางการศึกษา ภูมิหลังของครอบครัว
และฐานะทางเศรษฐกิจ มีผลตอความกาวหนาในอาชีพขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด
ชลบุรี (Sig. = 0.000 , 0.000 , 0.000 , 0.004 , 0.020 , และ 0.003ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สวนสถาบันการศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีผลตอความกาวหนาในอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig. =
0.036) ที่ระดับ 0.05 กลาวคือ ผูที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจจะมีความกาวหนาในอาชีพมากกวา
ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่น
ปจจัยดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มีผลตอความกาวหนาในอาชีพขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
สัง กัด ตํ ารวจภูธรจัง หวัด ลํา ปาง พบวา ป จ จัย ดา นความสั ม พั นธ กับผู บัง คั บบั ญชากับ ความกาวหนา ในอาชี พ มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.001) โดยที่ความสัมพันธสวนตัวของขาราชการ
ตํา รวจกับ ผูบั งคั บ บัญ ชาที่ แตกต างกัน ทํา ใหค วามกา วหนา ในอาชี พ ตา งกัน โดยผูที่ มี ความสั มพั นธ ส วนตัว กับ
ผูบังคับบัญชาในระดับดีมาก จะมีความกาวหนาในอาชีพสูงกวาผูที่มีความสัมพันธสวนตัวกับผูบังคับบัญชาในระดับ
คอนขางดี และผูที่มคี วามสัมพันธสวนตัวกับผูบังคับบัญชาในระดับพอใช

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความความกาวหนาในอาชีพขาราชการตํารวจชั้นสัญญา
บัตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการศึกษา กลาวไดวา อายุตัว อายุราชการ ระยะเวลาครองยศ
ชั้นสัญญาบัตร และคุณวุฒิทางการศึกษา สงผลใหขาราชการตํารวจมีความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจ
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผูศึกษามีความเห็นวาเพราะการมีอายุตัวและอายุราชการ ระยะเวลาครองยศชั้นสัญญาบัตร และ
คุณ วุฒิ ท างการศึกษาที่ สู งขึ้น มี ผลต อการพิ จารณาความดี ความชอบ การเลื่อนขั้น เลื่ อนตํ า แหนง ที่ สูง ขึ้นด ว ย
เนื่องจากประสบการณของการดํารงตําแหนงชวยเพิ่มศักยภาพในปฏิบัติงานทั้งดานความรู ประสบการณ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น และผูที่สําเร็จการศึกษาสูงกวาผูอื่น ยอมมีความรูที่สามารถนํามาปรับใชกับ
การทํางานไดมากกวาผูที่มีการศึกษาระดับต่ํากวา ยอมทําใหผูที่มีการศึกษาที่สูงกวานั้นมีความกาวหนาในอาชีพ
มากกวา ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ ประณต นันทิยะกุล (อางในปานทิพย บุณยะสุต , 2540)
ที่ไดเสนอถึงปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพวา ผูปฏิบัติงานที่จะประสบความสําเร็จในการทํางาน
ไดจะตองมีความรูในการปฏิบัติงาน และมีการใฝหาความรูโดยการศึกษาตอเพิ่มเติมทั้งนี้ จากผลการศึกษายัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณภัทร ทินราช (2545) ซึ่งพบวา ปจจัยดานอายุตัว และวุฒิการศึกษา มีความสัมพันธกับ
ความกาวหนาในดานตําแหนงของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน และอายุตัว
อายุราชการ และวุฒิการศึกษามีความสัมพันธกับความกาวหนาในดานเงินเดือนของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน
สวนในเรื่องของภูมิหลังของครอบครัวที่แตกตางกันทําใหความกาวหนาในอาชีพตางกันโดยผูที่มีบุคคลใน
ครอบครัวเคยรับราชการเปนตํารวจ หรือรูจักและคุนเคยกับนักการเมือง และมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ระดับ ดีมากจะมีความกาวหนาในอาชีพ สู งกวาผูที่ มีบุคคลในครอบครัวเคยรับ ราชการเปนตํา รวจ หรือรูจักกับ
นักการเมืองแตไมคุนเคย และผูที่ไมมีบุคคลใดในครอบครัวเปนตํารวจ หรือรูจักนักการเมืองเลย และครอบครัวมี
ฐานะทางเศรษฐกิจระดั บคอนขางดี และระดับพอใช ซึ่ งผลการศึกษานี้ผู ศึกษามี ความเห็นว า การที่ มีบุ คคลใน
ครอบครัวเคยรับราชการเปนตํารวจ รวมทั้งรูจักและคุนเคยกับนักการเมือง และมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ระดับดีมากยอมมีความกาวหนาในอาชีพมากกวาผูอื่น เพราะคงจะปฏิเสธไมไดวา ไมสามารถที่จะแยกการเมืองออก
จากการบริหารราชการได ระบบราชการถูกการเมืองแทรกแซงมาโดยตลอด และการเมืองยังคงมีอิทธิพลตอระบบ
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ราชการมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไมเวนแมกระทั่งวงการตํารวจ ซึ่งสามารถรับรูไดจากกระแสขาวที่เกิดขึ้นในสังคมทั้ง
จากสื่อตาง ๆ หรือจากทัศนคติของคนทั่วไป เชน มีการวิ่งเตนของขาราชการตํารวจบางคนเพื่อใหไดมาซึ่ งยศหรือ
ตําแหนงที่สูงขึ้น หรือ มีการวิ่งเตนเพื่อโยกยายหรือการซื้อขายตําแหนง สวนฝายการเมืองเองก็ผลักดันขาราชการ
ตํารวจบางคนใหขึ้นสูตําแหนงที่สูงขึ้นเพื่อมาทํางานสนับสนุนตนเอง เพื่อใหมีอํานาจในดานตาง ๆ ซึ่งอาจจะเรียกไดวา
เปนผลประโยชนตางตอบแทนก็วาได
นอกจากนี้ ยั งพบว า สถาบั นการศึ กษาที่ สํ าเร็จการศึ กษามี ผลต อความกาวหน าในอาชี พโดยผู ที่ สํ าเร็ จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจจะมีความกาวหนาในอาชีพมากกวาผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่น ซึ่งผูศึกษา
มีความเห็นวา ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีหนาที่ในการผลิตขาราชการตํารวจโดยตรง ดังนั้น บุคคล
เหลานั้นยอมที่จะมีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ขาราชการตํารวจมากกวา
ผูที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วไปที่มีหนาที่ผลิตบัณฑิตหลากหลายสาขา นอกจากนี้ ผูที่สําเร็ จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายรอยตํารวจยังมีลักษณะความสัมพันธแบบระบบอุปถัมภเชิงสถาบัน ในความเปนรุนพี่ รุนนอง และเพื่อน ที่
มักจะใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสนิท สมัครการ (2533) ที่กลาวไววารูปแบบหนึ่งของ
ระบบอุปถัมภในสังคม คือ ระบบอุปถัมภในหมูมิตรสหาย ความเปนเพื่อนในสังคมไทยปรากฏออกมาไดหลายรูปแบบ
เชน เพื่อนรวมรุน เพื่อนรวมชั้น เพื่อนรวมสถานศึกษา เปนตน โดยเพื่อนในสังคมไทย คาดหวังตอกันและกันมากกวา
สังคมอื่นความเปนเพื่อนแทจึงมักจะวัดกันไดดวยพฤติกรรมชวยเหลือแกเพื่อนผูดอยฐานะอยางสม่ําเสมอ
จากผลการศึกษาในภาพรวม สรุปไดวา อายุตัว อายุราชการ ระยะเวลาครองยศชั้นสัญญาบัตร และการมี
การศึกษาที่ สูงขึ้นสงผลตอการพิจารณาความดีความชอบ หรือการพิ จารณาเลื่ อนขั้นเลื่อนตําแหนงซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด แตการที่จะไดรับการพิจารณาความดีความชอบ หรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหนงไดในระดับใดนั้น ยังมีปจจัยที่มีสวนในการสนับสนุนการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งพบวา ภูมิหลังของ
ครอบครัว ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ และการสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจสงผลตอความกาวหน าใน
อาชีพของขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งอาจแปลไดวาเงินยังเปนปจจัยสําคัญสําหรับการวิ่งเตนโยกยายเลื่อน
ตําแหนงในวงการตํารวจ ตามขาวสารที่ออกมาเผยแพรทางสื่อมวลชนก็วาได
และปจจัยดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชามีผลตอความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจชั้นสัญญา
บัตรกลาวไดวา ขาราชการตํารวจที่มีความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาในระดับดีมากจะมีผลตอความกาวหนาในอาชีพ
ของขาราชการตํารวจ ซึ่งอาจจะเรียกไดวาเปนความสัมพันธแบบอุปถัมภ ตามแนวคิดของอุดม รุงเรืองศรี (2531) ที่
กลาวไววา ลักษณะหนึ่งของความสัมพันธแบบอุปถัมภ คือ ความสัมพันธระหวางขาราชการผูใหญและขาราชการผูนอย
ภายในระบบราชการไทย ที่ขาราชการผูนอยยังยึดมั่นในการไดรับการอุปถัมภค้ําชูจากขาราชการผูใหญ จนกลายเปน
ความผูกพันกันในเชิงสวนตัว และการยึดมั่นในตัวบุคคล และยังคงมีอิทธิพลอยูมากในสังคมไทยดังจะเห็นไดวา บุคคล
ใดแมจะมีความสามารถเพียงไหนหากไมไดรับการอุปถัมภค้ํ าชูจากผู ใหญ ที่มีอํานาจแล ว ก็มีโอกาสนอยมากที่จะ
เจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานอยางเต็มที่
โดยผูวิจัยมีความเห็นวา ตามลักษณะความสัมพันธแบบอุปถัมภ ซึ่งเปนสิ่งที่ฝงรากลึกลงไปในระบบราชการ
ไทยมาชานานมากแลว และยังคงมีอยูในระบบราชการไทยในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการตํารวจ ทั้งในเรื่องของ
การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง หรือ การแตงตั้งโยกยาย ถึงแมวาสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จะมีหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและโยกยายขาราชการตํารวจที่บัญญัติไวเปนกฎหมาย ในทางปฏิบัติจริงแมวาจะใช
หลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดไวเปนเกณฑในการพิจารณา แตการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงก็จะเปนไป
ตามลําดับชั้น เพราะแมจะมีความสามารถมากเพียงใดหากไมไดรับการอุปถัมภหรือ มีค วามสัมพันธสวนตัวที่ดีตอผู
บังคับชา หรือจากฝายการเมือง หรือผูที่มีอํานาจแลว ก็มีโอกาสนอยมากที่จะมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ได
อยางรวดเร็ว หรืออยางเต็มที่ ระบบอุปถัมภจึงยังคงมีอยูในระบบราชการไทยตอไปทามกลางความเจริญกาวหนาใน
สังคมยุคโลกาภิวัตน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1) ผูบังคับบัญชา หรือ กรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ควรใหความสําคัญกับการนําหลัก ธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารงานบุคคล เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของสํานักงานตํารวจแหงชาติมีระบบคุณธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น และยังชวยลดระบบอุปถัมภลงได ทั้งนี้ เพื่อใหขาราชการตํารวจที่มีความรูความสามารถ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ มี
ความรับผิดชอบในหนาที่การงานไดมีขวัญและกําลังใจในการทําหนาที่ไดดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะขาราชการตํารวจชั้น
สัญญาบัตรที่จะตองกาวมาเปนผูบังคับบัญชา และจะตองรับผิดชอบตอการสั่งการผูใต บังคับบัญชาใหปฏิบัติตาม
คําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายนั้นมีความสําคัญเปนอยางมากตอหนาที่การงานใหเปนไปตามระเบียบคําสั่งของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติใหดียิ่งขึ้นไป
2) ควรมีการเปดเผยขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขาราชการตํารวจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแตงตั้ง โยกยาย
ขาราชการตํารวจใหแกสาธารณชนไดรับทราบ เพื่อเพิ่มความโปรงใส ตรวจสอบได และเพื่อใหสาธารณชนไดรับ
ทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับตํารวจมากยิ่งขึ้นวานายตํารวจที่เลื่อนตําแหนงสูงขึ้นนั้น เปนไปตามหลักเกณฑการแตงตั้ง
หรือเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น โดยใชระบบคุณธรรมเปนเกณฑในการพิจารณาหรือไมอันจะทําใหระบบอุปถัมภทําไดยาก
ยิ่งขึ้น
3) ควรมีการพัฒนาขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรใหมีความรู ทักษะ และความชํานาญตามสายงานที่
รับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนาในดานจิตใจ ทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรมโดยการจัดอบรมอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง หรือ สงเสริมการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใหขาราชการตํารวจเปนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะสงผลตอความกาวหนาในอาชีพรับราชการตํารวจแลว
ยังจะเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจอีกทางหนึ่งดวย
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจกับระบบอุปถัมภในวงการ
ตํารวจ ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนําขอมูลมาพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจใหดียิ่งขึ้น
2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความตองการคาดหวังกับความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจ เพื่อ
นํามากําหนดเปนแนวทางในการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของขาราชการตํารวจ เพื่อจูงใจใหขาราชการ
ตํารวจตั้ งใจปฏิ บัติหนา ที่อย างเต็ม ความรูความสามารถและใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการเขา สู
ตําแหนงที่สูงขึ้นหรือความกาวหนาในอาชีพของขาราชการตํารวจ
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ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพื้นที่ 18
Self - development needs of personnel Department of the Treasury Area 18th

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

วสาทิพย ดํารงคพิวัฒน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงษ สุขสม

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง “ ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพื้นที่ 18 ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ระดับความตองการพัฒนาบุคลากรของกรมธนารักษเขตพื้นที่ 18 และเพื่อเปรียบเทียบความตองการ พัฒนาบุคลากร
ของกรมธนารักษ เขตพื้นที่ 18 จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุราชการ/อายุการทํางาน กลุม
ตัวอยางที่ใชคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานกรมธนารักษ เขตพื้นที่ 18 และประชาชนผูเขามารับบริการ
จํานวน 200 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวน
การทดสอบสมมติฐานใชคาสถิติ t-test ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยจากกลุมตัวอยาง ใชสถิติ One-way ANOVA
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบวา ระดับความตองการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรมธนารักษเขตพื้นที่ 18 จํานวน
200 คน พบวา มีความตองการในการพัฒนาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และดานที่บุคลากรมีความตองการพัฒนาเปน
ลําดับแรก คือ ดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น และ ดานการติดตามและประเมินผล รองลงมา คือ ดาน
การวางแผน รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติตามแผน มี ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหระดับความตองการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรมธนารักษเขตพื้นที่ 18 พบวา เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุราชการ/อายุการทํางาน ตางกัน มีความตองการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ความตองการพัฒนาตนเอง บุคลากร กรมธนารักษเขตพื้นที่ 18
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Abstract
This study aimed to determined and compared self-development needs of the 18th area
Treasury Department Staff as classified by gender, age , marital status , education level and
working period. The tool for data collection was a questionnaire given to 200 people who
worked in Department of the Treasury area 18th and people who used to the service system of
the 18th area Treasury Department .And chosen by random sampling . Statistical tools used in
the data analysis were frequency , percentage , mean ,standard deviation , t-test and One-way
ANOVA with statistical significance set at .05.
The results of the study showed that. In general, most people in the study were demand
for personnel development in the performance found to be at a high level. When focusing on
each particular aspect, it was found that the highest mean scores were: first, improvement
better performance, and follow up and evaluation followed by planning , second , planning and
; third , plan implementation.
The analysis of the demand for personnel development in the performance of the
Department of the Treasury Area 18th by population factor, it can be concluded that
differences in gender, age, marital status, education level and working period were not
significantly different.
Key words : Self - development needs , personnel , Department of the Treasury Area 18th

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กรมธนารักษไดรับการกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว โดยรวมกรมที่มีหนาที่สําคัญ ๆ ไวถึง 4 กรม ดวยกันคือ
x กรมกษาปณสิทธิการ
x กรมพระคลังมหาสมบัติ
x กรมเงินตรา
x กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา
ในปจจุบันกรมธนารักษเปนหนวยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ดําเนินงานตามวิสัยทัศน เปนองคกรหลักในการ
บริหารจัดการทรัพยสินของประเทศดวยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีภารกิจหลักไดแก (กรมธนารักษ, 2545)
1) บริหารจัดการที่ราชพัสดุใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม
2) ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยใหไดมาตรฐานสากล
3) บริหารจัดการเหรียญกษาปณใหเพียงพอตอความตองการใชในระบบเศรษฐกิจ
4) ดูแลรักษาทรัพยสินมีคาของแผนดินใหอยูในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษพรอมที่จะนําออกเผยแพร โดยมี
หนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
จากบทบาทภารกิจที่มีความหลากหลายและแตกต างกันเพื่อความสําเร็จ ขององคการ กรมธนารักษไดให
ความสํ าคัญ ต อการกํา หนดยุ ท ธศาสตรที่ ชั ด เจนและการสื่ อสารเพื่ อนํา ไปสู การปฏิ บั ติ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี
แผนพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรประจําป 2559 ดังนี้ (กรมธนารักษ, 2545)
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมขาราชการ
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตองใชหลักคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางการมีสวนรวมของขาราชการและประชาชนในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จากยุทธศาสตรตามที่กลาวมาสวนที่สําคัญที่สุดในองคกรนั้น คือ ทรัพยากรมนุษย เปนปจจัยที่เปนสวนสําคัญ
ที่สุด เปนกุญแจสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จขององคกร การมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความชํานาญในวิชาชีพ
มีความรัก ความศรัทธาในองคการของตนยอมมั่นใจไดวาหนวยงานในกรมธนารักษ จะประสบความสําเร็จในที่สุด ซึ่งจะ
เห็นไดวาการจะพัฒนาบุคลากรขององคกรใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบุคลากรของหนวยงานจําเปนตองมี
การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน มีการประเมินความสามารถของบุคลากรขององคกรใหรูวามีจุดแข็งอะไรที่ตอง
สงเสริมสนับสนุน และมีจุดออนอะไรที่ตองปรับปรุงแกไข ที่สํา คัญการพัฒนาเพื่อใหรูทันความเปนไปของโลกธุรกิจใน
อนาคต องคกรตองมีความสามารถที่จะแบงปนเอาทรัพยากรในตลาดมาสรางความมั่งคั่งใหกับองคกร ซึ่งเปนภาระอัน
ใหญหลวงของผูบริหารทุกคน องคกรที่ดีสมาชิกขององคกรตองมีขอผูกมัด หรือพันธะทางใจวาจะทําใหงานขององค กร
ประสบผลสําเร็จ และมีความพรอมที่จะเรียนรู การที่องคกรจะขับเคลื่อนไดขึ้นอยูกับสมาชิกขององคกร ไมไดอยูที่
โครงสรางองคกรโดยตัวโครงสรางองคกรจะไมมีความหมายแตอยางใดถาคนในองคกรไมมีความสามารถ เมื่อรับคนดีมี
ความ สามารถเขามารวมงานกับองคกรแลวความจริงที่รับทราบกัน คือ องคกรตองเจริญเติบโตหยุดนิ่งไมได และมีความ
จําเปนที่จะตองพัฒนาใหพนักงานรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและการเติบโตขององคกรซึ่งการพัฒนา
พนักงานมีหลายรูปแบบ เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การมอบหมายงาน การทํางานเปนกลุมคณะ (Team
building) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสายอาชีพ เปนตน (กรมธนารักษ , 2545) ในการดําเนินงานของ
หนวยงานหรือองคการใด ๆ จําเปนตองอาศัยปจจัยนําเขา (Inputs) ทรัพยากรตาง ๆ (Resources) ขององคกรที่มีอยูมา
ใชประโยชนใหมากที่สุดและไดผลดีที่สุดจึงจะทําให การดําเนินงานขององคการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในปจจุบัน กรมธนารักษมีการแบงหนวยงานออกเปนหลายหนวยงาน ในขณะที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีอยู
อยางจํากัด แตละคนปฏิบัติงานเฉพาะตามหนาที่ของตนเองในหนวยงานเทานั้น ทําใหเวลาที่มีงานเรงดวน หรือมีการ
หมุนเวียนตําแหนงและหนาที่ในการปฏิบัติงานทําใหบุคลากรเหลานี้ไมสามารถทดแทนงานกันได ไมมีการสอนงานใน
งานใหม ๆ ที่ไดรับมอบหมายทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ของกรมธนารักษ เกิดความลาชาใน
การปฏิบัติงาน เชน ขาดการวางแผนในเรื่องการพัฒนาบุคลากร การขาดความพรอมในการทํางาน ความไมชํานาญใน
งานที่ทํา เพื่อนรวมงานไมดี ขาดมนุษยสัมพันธที่ดี ขาดกําลังใจในการทํางาน ขาดการวิเคราะหแผนกอนการดําเนินงาน
ตามโครงสรางงาน มีการกําหนดกฎเกณฑการตัดสินผลการดําเนิน งานจากงานที่ทํา ทําใหบุคลากรเกิด ความไมพอใจ
จากงานที่ตัวเองไมชํานาญ ทําใหผลงานที่ทําไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน เปนตน ดังนั้นถา
หากองคกรมีการจัดการดานการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามที่บุคลากรในหนวยงานตองการใหตรงกับ
ความรูความสามารถของแตละบุคคล อยางเชน มีการวางแผนในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล มีการกําหนดงบประมาณ
การใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดอบรมใหความรูที่เกี่ยวของแกผูปฏิบัติ งาน มีการพัฒนาคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผน ปฏิบัติที่ไดจัดทํารวมกันกับพนักงาน มีการดําเนินการตามที่
กําหนดในแผนปฏิบัติงาน มีการใชขอมูลจริงเพื่อประเมินและปรับปรุงงานอยางเปนระบบ มีการนิเทศระหวางการ
ดําเนินการตามโครงการหรือการสอน มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดระบบตรวจสอบและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดสรางและใชเ ครื่องมือในการตรวจสอบประเมินผลตามมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน มีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมาย มีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของการดําเนินงานทุก

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ฝาย มีการกํากับตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง มีการตั้งคณะกรรมการแกไขปรับปรุงการ
ดําเนินงาน มีการนําผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออนไปปรับปรุงแกไข เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรรวมกัน
จากปญหาดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน
การปฏิบัติงานของกรมธนารักษเขตพื้นที่ 18 ในดานตางๆ นับตั้งแตดานการวางแผน ดานการปฏิบัติตามแผน ดานการ
ติดตามและประเมินผล ดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินการที่ดีขึ้น เพื่อมุงเนนในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ซึ่งการวิจัยนี้นาจะเปนประโยชนโดยตรงตอหนวย งานที่เกี่ยวของและผูบริหารจะไดทราบขอมูลไวเพื่อการตัดสินใจ
สําหรับการนํามาใชในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสอดคลองกับงานการพัฒนาบุคลากรขององคกร ตลอดจนหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลในกรมธนารักษ พรอมทั้งเปนเทคนิคตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จตาม
จุดมุงหมายขององคกรตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับความตองการพัฒนาบุคลากรของกรมธนารักษ เขตพื้นที่ 18
2.เพื่อเปรียบเทียบความตองการพั ฒนาบุ คลากรของกรมธนารักษ เขตพื้ นที่ 18
สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุราชการ/อายุการทํางาน

จํ าแนกตามเพศ อายุ

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

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหเห็นถึงความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพื้นที่ 18 ผูวิจัยไดใชแนวคิดวงจร
PDCA ของ W.Edwards Deming มาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด โดยมุงเนนการพัฒนาออกเปน 4 ดาน
คือ ดานการวางแผน (Plan) ดานการปฏิบัติตามแผน (Do) ดานการติดตามและประเมินผล (Check) และดานการ
ปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น (Act)
จากแนวคิด ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ ดานปจจัยสวนบุคคล ดังนี้คือ
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพ
1.4 ระดับการศึกษา
1.5 อายุราชการ/อายุงาน
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2. ตัวแปรตาม คือความพึงพอใจของระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษเขตพื้นที่ 18
ทั้ง 4 ดาน ไดแก
2.1 ดานการวางแผน (Plan)
2.2 ดานการปฏิบัติตามแผน (Do)
2.3 ดานการติดตามและประเมินผล (Check)
2.4 ดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น (Act)

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Study) โดยมีวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเปนรายดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการปฏิบัติ
ตามแผน ดานการติดตามและประเมินผล และดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะ เวลาการปฏิบัติงาน และตําแหนง
งาน กับความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร ทั้ง 4 ดาน เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey
Research) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานอยู
ในกรมธนารักษเขตพื้นที่ 18 และผูมารับบริการจากสํานักงานธนารักษพื้นที่ จํานวน 200 คนในชวงเวลา 1 มกราคม
2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลา 1 ป
กลุม ตัวอยา ง ไดแก บุ คลากรในตํ าแหนง ปฏิบั ติง านของกรมธนารักษเขตพื้น ที่ 18 จัง หวัดนครสวรรค
กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และผูมารับบริการจากสํานักงานธนารักษพื้นที่ จํานวน 80 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่อ งมือที่ใช ในการเก็บ รวมรวมขอมูล ครั้ง นี้เป นแบบสอบถามเกี่ย วกับความต องการพัฒ นาตนเองของ
บุคลากรกรมธนารักษ เขตพื้นที่ 18 แบบสอบ ถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน/อายุ
ราชการ วิเคราะหขอมูลโดยการใชคารอยละเปนเกณฑในการเปรียบเทียบ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพื้นที่ 18 มาใช
ในการพัฒนาบุคลากรทั้ง 4 ดาน คือ 1. ดานการวางแผน 2. ดานการปฏิบัติตามแผน 3. ดานการติดตามและประเมินผล
4. ดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น โดยใชคาเฉลี่ย () และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปลผล
คะแนนมีเกณฑการคิดคะแนนโดยการนําคะแนนของผูตอบแบบสอบถามแตละคนรวมกันแลวหาคาเฉลี่ย () ความ
ตองการในการพัฒนาบุคลากรและกําหนดระดับความตองการดังนี้
5
หมายความวา มีความตองการมากที่สุด
4
หมายความวา มีความตองการมาก
3
หมายความวา มีความตองการปานกลาง
2
หมายความวา มีความตองการนอย
1
หมายความวา มีความตองการนอยที่สุด
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ ความตองการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ เขตพื้นที่ 18

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลเชิงสํารวจ การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดําเนินการ ดังนี้
2.1 นําแบบสอบถามไปแจกใหกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง ณ สํานักงานธนารักษเขตพื้นที่ 18 และ
ประชาชนผูมารับบริการ ณ สํานักงานธนารักษพื้นที่นครสวรรค
2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บคืนมาดวยตนเอง
3. ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่รวบรวมจากเอกสารตาง ๆ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของ
โดยรวบรวมขอมูลจากหองสมุด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้

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

สรุป
การวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรมธนารักษเขตพื้นที่ 18 ผูวิจัยแบงการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลของปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงคของการวิจัย
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความตองการพัฒนาตนเอง และการทดสอบสมมติฐาน โดยใชวิธีทาง
สถิติ t-test และ f-test
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ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. ผลวิเคราะหขอมูลของปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สรุปผลไดดังนี้ โดยสวนใหญเปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.7 อายุเฉลี่ยมากที่สุดคือ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 35.8 สถานภาพการเปนขาราชการมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 45.8 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.7 อายุราชการมากที่สุด 11 –
20 ป คิดเปนรอยละ 45.8
2. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษเขตพื้นที่ 18 ทั้ง 4 ดาน
พบวาบุคลากรของกรมธนารักษเขตพื้นที่ 18 และผูมามารับบริการจากสํานักงานธนารักษพื้นที่ มีความตองการใหเกิด
การพัฒนาตนเองในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.91) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการติดตามและ
ประเมินผลและดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.10) รองลงมาคือ ดานการ
วางแผน ( X = 3.84 )และอันดับสุดทายคือ ดานการปฏิบัติตามแผน ( X = 3.60) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยในแตละ
ดานไดดังนี้
2.1 ระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษเขตพื้นที่ 18 ดานการวางแผน อยูในระดับมาก
ที่สุด คือ มีการประชุมชี้แจงแผนการทํางานในดานนโยบาย ความรู ความเขาใจใน การปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย เทากับ
4.14 (SD = 1.05) รองลงมา คือ มีการจัดการปฐมนิเทศอบรมกอน การปฏิบัติงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 (SD = 1.20) รองลงมา คือ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานเพื่อใหบุคลากรได
เรียนรูงานหลายๆ ดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 (SD = 1.41) รองลงมา คือ มีการใหบุคลากรออกความคิดเห็นในการ
จัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 (SD = 1.31) และระดับต่ําสุด คือ มีการ
สอนงาน นิเทศงาน จากผูบังคับบัญชาหรือผูที่มีประสบการณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 (SD = 1.39)
2.2 ระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษเขตพื้ นที่ 18 ดานการปฏิบัติตามแผนอยูใน
ระดับมากที่สุด คือ ตองการมีสวนรวมในการเสนอแนะขอปฏิบัติงานในเวลาการทํางานจริง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 (SD
= 1.28) รองลงมา คือ ตองการใหมีการมอบหมายงานตรงกับความรูความสามารถ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 (SD = 1.31)
รองลงมา คือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและภารกิจของหนวยงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 (SD = 1.34)
รองลงมา คื อ ต อ งการให มี ก ารอธิ บ ายวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให บุ ค ลากรมี ค วามรู ค วามเข า ใจในระบบงานและ
กระบวนการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 (SD = 1.42) และระดับต่ําสุด คือ ตองการมีสวนรวมในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 (SD = 1.32)
2.3 ระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษเขตพื้นที่ 18 ดานการติดตามและประเมินผล
อยูในระดับมากที่สุด คือ ตองการมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูดานการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 (SD = 1.10)
และ ตองการใหมีการจัดสัมนาอบรมและใหความรูเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในแตละไตรมาสของหนวยงาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.21 (SD = 1.11) รองลงมา คือ ตองการใหมีการรวบรวมขอมู ลผลการดําเนินงานและหลักการในการ
ปฏิบัติงานเพื่อนํามาใชประเมินผลงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 (SD = 1.11) รองลงมา คือ ตองการใหมีการจัดการศึกษา
และอบรมการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 (SD = 1.27) และระดับต่ําสุด คือตองการให
มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการทํางานกับหนวยงานอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 (SD = 1.06)
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2.4 ระดับความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษเขตพื้นที่ 18 ดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น อยูในระดับมากที่สุดคือ มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความมั่นใจตอการปฏิบัติหนาที่หรือภาระหนาที่ตาม
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 (SD = 1.11) รองลงมา คือ เปดโอกาสใหบุคลากรแสดง
ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีอิสระในการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 (SD = 1.13) รองลงมา คือ ตองการ
ใหทุกคนในหนวยงานมีการสรางและถายโอนความรูแลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 (SD =
1.18) รองลงมา คือ ตองการใหมีการทํางานและแกปญหาการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 (SD = 1.12) และระดับ
ต่ําสุด คือ ตองการใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอยางทั่วถึง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 (SD = 1.10)
3.จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความตองการพัฒนาบุคลากรของกรมธนารักษ
เขตพื้น ที่ 18 ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบวา บุคลากรของกรมธนารักษ เขตพื้น ที่ 18 และผูมารับบริการจาก
สํานักงานธนารักษพื้นที่ที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและอายุราชการ/อายุการทํางาน ตางกัน มีความ
ตองการจะพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย

อภิปรายผล
1. ระดับความตองการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรมธนารักษเขตพื้นที่ 18 จากการศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับความตองการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรมธนารักษเขตพื้นที่ 18 พบวา มีความตองการในการ
พัฒนาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และดานที่บุคลากรมีความตองการพัฒนาเปนลําดับแรก คือ ดานการปรับปรุง
เพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น และ ดานการติดตามและประเมินผล รองลงมา คือ ดานการวางแผน และดานการ
ปฏิบัติตามแผน นอยที่สุด ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้
1.1 ดานการปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น รายขอในเรื่อง มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความมั่นใจตอ
การปฏิบัติหนาที่หรือภาระหนาที่ตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย รองลงมา คือ เปดโอกาสใหบุคลากรแสดง
ความสามารถในการปฏิบัติงานและมีอิสระในการตัดสินใจ รองลงมา คือ ตองการใหทุกคนในหนวยงานมีการสรางและ
ถายโอนความรูแลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกัน รองลงมา คือ ตองการใหมีการทํางานและแกปญหาการทํางาน และ
ระดับต่ําสุด คือ ตองการใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอยางทั่วถึง
1.2 ดา นการติ ดตามและประเมิ นผล รายขอในเรื่อง ตองการมี การพัฒ นาเพื่อเพิ่ม พูน ความรูดานการ
ปฏิ บั ติ ง าน และ ตองการใหมี การจัด สั ม มนาอบรมและใหความรูเกี่ย วกับ ผลการดํ า เนิ นงานในแต ล ะไตรมาสของ
หนวยงาน รองลงมา คือ ตองการใหมีการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานและหลักการในการปฏิบัติงานเพื่อนํามาใช
ประเมินผลงาน รองลงมา คือ ตองการใหมีการจัดการศึกษาและอบรมการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการปฏิบัติงาน และ
ระดับต่ําสุด คือตองการใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการทํางานกับหนวยงานอื่น
1.3 ดานการวางแผน รายขอในเรื่อง มีการประชุมชี้แจงแผนการทํางานในดานนโยบาย ความรู ความเขาใจใน
การปฏิบัติงาน รองลงมา คือ มีการจัดการปฐมนิเทศอบรมกอนการปฏิบัติงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน รองลงมา คือ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานเพื่อใหบุคลากรไดเรียนรูงานหลายๆ ดาน รองลงมา คือ
มีการใหบุคลากรออกความคิดเห็นในการจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน และระดับต่ําสุด คือ มี
การสอนงาน นิเทศงาน จากผูบังคับบัญชาหรือผูที่มีประสบการณ
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1.4 ดานการปฏิบัติตามแผน รายขอในเรื่อง ตองการมีสวนรวมในการเสนอแนะขอปฏิบัติงานในเวลาการ
ทํางานจริง รองลงมา คือ ตองการใหมีการมอบหมายงานตรงกับความรูความสามารถ รองลงมา คือ มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเปาหมายและภารกิจของหนวยงาน รองลงมา คือ ตองการใหมีการอธิบายวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจในระบบงานและกระบวนการทํางาน และระดับต่ําสุด คือ ตองการมีสวนรวมในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ควรนําปจจัยอื่น ๆ เชน ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานความเครียดในการปฏิบัติงาน เปนตน เขามารวม
ศึกษากับปจจัยที่คนพบ เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรม ธนารักษเขตพื้นที่ 18 สามารถอธิบ าย
ความตองการในระดับตางๆ ไดมากยิ่งขึ้น
2. ควรจัดการใหมีการสัมมนาและฝกอบรมใหแกบุคลากรในเรื่องการพัฒนาบุคคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในทุกๆ ดาน มาเปนกลยุทธในการพัฒนาองคการและบุคลากรในหนวยงาน และการนําขอมูลที่ไดรับไปใชพัฒนา
กระบวนการทํางานที่ใหมีประสิทธิภาพ เชน การฝกอบรมภาวะผูนําที่เอื้อตอการจัดการความรู เทคนิคและวิธีการสราง
เอกสารคุณภาพ เทคนิคและวิธีคนหาความรูจากอินเตอรเน็ต
3. ควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณจากการปฏิบัติงาน หาวิธีและเทคนิคการแกปญหาใน
การทํางาน เพื่อหาวิธีหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในการทํางาน โดยควรมีการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร
ดวยวิธีการใหรางวัล ผลตอบแทน หรือคํายกยอง ของขวัญ เกียรติบัตรชมเชยสําหรับบุคลากรที่เขามามีสวนรวมในทีม
การจัดการความรู หรือผูที่มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เชน การเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน การจัดทําเอกสารคุณภาพขององคการ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ใหสวนรวมเห็นวา
บุคลากรที่เขามารวมกิจกรรมการดานการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ ของหนวยงานนั้น เปนบุคคลสําคัญขององคการ
ซึ่งจะเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคคลอื่น ๆ เขามามีสวนรวมมากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน เชน ภาวะผูนํา
วัฒนธรรมองคกร เปนตน
2. ควรมีการศึกษาประเมินความตองการที่จําเปนเกี่ยวกับปจจัยที่จะเอื้อใหเกิดการพัฒนาของ
บุคลากรดานตาง ๆ ในองคการ เพื่อใหทราบถึงสภาพการจัดการพัฒนาในปจจุบัน ความตองการ ความพึงพอใจของ
บุคลากรและองคการวาควรปรับปรุงในดานใด เพื่อนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย แผนงานการพัฒนาเพื่อให
ตอบสนองตอความตองการอยางแทจริง
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความตองการและระดับความพึงพอใจในหนวยงานเพื่อ นําขอมูลที่ได
รับมาพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ เพื่อใหเห็นขอแตกตางและนําไปปรับใชไดในกรมธนารักษใน
เขตพื้นที่อื่นๆ ตอไป
4. ควรนําตัวแปรที่คนพบจากการวิจัยไปพัฒนาและฝกอบรมใหแกบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิด
ความรูทักษะ และทัศนคติที่ตอวิธีการพัฒนาบุคลากรขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



บรรณานุกรม
จอมพล พิเศษกุล. 2537. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจและลูกจางกองพลาธิการ.วิทยานิพนธ
สค.ม.(อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล.ถายเอกสาร.
จุรีพร บวรผดุงกิตติ. 2542. สภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลขอนแกน
จังหวัดขอนแกน วิทยานิพนธมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ฉันทนา เกตุแกว. 2546 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด.ศึกษาเฉาะ
สํานักงานสาขากลาง.ปริญญานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต.(ธุรกิจศึกษา). กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร.
เดชชาติ มั่นคง. 2552. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.ภาค
นิ พ นธ บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต .(การจั ด การทั่ ว ไป). อุ บ ลราชธานี : บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี.ถายเอกสาร.
บุญสง หาญพานิช. 2546. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรูในสถาบันอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ประไพวรรณ ธีระพงษวัฒนา. 2550. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต . (บริหารการศึกษา). กรุงเทพมหานคร:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ. ถายเอกสาร.
ปริทรรศน พันธุบรรยงก. 2545. TQM ภาคปฏิบัติ:เทคนิคการแกปญหาแบบ "สึยามา". กรุงเทพมหานคร. สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน).
ปรีดา ศรีเศษมาตย . 2542. การศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบการพั ฒนาบุ คลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สัง กัดงาน
ประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ปรียา แขมชื่นใจ. 2551. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. ปริญญานิพนธ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ). กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต . ถาย
เอกสาร.
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.2542. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคสพับลิเคชั่นส.
พรรณนภา ฆารไสว. 2548. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ตามแนวคิดการบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย : ศึ ก ษากรณี ค ณะกรรมการส ว นตํ า บลจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ , การศึ ก ษาค น ความแบบอิ ส ระรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชานโยบายสาธารณะ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาสารคาม.
มัลกา ตนสร ดร. 2544. พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอ็กซเปอรเน็ท จํากัด.
สมชาย สรรประเสริฐ. 2552. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกองบังคับการตํารวจทองเที่ยว สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
สิ ริ อิ ส รี ย บุ ญ ยกิ ต ติ โ กวิ ท . 2544. การพั ฒ นาตนเองเพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานของข า ราชการกองคลั ง
กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏจันทรเกษม.
สุรัตน ดวงชาทม. 2549. การพัฒนาสูความเปนองคการแหงการเรียนรู :กรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต 2. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต: มหาวิทยาลัยขอนแกน.
เสนาะ กลิ่นงาม. 2551 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ . ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



สเนห สุวิธรรมา. 2556. หลักการของวงจรคุณภาพ. สืบคนจาก
Http://www.suphan.dusit.ac.th/ins/PDCA.pdf.
อรุณ กาญจนสุวรรณ. 2532. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: โครงการผลิตตําราเพื่อเฉลิมพระเกียรติ.
Herzberg, F., Mausner, B., & & Snyderman, B. 1959. The Motivation to work. Newyork: John Wiley &
Son,
Locke, E. A. 1976. The Nature and Cauese of Job Satisfaction. Chicago: Rang McNally,
Maslow, A. H. 1954. Motivation and Personality. New York: Harper and Row Publishers,
Ribiere, V. M. 2001. Assessing knowledge management initiative successes as a function of
organizational culture. Dissertation Abstracts International, 61(12), 6687-A.
(UMI No. 9998884),
Roman-Velazquez., J. A. 2004. An empirical study of knowledge management in the government and
nonprofit sectors: Organizational culture composition and its relationship with knowledge
management success and the approach for knowledge flow. Dissertation Abstract
international, 65(2), 966-B (UMI No 3122159),
The W.Edwards Deming Institute. Deming Prize Winners. ZonlineX. Available
http://www.Deming.org/deming prize/prizewinners.html.2004.

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค
FACTORS THAT INFLUENCE THE STRESS OF WORK PERSONNEL OF THE
NAKHONSAWAN CENTRAL PRISON

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

วัชรศักดิ์ อิ่มอาเทศ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงษ สุขสม

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค ” มีวัตถุประสงค เพื่อศึ กษาระดับความเครียดในการทํา งานของบุคลากรในเรือนจํากลาง
นครสวรรค และเพื่อเปรียบเทียบความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค จําแนกตามเพศ
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได ตําแหนง และระดับการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจํากลางนครสวรรค จํานวน 126 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลววิเคราะหผลโดยใชคาสถิติคา t-test และคา Ftest และทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรในการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลการปฏิบัติงานที่ตนเองคาดหวังไวในชวง
ระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมา โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยพบวาพบวา บุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคสวนใหญมีความเครียดในการทํางานในระดับ
ปานกลาง และดานที่บุคลากรมีระดับความเครียดเปนลําดับแรก คือ ดานความกาวหนาในการทํางาน รองลงมา คือ
ดานหน าที่ ในการทํางาน ,ดา นงานที่ ทํา , ดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน และลําดับสุ ดทาย คือ ดา นความ
สัมพันธภาพในการที่ทํางาน
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติ งานของบุคลากรเรือนจํา
กลางนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค พบวา บุคลากรที่มีเพศตางกัน, มี สถานภาพการสมรสตางกัน และมีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานในเรือนจําไมแตกตางกัน และบุคลากรที่มีอายุตางกัน ,มีรายได
ตางกัน ,มีตําแหนงตางกัน และมีระดับการปฏิบัติงาน
ตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานในเรือนจําแตกตางกัน
คําสําคัญ : ปจจัยที่มีผล , ความเครียดในการปฏิบัติงาน , เรือนจํากลางนครสวรรค
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Abstract
This study aimed to determineand compare people’s level stress. " Factors That
Influence The Stress Of Work Personnel Of The Nakhon Sawan Central Prison.” Aimed to
study the staff worker’s stress in Nakhon Sawan Central Prison, classified by gender, age,
marital status level of education , income, position and level of performance. The samples
used in this study were 126 persons working in the Nakhonsawan Prison. The tool for data
collection was questionnaires and statistics used for the analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation, and T-test, and F-test. And to test the difference
between the mean of the one-way ANOVA to compare the actual performance with the
expected performance over the period 1 last month. The statistical significance set at 0.05.
The results of the study showed that ,in general ,most people in the study had
work stress at the moderate level. When focusing on each particular aspect , it’s was found
that the highest mean scores were first, stress level was the progress of work ; second, the
work side ; third, was the secondary job. workplace environment. And the last one is the
relationship in the workplace.
With comparison of Factors That Influence The Stress Of Work Personnel Of The
Nakhon Sawan Central Prison. It can be concluded that different genders , marital status,
education levels not significantly different. And concluded that different ages , different
income , different positions and operational level were significantly different.
Key words : Factors That Influence , The Stress Of Work , The Nakhon Sawan Central
Prison

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในยุคปจจุบันการใชชีวิตของคนเราเต็มไปดวยความเครียดจากสาเหตุนานัปการไมวาจะเปนคาครองชีพ
ปญหาสังคมการเมืองและที่หลีกหนีไมพนอยางหนึ่งนั่นก็คือความเครียดอันเกิดจากการประกอบอาชีพหรือการ
ทํางานโดยลาสุดจากผลสํารวจของเอแบคโพล รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)ใน
หัวขอเกี่ยวกับสภาพปญหาของคนทํางานพบวากวารอยละ 65 มีปญหาจากความเครียดอันเนื่องมาจากการทํางาน
ซึ่งมากกวาความเครียดจากดานอื่นๆหากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขที่ถูกตองแลวอาจกอใหเกิดปญหาอื่นๆ
ตามมาอีกมากมายไมวาจะเปนอุบัติเหตุในการทํางาน สุขภาพรางกายและจิตใจหรือ แมแตผลการทํางานที่ลด
นอยลง (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ, 2550: ระบบออนไลน)โดยมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่ง
ความเครียดเปนตนเหตุนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางอารมณและพฤติกรรมเชนทําใหหงุดหงิดมีทาทางเหน็ดเหนื่อย
เฉื่อยชารวมไปถึงการเกิดโรคทางกายตางๆอาการเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอการดําเนิ นชีวิตและประสิทธิภาพใน
การทํางานของบุคคลอยางยิ่งบุคคลจะทํางานใหกับองคกรไดดีมากนอยเพียงใดนั้นลวนมีปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ
มากมายทั้งในปจจั ยภายในและปจจั ยภายนอกตั วบุคคลซึ่งปจ จัยดา นงานที่ทํา ดานหนาที่ในการทํางาน ดา น
ความกาวหนาในการทํางาน ดานสัมพันธภาพในที่ทํางาน ดานสภาพแวดลอมในที่ทํางานก็เปนปจจัยสําคัญที่สงผล
ใหบุคลากรในองคกรเกิดความเครียดเนื่องจากบุคคลยอมตั้งความหวังและความตั้งใจในการทํางานไวในระดับหนึ่ง
แตถาองคกรไมสนับสนุนเชนติดขัดที่ระเบียบกฎเกณฑตางๆผูบังคับบัญชาไมสงเสริมทําใหไมสามารถปฏิบัติงานให
สําเร็จดังที่มุงหวังไวยอมเกิดความผิดหวังไมพึงพอใจในงานเกิดความกดดันภายในจิตใจจนกลายเปนความเครียดได
และถาไมไดรับการแกไขก็จะทําใหบุคคลนัน้ เกิดความเหนื่อยหนายทอแทขาดแรงจูงใจในการทํางานหรือทํางานดอย
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คุณภาพลงและหาทางหลีกเลี่ยงงานดวยวิธีการตางๆจนในที่สุดถึงขั้นลาออกจากงานอันเปนความสูญเสียทาง
ทรัพยากรบุคคลสิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อมาทดแทนซึ่งเปนปญหาสําคัญยิ่ง
ของการบริหารงานบุคคลหลักการบริหารซึ่งผูบริหารจะตองคํานึงถึงคือทรัพยากรบุคคลเนื่องจากบุคคลจะเปน
ผูปฏิบัติงานในหนาทีต่ างๆขององคกรความสําเร็จหรือความลมเหลวของงานจะเปนผลที่เกิดขึ้นจากสภาวะจิตใจของ
ผูปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของบุคลากรในเรือนจํา ที่ตองปฏิบัติงานอยางเครงครัดทําใหเกิดความเครียดใน
ภาคปฏิบัติงานไมวาจะเปนความเครียดดานงานที่ทํา ความเครียดด านหนาที่ในการปฏิบัติงาน ความเครียดดาน
ความกาวหนาในการทํางาน ความเครียดดานสัมพันธภาพในที่ทํางาน ความเครียดดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน
ซึ่งปจจัยในดานตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนสาเหตุที่ทําใหเจาหนาที่มีความเครียดจากการปฏิบัติงานที่แตกตางกันออกไป
ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย เชน ความเครียดระดับต่ํา เปนความเครียดที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดดวยระยะเวลาสั้น ๆ
ไมรุนแรง เชน ความเครียดจากการจราจรติดขัด การพลาดเวลานัดหมายความเครียดระดับปานกลาง ความเครียด
ชนิดนี้รุนแรงกวาชนิดแรกระยะเวลาสิ้นสุดอาจเปนชั่วโมง เชน ความเครียดที่เกิดจากการขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน
ความเครียดระดับสูง ความเครียดชนิดนี้จะแสดงออกอยูนานเปนสัปดาหเปนเดือนหรืออาจเปนป เชน การเจ็บปวย
รุนแรง ความพิการ สูญเสียอวัยวะ(Janis 1952 อางใน จิระพร อุดมกิจ, 2539: 31)
“เรือนจํากลางนครสวรรค ” มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมนักโทษเด็ดขาดที่มีกําหนดโทษซึ่งอยูในอํานาจ
การควบคุมตามที่กําหนด ผูตองขังอุกฉกรรจและผูตองขังอื่น ๆ ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามกฎหมาย รับควบคุม
และดําเนินการผูตองขังที่มีกําหนดโทษไมเกิน 25 ป ใหการศึกษาอบรมพัฒนาปรับปรุง แกไขพฤติกรรม ฝกวิชาชีพ
ใหแกผูตองขัง ดําเนินการเกี่ยวกับการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง การดําเนินการทางทัณฑปฏิบัติ การจัด
สวั ส ดิการใหการสงเคราะหแ ละพัฒ นาอนามั ยแกผู ตอ งขัง รวมทั้ ง การดํ า เนิ น งานเกี่ยวกับ การสุ ขาภิ บ าลและ
ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ ยวของหรือไดรับมอบหมาย ซึ่งถือวาเปนงาน
อาชีพหนึ่งที่มีความกดดันและมีแนวโนมที่จะเกิดความเครียดในงานไดงาย โดยมีสาเหตุหลัก ๆ คือ การมีภาระงาน
ควบคุมผูตองขังจํานวนมาก ตองปฏิบัติหนาที่ ตลอด 24 ชั่วโมง และตองอยูในสถานที่ที่คับแคบและมีกําแพงสูง
ปดบังบรรยากาศภายนอก การทํางานไมนาอภิรมย อีกทั้งเปนงานที่มีความเสี่ยงในการปองกันมิใหผูตองขังหลบหนี
หรือทําราย และความเสี่ยงจากโรคติดตอ ตางๆ
จากปญหาดังกลาวขางตน จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการทํางานที่สงผล
ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค เพื่อการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา
ปรับปรุง และนําเสนอผูบัญชาการเรือนจํา ในการแกไขความเครียดของบุคลากรที่ปฏิบัติงานและเปนการพัฒนา
ประสิทธิในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเรือนจํา

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค
2. เพื่อเปรียบเทียบความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



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

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาไดนําแนวคิดของ ร็อบบินส (Robbins and Judge, 2013: 597-600) ซึ่ง
แบบจําลองดังกลาวไดรับความนิยมและถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายโดยเฉพาะการศึกษาความเครียดในประเทศ
ไทย(อังศินันท อินทรกําแหง, 2551) แนวคิดความเครียดของ ร็อบบินส แบบจําลองดังกลาวเปนการนําเอาปจจัย
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (Environmental Factors) ปจจัยเกี่ยวกับองคการ (Organizational Factors) และปจจัย
สวนบุคคล (Personal Factors) เขามาผนวกเขาไวดวยกัน อยางไรก็ตาม ร็อบบินส กลับชี้วาปจจัยทั้งสามดังกลาว
อาจยังไมเพียงพอที่สามารถระบุไดวาเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดความเครียด ดวยการใหเหตุผลวาบุคคลจะมี
ความเครี ย ดหรื อ ไม นั้ น ยั ง ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย สํ า คั ญ อี ก อย า ง คื อ ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล (Individual
Differences)
จากแนวคิด ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้

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

ตัวแปรตาม
ระดับความเครียดในการทํางานที่
มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในเรือนจํา
กลางนครสวรรคทั้ง 5 ดาน
1. ดานงานที่ทํา
2. ดานหนาที่ในการทํางาน
3. ดานความกาวหนาในการ
ทํางาน
4. ดานสัมพันธภาพในที่
ทํางาน
5. ดานสภาพแวดลอมในที่
ทํางาน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจั ยเรื่อง ปจ จัย ที่มี ผลต อความเครียดในการปฏิ บัติ งานของบุค ลากรเรือนจํ ากลางนครสวรรค มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาระดับความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค 2. ศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอระดับความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบ
สํารวจความคิดเห็น (Survey Research)ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจํากลางนครสวรรค จํานวน 126
คน จากการสํารวจ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2560
กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 126 คน เพื่อใหผลการวิจัยคลอบคลุม
ถึงปจจัยที่มีผลตอระดับความเครียดของบุคลากรทั้งหมด
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยแบงเนื้อหาของคําถามออกเปน 4 ตอน
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยเพศ อายุ
สถานะภาพ ระดับการศึกษา ระดับการปฏิบัติงาน/ตําแหนง รายไดตอเดือน จํานวน 6 ขอ เปนแบบเลือกตอบ
(Checklist)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความเครียดตามรายดานโดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตร
สวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของ Likert (อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน,2540) มี 5 ระดับ โดยใหผูตอบ
แบบสอบถามพิจารณาคําถามแตละขอวาอยูในระดับใด โดยกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

มีความเครียดมากที่สุด
มีความเครียดมาก
มีความเครียดปานกลาง
มีความเครียดนอย
มีความเครียดนอยที่สุด

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลการปฏิบัติงานที่
ตนเองคาดหวังในชวงระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมาโดยเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) ตามแบบของ
Likert (อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน,2540)มี 5 ระดับ โดยใหผูตอบแบบสอบถามพิจารณาคําถามแตละขอวาอยูใน
ระดับใด โดยกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

ระดับของความคาดหวังมากที่สุด
ระดับของความคาดหวังมาก
ระดับของความคาดหวังปานกลาง
ระดับของความคาดหวังนอย
ระดับของความคาดหวังนอยที่สุด
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ระหวาง 1.00 – 1.49
ระหวาง 1.50 – 2.49
ระหวาง 2.50 – 3.49
ระหวาง 3.50 – 4.49
ระหวาง 4.50 – 5.00

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

มีความเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
มีความเห็นอยูในระดับนอย
มีความเห็นอยูในระดับปานกลาง
มีความเห็นอยูในระดับมาก
มีความเห็นอยูในระดับมากที่สุด

ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความเครียดของบุคลากรใน
เรือนจํากลางนครสวรรคและขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาดานความเครียดตามรายดานทัง้ 5 ดาน คือ
ดานงานที่ทํา ดานหนาที่ ดานความกาวหนาในการทํางาน ดานความสัมพันธภาพในที่ทํางาน และดาน
สภาพแวดลอมของที่ทาํ งาน ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายเปด
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลของ ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค
ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบสอบถามจากตําราเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ ปจจัยที่มี
ผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรคเพื่อนํามาปรับปรุงและสรางแบบสอบถาม
สรางแบบสอบถามตามหลักเกณฑใหคลอบคลุมเนื้อหา โดยศึกษาจากแบบสอบถามและแบบทอสอบตาง
ๆ ที่มีลักษณะใกลเคียง
การวิจัยครั้งนี้ ไดสรางแบบสอบถามขึ้นโดยใชกรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เป นฐานใน
การสรางแบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยเพศ อายุสถานะภาพ
ระดับการศึกษา ระดับการปฏิบัติงาน/ตําแหนง รายไดตอเดือน
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับระดับความเครียดตามรายดาน 1. ดานงานที่ทํา 2. ดานหนาที่ในการทํางาน 3.
ดานความกาวหนาในการทํางาน 4. ดานสัมพันธภาพในที่ทํางาน 5. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นดานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลการปฏิบัติ
งานที่ตนเองคาดหวังในชวงระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมา
ตอนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความเครียดของบุคลากรในเรือนจํากลาง
นครสวรรคและขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาดานความเครียดตามรายดานทั้ง 5 ดาน
การตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นสําหรับเก็บขอมูล ไปทําการตรวจสอบหาความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น
ดังนี้
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม
ในการหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามฉบับนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามเสนอผูทรงคุณวุฒิ ที่
มีความเชี่ยวชาญในการสรางเครื่องมือ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาและโครงสราง
แบบสอบถาม เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูวิจัยและผูตอบแบบสอบถาม และสามารถวัดสิ่งที่ผูวิจัย
ตองการทราบเพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของเรื่องที่ปรึกษา พรอมทั้งพิจารณาความถูกตอง ชัดเจน ของภาษา และ
ไดมีการปรับปรุงแบบสอบถามนี้ใหมีความเหมาะสม
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การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
ผูวิจัยไดทําการทดสอบ โดยนําแบบสอบถามไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยนําคําตอบมา
คํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีการหาคาสัม ประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach ซึ่งจะไดคาความ
เชื่อมั่นในระดับสูงไมนอยกวา 0.07 แลวนํามาปรับปรุงใหสมบูรณกอนนําไปเก็บรวบรวมจริง
คาสัมประสิทธิ์ อัลฟ า (α) โดยรวมทุกด านซึ่ งมีค าสูง กวา มาตรฐานที่ยอมรับ ได (α> .07) จึง ไดนํ า
แบบสอบถามนี้ไปเปนเครื่องมือที่ใชสําหรับรวบรวมขอมูลลงในการศึกษาครั้งนี้

การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
ข อ มู ล ปฐมภู มิ เป น ข อ มู ล เชิ ง สํ า รวจ การรวบรวมข อ มู ล จากแบบสอบถามดํ า เนิ น การ ดั ง นี้ นํ า
แบบสอบถามไปแจกใหกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง ณ เรือนจํากลางจังหวัดนครสวรรค การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บคืนมาดวยตนเอง
ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่รวบรวมจากเอกสารตาง ๆ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของ โดยรวบรวม
ขอมูลจากหองสมุด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติสําเร็จรูป SPSS (Statistical
Package for the Social Science) ในการประมวลและจัดทําตารางวิเคราะหทางสถิติโดยดําเนินการดังนี้
แบบสอบถามสวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการใชสถิติ
เชิงพรรณนาแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) แลวนําเสนอประกอบคําบรรยาย
แบบสอบถามสวนที่ 2 คํ าถามเกี่ย วกับ ระดับ ความเครีย ดตามรายดา นวิเคราะห โดยการหาคา เฉลี่ ย
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําเสนอประกอบคําบรรยาย
แบบสอบถามส วนที่ 3 คํ า ถามเกี่ย วกับ ความคิ ดเห็ น ด า นผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เกิ ด ขึ้น จริ ง กับ ผลการ
ปฏิบัติงานที่ตนเองคาดหวังในชวงระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะหผลโดยใชคาสถิติคา t-test และคา F-test และทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรในการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เพื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลการปฏิบัติงานที่ตนเองคาดหวังไวในชวงระยะเวลา 1
เดือนที่ผานมาและนําเสนอประกอบคําบรรยาย
แบบสอบถามสวนที่ 4 การศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการแกไขปญหาดานความเครียดของ
บุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรควิเคราะหขอมูลเนื้อหาตามหัวขอโดยการบรรยายพรรณนาในแตละดานและ
นําเสนอในรูปความเรียงบรรยาย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางใชสถิติเชิงพรรณนาแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ
(Percentage) แลวนําเสนอประกอบคําบรรยาย
ในการศึกษาระดับของความรูสึกเครียดตามรายดานนําขอมูลดังกลาวมาหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําเสนอประกอบคําบรรยาย
การศึกษาระดับของความคิดเห็นที่คาดหวังไวของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคนําขอมูลมาหา

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําเสนอประกอบคําบรรยายและวิเคราะหผล
โดยใชคาสถิติคา t-test และคา F-test และทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรในการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกั บผลการ
ปฏิบัติงานที่ตนเองคาดหวังไวในชวงระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมาและนําเสนอประกอบคําบรรยาย
การศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการแกไขปญหาดานความเครียดของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค
วิเคราะหขอมูลเนื้อหาตามหัวขอโดยการบรรยายพรรณนาในแตละดานและนําเสนอในรูปความเรียงบรรยาย

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค มี
วั ต ถุป ระสงค เพื่ อศึ ก ษาระดั บ ความเครีย ดในการทํ า งานของบุ ค ลากรในเรื อนจํ า กลางนครสวรรค และเพื่ อ
เปรียบเทีย บความเครียดในการทํ างานของบุ คลากรในเรือนจํ ากลางนครสวรรค จํา แนกตามปจ จัยสวนบุคคล
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอยูในเรือนจํากลางนครสวรรค จํานวน 126 คน กําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยางไดจํานวนกลุมตัวอยาง 126 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธี
สุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีการสุม ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 126 คน เพื่อใหผลการวิจัยคลอบคลุมถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับความเครียดของบุคลากร
ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยูภายในเรือนจํากลางนครสวรรค เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาการแจกแจงความถี่ (Frequency)
สถิติทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมใชการทดสอบ t-test และ F-test และ
ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA)
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา บุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คือ มีเพศชาย จํานวน
101 คน คิดเปนรอยละ 80.2 และเพศหญิง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 19.8
บุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคสวนใหญมีอายุ 31 – 40 ป จํานวน42คน คิดเปนรอยละ33.3และอายุ
18 - 30ป จํานวน 38คน คิดเปนรอยละ30.2และอายุ41 - 50ป จํานวน37 คน คิดเปนรอยละ29.4คน และอายุ 51
– 60 ป จํานวน9คน คิดเปนรอยละ7.1
บุคลากรในเรือนจํา กลางนครสวรรคสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน66คน คิ ดเปนรอยละ52.4และ
สถานภาพสมรส จํานวน56คน คิดเปนรอยละ44.4และสถานภาพหมาย จํานวน4คน คิดเปนรอยละ3.2และไมมี
สถานภาพการแยกกันอยู
บุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน65คน คิดเปนรอย
ละ51.6และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน21คน คิดเปนรอยละ 16.7และระดับ ปวส. จํานวน20คน คิดเปนรอย
ละ 15.9และระดับปวช. จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 11.9 และมัธยมศึกษา จํานวน5คน คิดเปนรอยละ4.0
บุคลากรเรือนในเรือนจํา กลางนครสวรรคส วนใหญมี ระดับ การปฏิ บัติ งาน/ตํา แหน ง ระดับ เจ าหนา ที่
ผูปฏิบัติงาน จํานวน109คน คิดเปนรอยละ86.5และระดับหัวหนางานและหัวหนาฝาย จํานวน 21 คนคิดเปนรอย
ละ5.6และระดับผูอํานวยการจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.6 และระดับผูบัญชาการจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ
0.8
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บุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคสวนใหญมีรายไดตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท จํานวน57คน คิด
เปนรอยละ 45.2และรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 36คนคิดเปนรอยละ 28.6และ รายไดตอ
เดือน 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 14.3และรายไดตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท จํานวน
10คน คิดเปนรอยละ7.9และรายไดตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท จํานวน5คน คิดเปนรอยละ4.0
ขอมูลเกี่ยวกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรคทั้ง
5 ดาน ไดแก ดานงานที่ทํา ดานหนาที่ในการทํางาน ดานความกาวหนาในการทํางาน ดานความสัมพันธภาพในที่
ทํางาน และดานสภาพแวดลอมของที่ทํางาน
โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลางมี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.32เมื่ อ จํ า แนกเป น รายด า น พบว า ผู
ตอบแบบสอบถามมีระดับความเครียดดานความกาวหนาในการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 ดานหนาที่ในการ
ทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ3.56 ดานงานที่ทํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28ดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.73 ดานความสัมพันธภาพในการที่ทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.70ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองดานผลการปฏิบัติงานที่
เกิดขึ้นจริงกับผลการปฏิบัติงานที่ตนเองคาดหวังในชวงระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคาดหวังดานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลการปฏิบัติงานที่ตนเองคาดหวังในชวงระยะเวลา 1
เดือนที่ผานมาโดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.95 เมื่อ
พิจารณาจากรายละเอียดแลวสามารถจัดเรียงลําดับไดดังนี้
ระดั บความคาดหวังด านผลการปฏิบัติ งานที่เกิด ขึ้นจริง กับ ผลการปฏิ บัติง านที่ต นเองคาดหวัง ในชว ง
ระยะเวลา 1 เดือนที่ผานมาในดานตาง ๆ อยูในระดับมาก ไดแก การปฏิ บัติตามกฎระเบียบของหนวยงาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.53 (SD = 0.90) รองลงมา คือ การเปนตัวอยางที่ดีใหกับเพื่อนรวมงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 (SD
= 1.06) รองลงมา คือ การปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณและคานิยมของหนวยงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 (SD =
1.08) รองลงมา คือ ความสามารถในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 (SD = 1.18)
รองลงมา คือ ความถูกตองสมบูรณของงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 (SD = 1.15) รองลงมา คือ จํานวนชิ้นงานที่ทํา
สําเร็จมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 (SD = 1.16) รองลงมา คือ ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 (SD
= 1.16) รองลงมา คือ ความสามารถในการวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 (SD = 1.20)
รองลงมา คือ ความสามารถในการวางแผนในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 (SD = 1.09) รองลงมา คือ การ
ประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 (SD = 1.25) ตามลําดับ
ผลวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการแกไขปญหา ดานความเครียดของบุคลากร
ในเรือนจํากลางนครสวรรค ตามรายดานทั้ง 5 ดาน โดยการบรรยายพรรณนาดังนี้
จากแบบสอบถาม เปนคําถามปลายเปดเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาดานความเครียดของบุคลากร
ในเรือนจํากลางนครสวรรค มีผูตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยและที่มีอิทธิพลตอความเครียดของ
บุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคทั้ง 5 ดาน ดังนี้
1. ดานงานที่ทําพบวา มีผูตอบแบบสอบถาม คือ เจาหนาที่ถูกมอบหมายงานหลายอยางทําใหงานเสร็จไม
ทัน บุคลากรไมเพียงพอกับงาน ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการใหคําแนะนํา ความปลอดภัยในการ
ทํางานมีนอยเกิดความเสี่ยงเสมอ ใหมีการฝกอบรมความรูทักษะใหมๆ ใหกับเจาหนาที่เสมอ อยากใหมีเวลาพักผอน
ใหกับเจาหนาที่อยางเต็มวันอยางนอยอาทิตยละ 1 วัน ใหมีกิจกรรมสันทนาการแกบุคลากร
2. ดานหนาที่ พบวา มีผูตอบแบบสอบถาม คือ เกิดการเปลี่ยนตัวบุคลากรบอยทําใหงานไมตอเนือ่ ง เกิด
ความเสียหายและลาชา มีเจาหนาทีไ่ มเพียงพอ มอบหมายหนาที่งานไมชดั เจน ใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันใน
การทํางาน ขาดอํานาจในการตัดสินใจ ขาดการควบคุมดูแลจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ใหมีการหมุนเวียน
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เจาหนาที่ 4 -5 ปในงานนัน้ มอบหมายงานไมเหมาะสมกับความรูความสามารถ
3. ดานความกาวหนาในการทํางาน พบวา มีผูตอบแบบสอบถาม คือ โอกาสในความกาวหน ามีนอย ใหมี
การสงเสริมการศึกษาตอแกเจาหนาที่ ใหมีการทํางานเปนทีม สงเสริมการฝกอบรมความรูตาง ๆ ใหเปลี่ยนการสอบ
เลื่อนระดับเปนการประเมินผลงาน ผูบังคับบัญชามีความเปนธรรมไมแบงพรรคพวก
4. ดานความสัมพันธภาพที่ทํางาน พบวา มีผูตอบแบบสอบถาม คือ เจาหนา ที่มีการเอาเปรียบกันหรือหา
ผลประโยชนสวนตัวทําใหเกิดการทุจริต ขาดการเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ขาดความสามัคคี ขาดกําลังใจในการทํางาน
ใหมีการปกครองจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม สงเสริมใหมีกิจกรรมสันทนาการหรือกีฬา ใหมีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่เพื่อมาประยุกตใชกับงาน
5. ด า นสภาพแวดล อ มของที่ ทํ า งาน พบว า มี ผู ต อบแบบสอบถาม คื อ มี พื้ น ที่ คั บ แคบ มี ผู
ตองขังเพิ่มมากขึ้นเกิดความแออัด การถายเทอากาศไมสะดวก สถานที่จํากัด เกิดมลพิษทางควันบุหรี่และสิ่งปฏิกูล
ของผูตองขังทําใหเกิดกลิ่นเหม็น ใหมีการจัดกิจกรรม 5 ส. บอย ๆ สถานที่บางสวนไมปลอดภัย ใหมีการปรับปรุง
สถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ การจัดสวนหยอมและตนไมเพื่อใหเกิดความผอนคลาย ใหมีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑใหม ๆ
ที่ใชในการทํางาน

อภิปรายผล
ระดับความเครียดของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค
ระดับความเครียดของบุคลการในเรือนจํากลางนครสวรรคจํานวน 126 คน ทั้ง 5 ดาน มีความเครียดโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และดานที่บุคลากรมีระดับความเครียดเปนลําดับแรก คือ ดานความกาวหนาในการ
ทํางาน รองลงมา คือ ดานหนาที่ในการทํางาน รองลงมา คือ ดานงานที่ทํา รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมในที่
ทํางาน และลําดับสุดทาย คือ ดานความสัมพันธภาพในการที่ทํางานตามลําดับ
ผลการวิเคราะหระดับความเครียดและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
เรือนจํากลางนครสวรรคตามสมมติฐานอภิปรายไดดังนี้
สมมติฐานขอที่ 1 บุคลากรที่มีเพศตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางปจจัยสวนบุคคลดานเพศกับระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค ในดานตางๆ ทั้ง 5 ดานโดยรวมพบวา เพศตางกันมีระดับความเครียดไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 0.056, Sig = 0.814) เปนการปฏิเสธสมมติฐานขอที่ 1
สมมติฐานขอที่ 2 บุคลากรที่มีอายุตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางปจจัยสวนบุคคลดานอายุกับระดับความเครียดในการปฏิบัติ งาน
ของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค ในดานตางๆ ทั้ง 5 ดานโดยรวมพบวา อายุตางกันมีระดับความเครียดที่
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 6.998, Sig = 0.000) เปนการยอมรับสมมติฐานขอที่ 2
สมมติฐานขอที่ 3 บุคลากรที่มีสถานภาพตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพกับระดับความ เครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค ในดานตางๆ ทั้ง 5 ดานโดยรวมพบวา สถานภาพตางกันมีระดับ
ความเครียดที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 1.720, Sig = 0.183) เปนการปฏิเสธ
สมมติฐานขอที่ 3
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สมมติฐานขอที่ 4 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษากับระดับความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค ในดานตางๆ ทั้ง 5 ดานโดยรวมพบวา ระดับการศึกษาตางกันมี
ระดับความเครียดที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 1.435, Sig = 0.227) เปนการ
ปฏิเสธสมมติฐานขอที่ 4
สมมติฐานขอที่ 5 บุคลากรที่มีระดับการปฏิบัติงาน/ตําแหนงตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางปจจัยสวนบุคคลดานระดับการปฏิบัติงาน/ตําแหนง กับระดับ
ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค ในดานตางๆ ทั้ง 5 ดานโดยรวมพบวา ระดับ
การปฏิบัติงาน/ตําแหนงตางกันมีระดับความเครียดที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F =
5.515 , Sig = 0.000) เปนการยอมรับสมมติฐานขอที่ 5
สมมติฐานขอที่ 6 บุคลากรที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีความเครียดในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือน กับระดับความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจํากลางนครสวรรค ในดานตางๆ ทั้ง 5 ดานโดยรวมพบวา รายไดตอเดือนตางกันมี
ระดับความเครียดที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 3.387 , Sig = 0.012) เปนการยอมรับ
สมมติฐานขอที่ 6
จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและผูศึกษาทําการวิเคราะหผลทําใหทราบวา ระดับความเครียดของ
การทํางานตามรายดานตามลําดับ คือ ดานความกาวหนาในการทํางาน พบวา บุคลากรอยากใหมีการปรับเพิ่ม
เงินเดือน การเลื่อนตําแหนงงาน การปรับเพิ่มสวัสดิการ การเพิ่มพูนความรู การไดรับการยกยองในที่ทํางาน
รองลงมา คือ ดานหนาที่ในการทํางาน พบวา บุคลากรอยากใหมีความคุมคาของผลตอบแทนทีไ่ ดรับในหนาที่ที่มี
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานกับผูตองขัง ใหมีความสอดคลองระหวางความรับผิดชอบกับหนาที่ และความชัดเจน
ของหนาที่ในการทํางาน และความสอดคลองระหวางอํานาจในการตัดสินใจกับหนาที่และความสอดคลองระหวาง
งานทีไ่ ดรับมอบหมายกับหนาที่ รองลงมา คือ ดานงานที่ทาํ พบวา บุคลากรมีไมเพียงพอตอปริมาณงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบเปนจํานวนมาก ในการปฏิบัติงานกับผูตองขังทําใหมีความเสี่ยง และบางครั้งผูบ ังคับบัญชา
มอบหมายงานใหไมสอดคลองกับความรูความสามารถจึงทําใหงานเสร็จไมทันตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ขาดสิง่
อํานวยความสะดวกในการทํางาน เชน วัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมของ
ที่ทํางาน พบวา ขนาดของพืน้ ทีข่ องฝายงานทีป่ ฏิบัติงานมีจาํ กัดเกิดความแออัดเบียดเสียดระหวางเจาหนาที่และ
ผูตองขังในเรือนจํา รูปแบบของการจัดสํานักงานที่เอื้อตอความสะดวกในการทํางานมีนอย อากาศถายเทไมสะดวก
ทําเลที่ตั้งของฝายงานมีความเหมาะสมนอย อยากใหมีการตกแตงสถานที่ของฝายงานที่ปฏิบัติงาน และมีการ
ปรับปรุงดูแลความสะอาดภายในบริเวณของฝายงานที่ปฏิบัติอยางสม่าํ เสมอและลําดับสุดทาย คือ ดานสัมพันธภาพ
ในที่ทํางาน พบวาบุคลากรอยากใหมีการสนับสนุนดานความกาวหนาในการทํางานจากผูรวมงานหรือผูบังคับบัญชา
ใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันของผูรวมงาน สงเสริมใหมีความสามัคคีระหวางผูรวมงาน สรางจิตสํานึกใหมีการ
ยอมรับในความสามารถจากผูรว มงานดวยกันเอง และใหความเคารพในหนาที่ของกันและกันระหวางผูรวมงาน
ตามลําดับและผลการศึกษายังสอดคลองกับผูศึกษาทานอื่นทีไ่ ดศึกษาไวดังนี้ วิถีภูษิต และคณะ (2547)ศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดในการทํางานของเจาหนาที่ตาํ รวจชั้นประทวนสังกัดสถานีตาํ รวจนครบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา เจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวนมีความเครียดจากการทํางานที่แสดงออกทางรางกายและ
จิตใจในระดับปานกลาง และปจจัยดานลักษณะงาน ดานบทบาทหนาที่ ดานสัมพันธภาพในทีท่ ํางาน ดานโครงสราง
และบรรยากาศองคกรมีความสัมพันธทางบวกกับความเครียด และสอดคลองกับการศึกษาของ นริศรา วงคเลย
(2551)ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางเชียง
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ใหม พบวา ระดับความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางเชียงใหมมีความเครียดในการทํางานอยูใน
ระดับปานกลาง โดยภาพรวมความเครียดมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานในระดับสูงแตเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดแลวเมื่อเกิดความเครียดในการทํางานบุคลากรในเรือนจํากลางเชียงใหมอยากออกจากงานเพราะมี
ความเบื่อหนายและไมคอยมีความรูสึกผูกพันกับงานเหมือนกอนสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลงนอกจากนี้
การฝนใจทํางานทําใหผลงานตกต่ําลงและการขาดงานบอยขึ้นสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลงปานกลาง
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ถึงแมจะพบวา บุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคสวนใหญมีความเครียดใน
การทํางานในระดับปานกลาง แตก็ควรจะไดรับการแกไขและปองกันไมใหระดับความ
เครียดที่อยูในระดับปานกลางไปอยูในระดับสูง เพราะจะสงผลใหสมรรถภาพทางดานความคิดดอยลงและดาน
ร า ง ก า ย เกิ ด ก า ร อ อน แ อทํ า ใ ห รู สึ ก เ ห นื่ อ ย กั บ ก า ร ทํ า ง า น ตั ด สิ น ใ จ ไ ม ไ ด ไ ม มี ส ม า ธิ ใ น ก า ร ทํ า
งาน หลงลืม และอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุตาง ๆ ในการทํางานไดงาย และจากการศึกษาผลกระทบปจจัยที่ทําให
ประสิทธิภาพในการทํางานลดนอยลง คือ ดานรางกายและจิตใจควรใหมีการพักผอนใหเต็มทีและพรอมตอการมา
ปฏิบัติงาน ดานขวัญและกําลังใจควรมีการมอบสวัสดิการและคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้นใหกับบุคลากรเพื่อใหเกิดความ
กระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น และทางดานสภาพแวดลอมในที่ทํางานควรจัดใหมีความเหมาะสม สะอาด ผอน
คลาย และปลอดภัยใหกับบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารและบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรค
เพื่อใชเปนแนวทางในการปองกัน ปรับปรุง และแกไขปญหา ตลอดจนสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียดในการทํางาน
ของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคให เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อชวยใหบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคเกิด
ความเครีย ดน อ ยที่ สุ ด และกอใหเกิด ขวั ญ และกํา ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม ขึ้น และยั ง สามารถส ง ผลใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นดังนี้ดานงานที่ทํา
จัดปริมาณใหเหมาะสมกับจํานวนบุคลากร และใหตรงกับความรูความสามารถในการปฏิบัตงิ าน เพราะ
งานมีปริมาณมากหรือนอยเกินไปหรือไมเหมาะสม มีสวนทําใหบุคลากรเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานได
มอบความรับผิดชอบใหกับบุคลากรอยางเหมาะสมและยุติธรรม
ควรมีการปฐมนิเทศพนักงานเพื่อใหพนักงานไดทราบขอมูลเกี่ยวกับองคกรตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานของตน เชน ลักษณะของงาน ความยากงายของงาน การรักษาความปลอดภัยในการ
ทํางาน เปนตน เพื่อลดปญหาความกังวลของพนักงานและลดปญหาที่เกิดจากการทํางานผิดพลาดลง
ดานหนาที่ในการทํางาน
ควรมีการกําหนดบทบาทและขอบเขตหนาที่ของบุคลากรในเรือนจํากลางนครสวรรคไวใหชัดเจน เพื่อให
ทุกหนวยงานหรือฝาย/แผนก ไดทราบถึงขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองและหนวยงานหรือฝาย/แผนก
อื่น จะไดไมเกิดการกาวกายหนาที่ซึ่งกันและกันเพื่อปองกันความขัดแยงในการทํางานหรือปญหาความไมเป นธรรม
ในการแบงหนาที่รับผิดชอบ
ควรมีการอบรมและแนะนําสอนงานแกบุคลากรที่เขาปฏิบัติงานใหมใหทราบถึงบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบของตนเอง อาจจัดใหมีการทํางานเป นทีมหรือเปน คูเพื่อชวยลดความกังวลและความตึ งเครียดของ
บุคลากร
ดานความกาวหนาในการทํางาน
ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และสรางความสามัคคีในหมูคณะ เชนการสงเสริม
การทํางานเปนทีม โดยการกําหนดนโยบายและบทบาทหนาที่อยางชัดเจนเพื่อใหการทํางานรวมกันมีประสิทธิภาพ
ลดชองวางระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาควรจะต องมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
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และเขาใจสภาพปญหาที่เกิดจากการทํางาน สรางความรูสึกที่ดี ใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการทํางาน เมื่อ
ผูปฏิ บัติง านเกิด ความรูสึกดีตอผูบั งคับ บัญชาแลว ยอมมีกําลัง ใจในการปฏิบั ติง านและพรอมที่ จะทุ มเทตอการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
ดานสัมพันธภาพในที่ทํางาน
สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เชน การประชุมปรึกษาหารือระหวางเพื่อนรวมงานและผูบริหาร ควร
สนับสนุนใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานได
ใชความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ ควรมีการกําหนดมาตรฐานของ
การปฏิบัติงาน และมีเกณฑการประเมินที่ยุติธรรมเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจที่ดี
ควรมีการจัดตั้งหองสันทนาการเพื่อใหเปนสถานที่เพื่อพักผอนคลายเครียด โดยจัดใหมีมุมดูโทรทัศน อาน
หนังสือ ตลอดจนอุปกรณกีฬาในรม เชน ปงปอง เปตอง หมากรุก เปนตน
จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อบําบัดความเครียดใหแกผูปฏิบัติงาน เพื่อลดความตึงเครียด เชนอบรมเกี่ยวกับเรื่อง
ของความเครียดใหบุคลากรไดทราบถึงสาเหตุและผล รวมทัง้ วิธใี นการจัดการกับความเครียดทีม่ ีสาเหตุมาจากปจจัย
ในการทํางาน
ดานสภาพแวดลอมของที่ทํางาน
เนื่องจากผูตองขังที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา ทําใหพื้นที่เกิดความแออัดคับแคบ อากาศ
ถายเทไมสะดวก สถานที่เกิดมลพิษทางควันบุหรี่ และสิ่งปฏิกูล ของผูตองขังที่สงผลใหเกิดกลิ่นเหม็น และปญหา
ของความไมสะอาด จึงควรมีการปรับปรุงสถานที่ใหกวางขวางขึ้นและมีอากาศถายเทสะดวก จัดใหมีสวนหยอมและ
ตนไม มุมนั่งเลน เพื่อใหเกิดความผอนคลายของผูปฏิบัติงาน และจัดใหมีกิจกรรม 5 ส. ในที่ทํางานอยางสม่ําเสมอ
จัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการทํางาน ใหมีความทันสมัยและ
ซอมแซมใหสามารถใชงานไดดีเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความเครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางแหงอื่น เพื่อให
เห็นขอแตกตางและนําไปปรับใชไดในเรือนจํา
ควรมี ก า รศึ ก ษาค วามเครี ยด ระดั บความเครี ย ด และป จ จั ยอื่ น ที่ มี ผ ลกระทบ กั บ ควา ม
เครียดในการทํางานของบุคลากรในเรือนจํากลางในดานอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น เชน ดานสภาพแวดลอมของที่พักอาศัย
สัมพันธภาพในครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความพึงพอใจในงาน บุคลิกภาพการปรับตัว เปนตน
ควรทําการศึกษาเชิงลึก ดวยการทําวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหเกิดความเขาใจและเขาถึงสาเหตุที่กอใหเกิด
ความเครียดอันเนื่องมาจากการทํางานอยางแทจริงและคนหาตนแบบที่ดี (Best Practice) ของเรือนจําที่มีการ
บริหารจัดการความเครียดของเจาหนาที่และบุคลากรใหอยูในระดับที่เหมาะสม
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การศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากร กรณีศกึ ษา : องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา
อําเภอหนองบุมาก จังหวัดนครราชสีมา
EDUCATION NEEDS TO DEVILOP. THE COMMUNITY RUNG KOW. NONG BOON
MARK DISTRICT. NAKHON RATCHASIMA PROVINCE.

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ศุภวรรณ เที่ยงกระโทก
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร สถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบดวย 7 ดาน คือ 1.ดานความรูทั่วไป
ในการปฏิบัติงาน 2.ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 3. ดานการบริหาร 4. ดานคุณสมบัติ
สวนตัว/คุณธรรมและจริยธรรม 5. ดานภาษาอังกฤษ 6. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. ดานนันทนาการ
คําสําคัญ : บุคลากร ความตองการในการพัฒนา
ABSTRACT
The purpose of this study. To learn more about the educational needs.Personal
development of Tambon Khwao uncle. Nong Boon Mark. Nakhon Ratchasima. Which
consists of seven areas: 1. General knowledge in practice. 2 knowledge and skills in each of
the three positions. Administration. 4 the private properties. Morality and ethics. 5 English
6. Information technology. 7 recreational.
Key Word (s) : personnel , needs in the develop numan resources
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บทนํา
ในปจจุบัน การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดหันมาใหความสําคัญกับกระบวนงาน (Process) มากขึ้น
โดยการมองภาพรวม และปรับปรุงทั้งกระบวนงานใหดีขึ้น รวมทั้งมีการพยายามรักษาคุณภาพการทํางานที่ดีอยูแลว
ใหคงอยูและดียิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยการนําระบบประกันคุณภาพมาใชในการทํางานและแนวคิดที่สําคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานก็คือ จะเนนที่กระบวนการ และ ตัวองคกร ซึ่งหมายถึงทุก ๆ คนในองคกร โดยการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน และการพัฒนาบุคลากร และเนนการมีสวนรวมของทุกคนในองคกร ในการพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งการสรางความเปนผูนํา และผูพัฒนาในองคกร เพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น องคกรจะประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานหรือไม เพียงไร ปจจัยหนึ่งซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยาง
ยิ่งก็คือบุคลากร หากมีการพัฒนาความรู ความคิดรวมทั้งการกระตุนใหเกิดความคิดในการพัฒนา สรางสรรคพัฒนา
วิธีการทํางานแบบใหม ๆ ตลอดจนสามารถปรับ เปลี่ยนใหเขากับสภาพการทํางานในยุคปจจุบันได ถือวาเปนขอ
ไดเปรียบขององคกร เพราะการดําเนินงานขององคกรจะบรรลุวัตถุประสงคและเจริญกาวหนาเปนที่ยอมรับของ
สังคมไดนั้น บุคลากรในองคกรเปน ผูที่จะชวยผลักดันและพัฒนาองคกรไปสูความสําเร็จนั้นได บุคลากรเปนหนึ่งใน
ปจจั ยทางการบริหารและเป นทรัพยากรที่ มีคุณ คา มากที่สุ ด ในองคกร ทั้งนี้ เพราะบุค ลากรจะเปน ผูผลั กดั นให
องคการสามารถดําเนินภารกิจตาง ๆ ใหลุลวงไปได และเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคกรในทุก ๆ ดาน ดังนั้น
การสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ ทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
ตอองคกรหรือตอมหาวิทยาลัย จะทําใหองคกรเจริญกาวหนา และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องจากเหตุผลดังกลาว
จึงจําเปนที่ตองมีการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้เพื่อใหมีบุคลากรที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นสามารถผลิตผลงานที่เปนประโยชน
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้เปนการพัฒนาและเตรียมความพรอมทุกดาน
ของบุคลากร ใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต บุคลากรจะตอง
ปฏิ บั ติ ง านอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลต อ องค ก ร ด ว ยการปรั บ ปรุ ง แก ไ ข เพิ่ ม พู น ความรู
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของตนเองและขององคกรอยูเสมอ
ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดกําหนดใหรัฐมีการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นและ
อีกทั้งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และแกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากรใหทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรทองถิ่นซึ่งเปรียบเสมือนดังเครื่องจักรที่สําคัญตองมี
ความเขาใจในบทบาท อํานาจ หนาที่ของตนเอง มีความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางรูปแบบการบริหารราชการ
แผนดินสวนตาง ๆ กับนโยบายรัฐบาล แนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ รวมทั้ง
แนวทางการบริหารงานรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางถูกตองเหมาะสม (สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย,2546 : 2 – 8 )
นับตั้งแตปพ.ศ. 2540 เปนตนมา ถือไดวาเปนชวงเวลาที่ดีแหงการปกครองทองถิ่นของไทย เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ไดขยายบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปอยาง
กวางขวาง ไมวาจะเปนเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งถือไดวามีบทบาทโดด
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เดนมาก การขยายบทบาทอยางรวดเร็วขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหมีความจําเปนตองมีการเตรียมพรอม
สําหรับการบริหารจัดการภารกิจ ใหบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจที่ตั้งไว การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจึง
เปนสิ่งสําคัญมาก และอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในปจจุบัน ก็คือทรัพยากรมนุษยหรือบุคลากรในตําแหนงตาง ๆ ทั้งฝายประจําและฝายการเมืองนั่นเอง เนื่องจาก
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานี้ จะตองทํางานเพื่อสนองตอบประชาชนในทองถิ่น ในขณะเดียวกัน
ตองประสานกับหนวยงานราชการอื่น ๆ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และนักการเมืองระดับชาติอยูตลอดเวลา
ดังนั้นการพัฒนาองคกรหนึ่ง ๆ เพื่อใหองคกรสามารถแขงขันกับองคกรอื่น ที่มี งานในลักษณะเดียวกัน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร การพัฒนาบุคลากรในองคกรเปนความจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากหากบุคลากร
ในองคกรเปนผูมีความรู มีทักษะในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความผูกพันตอองคกร จะทําใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล บรรลุจุดมุงหมายขององคกร องคการบริหารสวน
ตําบลลุงเขวา เปนองคกรที่มีฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีหนาที่ใหบริการสาธารณะแกประชาชนใน
พื้ น ที่ ตํ า บลลุ ง เขว า อํ า เภอหนองบุ ญ มาก จั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยได มี ห ลั ก เกณฑ ก ารพั ฒ นาในประกา ศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการ 5 ดาน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ดา นความรูและทั กษะเฉพาะของงานในแต ล ะตํ า แหน ง ด า นการบริหาร ด านคุ ณ สมบั ติส ว นตัว ดา นศีลธรรม
คุณธรรม และจริยธรรม โดยการหาความจําเปนในการพัฒนาขาราชการแตละคนซึ่งในที่นี้จะรวมถึงลูกจางประจํา
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวาดวย ประเภทความจําเปนในการพัฒนาดานตาง ๆ และนํา
ขอมูลนั้นมาพิจารณากลุมเปาหมาย และเรื่องที่ผูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนา และวิธีการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป ( พ.ศ. 2558 – 2560 ) และแผนพนักงาน
จาง 4 ป ( พ.ศ. 2558 – 2560 )ซึ่งมีการกําหนดอัตรากําลังของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางเพื่อ
รองรับตําแหนงและงานที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององคกรเพื่อในสามารถบริการประชาชนและปฏิบัติราชการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรจึง
ทําใหผูศึกษาสนใจความตองการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ลุงเขวา จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงคของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญ
มาก จังหวัดนครราชสีมา
2 เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เพื่อเรียงลําดับ
ความตองการของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ในการ
ที่จะสามารถนําไปปรับใชในการพัฒนาองคกรในอนาคตตอไป
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษา ความตองการในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลลุงเขวา ตามแนวคิดของ พจนา วรรณเสวี (2546 :26) ในการศึกษาคนควาตามกรอบแนวคิดในการศึกษา
คนควา

สมมติฐานของการวิจัย
ความตองการในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา มีดังนี้
1. การให ค วามรู ด า นการปฏิ บั ติ ง าน และทั ก ษะเฉพาะตํ า แหน ง มี ผ ลต อ ความต อ งการใน
การพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา
2. การกําหนดนโยบายของผูบริหารและการบริหารของผูบังคับบัญชามีผลตอความตองการในการพัฒนา
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา
3. ประเภทตําแหนงของบุคลากรมีผลตอความตองการในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลลุงเขวา
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา เรื่องการศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรจํานวน 60 คน ของ
องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ผูศึกษาไดดาํ เนินการศึกษาคนควาโดย
ลําดับดังนี้
3.1 รูปแบบการวิจัย
3.2 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
3.3 เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือ
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 การวิเคราะหขอมูล
จากผลการวิเคราะหขอมูลศึกษาความตองการในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา แสดงวา
1 ลักษณะทั่วไปของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวาซึ่งเปนประชากรการวิจัย และกลุม
ตัวอยาง พบวาบุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 50 สวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป
มากที่ สุด คิดเปน รอยละ 46.70 วุ ฒิการศึกษาเรียนจบในระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต นและระดับ ปวส./ปวท./
อนุปริญญาจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 28.30 เปนบุคลากรตําแหนงพนักงานจาง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 73.30
โดยมีอายุราชการ 1-5 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.70 และสังกัดสํานักปลัด มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60
2 ระดับความตองการในการพัฒนาบุคลากรของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา พบวาบุคลากร
มีความตองการพัฒนาโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความตองการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มากที่สุด รองลงมาคือ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานคุณสมบัติ
สวนตัว คุณธรรมและจริยธรรม ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานนันทนาการ ดานการบริหาร และดาน
ภาษาอังกฤษ ตามลําดับ
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ขอเสนอแนะ
ผลการศึกษา พบวา บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา ตองการกิจกรรมในการพัฒนาโดย
รวมอยูในระดับมากทุกดาน แสดงถึงความมุงมัน่ ที่จะพัฒนาตนเอง สอดคลองกับทฤษฎีความตองการของมาสโลว
(Maslow) ที่บุคคลมีความตองการสําเร็จในชีวิต และทฤษฎีการจูงใจของอัลเดอรเฟอร (Alderfer) ที่บุคคลมีความ
ตองการความเจริญกาวหนา ซึ่งการเจริญกาวหนาในหนาที่การงานก็ถือวาเปนความตองการสําเร็จในชีวิตอยางหนึ่ง
และผลการศึกษาของพจนา วรรณเสวี ซึ่งศึกษาเรื่องความตองการพัฒนาของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก ซึ่งบุคลากรดังกลาวมีความตองการพัฒนามากทุกดานเชนกันเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

อภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาระดับความตองการในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมพบวา บุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความตองการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดับความตองการมากที่สดุ รองลงมาคือ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงาน
ในแตละตําแหนง และกิจกรรมที่มีความตองการนอยทีส่ ุด คือ ดานภาษาอังกฤษ อาจจะเปนเพราะวาในปจจุบันเปน
ยุคโลกาภิวัตน ขอมูลขาวสารสามารถเชื่อมโยงกันไดทุกมุมโลกดังนั้น การพัฒนาดานเทคโนโลยี จึงเปนสิง่ จําเปนใน
องคกรสมัยใหม ขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางก็เชนเดียวกัน ตางทราบถึงความจําเปนและให
ความสําคัญในเรื่องนี้คอนขางมาก จึงมีความตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอันดับแรก มากกวาดาน
ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ซึง่ เปนงานที่ปฏิบัตปิ ระจํา สามารถปฏิบัตงิ าน มีทักษะ และมี
ประสบการณในงานตามหนาทีอ่ ยูแลว สําหรับดานภาษาอังกฤษ มีความตองการเปนลําดับสุดทาย เปนเพราะวา
บุคลากรสวนใหญเปนพนักงานจางทีป่ ฏิบัติหนาที่ใชแรงงาน ปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูบ ังคับ บัญชาเปนสวนใหญ
ทําใหภาษาอังกฤษเปนสิ่งไมจําเปนตอหนาที่ที่รับผิดชอบและไมมีผลตอความกาวหนาในหนาทีก่ ารงาน
2. การศึกษาระดับความตองการพัฒนาดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการโดยรวมอยูในระดับมากซึ่งมี
คาเฉลี่ยเทากันจํานวน 3 ขอ คือ การปฐมนิเทศกอนการปฏิบัติหนาที่ การใหบริการเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ/วารสาร
ทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู และการสอนงาน การนิเทศงาน จากผูบังคับบัญชา หรือจากผูมีประสบการณ ระดับ
ความตองการมากเปนอันดับแรกทั้ง 3 ขอ อาจจะเปนเพราะองคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานที่เกิดขึ้นเมื่อ
ไมนานมานี้ ทําใหยังขาดองคประกอบในการพัฒนาระบบราชการใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงมีความ
ตองการการสรางความเชื่อมั่น ตองการการปฐมนิเทศ ตองการขอมูลที่ถูกตองไมวาจะเปนขอมูล ขาวสาร เอกสาร
ทางวิชาการตาง ๆ และตองการการสอนงาน นิเทศงานจากผูมีความรูความสามารถในงานดานนั้น ๆ สําหรับขอที่มี
ระดับความตองการเปนลําดับสุดทาย คือ การสับเปลี่ยนงานเพื่อใหเรียนรูงานหลายดาน เนื่องจากองคการบริหาร
สวนตําบลประกอบด วยบุ คลากรหลายประเภทตํ าแหนง และหน าที่ ที่หลากหลายทั้ง ตําแหนง ดา นการบริห าร
ตําแหนงดานใชแรงงาน ตําแหนงวิชาชีพ วุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน ทําใหการสับเปลี่ยนงานเปนไปไดยาก อาจจะ
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เกิดขึ้นไดเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน แตก็ตองรอใหองคการบริหารสวนตําบลมีการขยายหนวยงาน
ขยายอัตรากําลังดวยเชนกัน จึงจะสามารถสับเปลี่ยนงานกันได โดยไมกระทบตอองคกรในภาพรวม
3. การศึกษาระดับความตองการพัฒนาดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง พบวา
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการโดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การใหทุนการศึกษาในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ระดับความ
ตองการมากเปนอันดับแรก อาจจะเปนเพราะองคการบริหารสวนตําบลลุงเขวาโดยเฉลี่ยยังไมไดรับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น สวนใหญ มีคุณวุฒิระดับ มัธยมศึกษาตอนตน และระดับ ปวส./ปวท./อนุปริญญา ทําใหมีความ
ตองการในการไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหนวยงานเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นมากที่สุด และการ
สงเสริมใหศึกษาตอในหลักสูตรที่เกี่ยวของหรือในระดับที่สูงขึ้น มีความตองการเปนลําดับรองลงมา จะเห็นไดวา
อันดับแรกและรองมีความใกลเคียงกันเรื่องความตองการดานการศึก ษา สวนระดับความตองการเปนลําดับสุดทาย
คือ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เนื่องจาก บุคลากรยังไมเห็นความสําคัญในการวางแผนดาน
บุคลากรมากเทาที่ควรจึงทําใหความตองการดานนี้มาเปนลําดับสุดทาย
4. การศึกษาระดับความตองการพัฒนาดานการบริหาร พบวา บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุงเข
วา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา การบริหารงานโดยใชหลักการจัดการภาครัฐแนวใหมหรือการบริหารงานที่มีความทันสมัย ทันตอสถานการณ
เพราะในยุ คการปฏิรูป ระบบราชการในแตล ะองคกรพยายามใชเทคนิคในการบริหารสมัยใหมในการปรับปรุง
ตองการเปลี่ยนแปลงองคกรใหดีขึ้นกวาเดิมเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี ประกอบกับการปฏิบัติง านในหนวยงานมีแนวโนมวา จะใหความสําคัญการบริหารงานโดยใช
หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม เพื่อใหตอบสนองความตองการของประชาชนและมีความทันสมัย เหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบัน และการมีสวนรวมในการตัดสินใจและเลือกแนวทางการแกไขปญหาของหนวยงานมีความ
ตองการเปนลําดับรองลงมา สวนระดับความตองการลําดับเปนลําดับสุดทาย คือ การมีสวนรวมในการเสนอแนะ
หนวยงานในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
5. การศึกษาระดับความตองการพัฒนาดานคุณสมบัติสวนตัว คุณธรรมและจริยธรรม พบวา บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงาน ระดับความตองการมากเปนอันดับแรก อาจจะเปนการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวาที่
ผานมามุงเนนการปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร จนบางครั้ งอาจทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานละเลยและไมให
ความสําคัญในการสรางจิตสํานึกที่ดีในการทํางานนอกจากนี้ กิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมภายในองคกรก็มี
คอนขางนอย สวนใหญใหความสําคัญกับการบริการประชาชน และการจัดใหมีการรวมกิจกรรมทางศาสนา มีความ
ตองการเปนลําดับรองลงมา สวนระดับความตองการเปนลําดับสุดทายคือ สงเสริมใหมีการเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี
มีความพรอมในการใหบริการประชาชน เนื่องจากการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลลุงเขวา มี
การใหความสําคัญในเรื่องนี้อยูแลว จึงไมจําเปนตองมีการสงเสริมดานดังกลาว
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6. การศึกษาระดับความตองการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ พบวา บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุง
เขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา การใหบริการเอกสาร/สิ่งพิมพ/วารสาร วีดีโอ ซีดี เพื่อเพิ่มพูนทักษะการพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษ
ระดับ ความตองการมากเปน อันดับ แรก เพราะบุคลากรต องการรับทราบขอมูลด านภาษาอัง กฤษเทาที่จํ าเป น
ต อ งการเพื่ อ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ด า นภาษาอั ง กฤษเพิ่ ม เติ ม ผ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ต า ง ๆ และการจั ด ให มี ก ารอบรม
ภาษาอังกฤษระยะสั้นในระดับต นระดับกลางและระดับสูง มีความตองการเปนลําดับรองลงมา สวนระดับความ
ตองการเปนลําดับสุดทายคือ การจัดทุนสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมภาษาอังกฤษ อาจจะเปนเพราะบุคลากร
เห็นวาภาษาอังกฤษไมมีความจําเปนในสายงานและหนาที่รับผิดชอบ ยังไมจําเปนตองมีการจัดใหมีทุนสนั บสนุนใน
การเขารับการอบรม
7. การศึกษาระดับความตองการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา บุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลลุงเขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา บุคลากรมีความตองการจัดใหมีศูนยขอมูลสารสนเทศ เพื่อใหบุคลากรสามารถคนควา หาความรู
ตาง ๆ ทางอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ระดับความตองการมากเปนอันดับแรก อาจจะ
เปนเพราะวาในปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน ขอมูลขาวสารสามารถเชื่อมโยงกั นไดทุกมุมโลกดังนั้น การพัฒนาดาน
เทคโนโลยี จึงเปนสิ่งจําเปนในองคกรสมัยใหม ขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางก็เชนเดียวกัน ตางทราบ
ถึงความจําเปนและใหความสําคัญในเรื่องนี้คอนขางมาก จึงมีความตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอันดับ
แรก และการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน มีความตองการเปนลําดับ
รองลงมา สวนระดับความตองการเปนลําดับสุดทายคือ การใหบริการเอกสาร/สิ่งพิมพ เพื่อเพิ่มพูนความรูดาน
เทคโนโลยี เนื่องจากเห็นวาการใหบริการทางสื่อสิ่งพิมพอาจไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตองมีการเรียนรูเชิงปฏิบัติการประกอบดวย จึงจะสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
8. การศึกษาระดับความตองการพัฒนาดานนันทนาการ พบวา บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลุง
เขวา อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา กิจกรรมนันทนาการที่มีความตองการมากที่สุดคือ จัดใหมีหองสมุดสําหรับพนักงาน ขาราชการเพื่อเพิ่มพูน
ความรูความสามารถ ระดับความตองการมากเปนอันดับแรก อาจจะเปนเพราะบุคลากรตองการการสนับสนุน
เพิ่มพูนความรูความสามารถ และตองการความเปนสวนตัว จึงตองการใหมีหองสมุดสําหรับพนักงาน สวนระดับ
ความตองการเปน ลําดั บสุ ดทา ยคือ การจัดใหมี การเล นกีฬ า/แขง ขันกีฬาภายในหนว ยงาน อาจจะเป นเพราะ
บุคลากรเห็นวาเปนการเบียดเบียนเวลาราชการเพื่อมาทํากิจกรรมภายใจ จึงใหความสําคัญขอนี้นอยที่สุด
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวนตําบล
แมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
Satisfaction with the performance of the Division. Mae Kha Tuan Sub District Admin
Organization .Amphoe Sop Moei Mae Hong Son Province.

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

สายชล เปพาทย
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกุล

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกัน 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนว
ทางการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ประชากรที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน จํานวน
6,247 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรการกําหนดขนาดตัวอยางของทาโร ยาโมเน ไดจํานวนกลุม
ตัวอยาง 400 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีแ บบงาย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวย คา t-test,
F-test
ผลการศึกษา พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยพิจารณาเรียงจากคามากไปหานอย พบวา ดานงานฝายโยธา
คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 รองลงมา ดานงานฝายธุรการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และดานงานฝายแบบแผนและกอสราง
คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 ตามลําดับ สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ มีต อการปฏิบัติ ง านของกองชา ง องคการบริหารส วนตํา บลแม ค ะตวน อําเภอสบเมย จั งหวั ด
แมฮองสอน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกัน พบวา จําแนกตามอายุ มีความพึงพอใจ
แตกตางกันในดานงานฝายธุรการ และจําแนกตามระดับการศึกษา มีความพึงพอใจแตกตางกัน โดยรวมและดาน
งานฝายโยธา ดานงานฝายธุรการเทานั้นที่มีความพึงพอใจของประชาชนแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สวนดานอื่นๆไมมีความแตกตางกัน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ,กองชาง, องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน.
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Abstract
This research aims to study 1) the satisfaction of the operation of Division Mae Kha
Tuan Amphoe Sop Moei Mae Hong Son Province. 2) to compare the satisfaction of the
operation of Division Amphoe Sop Moei Mae. hong Son Province with gender, age,
education, occupation and income differences 3) to study the feedback on issues and
practices of the Division Amphoe Sop Moei Mae hong Son Province. the population in this
research. this brace Sop Moei Mae's population in a Hong, Son Province, Amphoe. The
number 6,247 people set the size of the sample by using a formula to determine the
approximate size of Taro Pharmaceuticals Monet total of 400 samples have been sampled
and researched by a simple method. The instrument was a questionnaire compiled statistics
used to analyze data were frequency, percentage, average, standard deviation. The
hypothesis was tested by the t-test, F-test.
The results showed that the level of public satisfaction with the performance of the
Division. Mae Kha Tuan Sub District Admin Organization .Amphoe Sop Moei Mae Hong
Son Province. The overall level Considering an average value of 3.97 was found that all
sides are high. By considering the descending order from the Department of Public Works.
Average of 4.02, followed by the administrative department. An average value of 3.98 and
the pattern and construction jobs. The mean was 3.91, respectively, for the results of the
study are to compare the level of public satisfaction with the performance of the Division
Mae Kha Tuan Sub District Admin Organization .Amphoe Sop Moei Mae Hong Son
Province, sex, age, education, occupation and income vary by age showed that satisfaction
with different aspects of administrative tasks. And by level of education Satisfaction vary.
Overall job and Civil Construction. The administrative work only with the satisfaction of
the difference. Statistically significant at the .05 level. The other side is no different.
Keywords : Satisfaction , Division , Mae Kha Tuan Sub District Admin Organization.

บทนํา
องคการบริหารสวนตําบลมีภาระหนาที่ตามตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ องคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 (และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล คือ จัดใหมี
และบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล และ
อาจทํากิจการใดๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ใหมีตลาด
ทาเทียบเรือและทาขาม สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ให
มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะใหมีและบํารุงการไฟฟ าหรือแสงสวาง
โดยวิธีอื่น ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา การสงเสริมการทองเที่ยว การผังเมือง และกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย จาก
ภาระหนาที่ดังกลาวทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะปญหาดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหาร
สวนตําบล คือ การที่ประชาชนยังไมมีสวนร วมในการกําหนดนโยบายรวมกับคณะผูบริหาร จึงทําใหเกิดปญหาใน
การตอบสนองความตองการประชาชน และยังทําใหเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใน
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ดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารส วนตําบล การจั ดซื้อจัด จางโครงการกอสรา งตางๆ การปฏิบัติงาน
กอสรางไมเปนตามมาตรฐานทางดานงานวิศวกรรม จึงเปนเหตุใหอายุการใชงานของงานกอสรางสั้นลง องคการ
บริหารสวนตําบลตองสูญเสียงบประมาณในการบํารุงรักษาซอมแซมมากขึ้นการบุกรุกที่สาธารณะการไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารจากปญหาดังกลาวเปนปญหาที่เกิดขึ้นเกือบทุ กองคการบริหารสวนตําบล และเปน
สาเหตุสําคัญที่จะกอใหเกิดการไมพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(สมคิด เลิศไพฑูรย,2559 :36)
กองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทํา
ขอมูลทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ
กอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง การ
ควบคุมการกอสราง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักร การควบคุม บํารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การ
เบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย จากภารกิจดังกลาวที่
ผานมาไดเกิดปญหาในพื้นที่เกิดอุทกภัยในปที่ผานมา มีเสนทางคมนาคมเสียหาย 10สายทางองคการบริหารสวน
ตําบลแมคะตวนไดประสานขอใชงบประมาณของอําเภอสบเมยในการชวยเหลือจํานวนเงิน 500,000บาทและการ
ซอมแซมถนนการเกษตรจํานวนทั้งสิ้นกวา 20สาย กองชางไดทําการซอมแซมโดยการประสานใชงบประมาณของ
อํา เภอสบเมยจํ า นวนเงิ น 500,000 บาท แหล ง น้ํ า การเกษตรเสี ย หาย 5 แหง ใช ง บประมาณขุด ลอกจํ า นวน
1,000,000 บาท โดยทั้งหมดจนสามารถใชการไดดีปญหาเกี่ยวกับการดูแลรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ทางเทา ถนนปญหาการกอสรางอาคารรุกล้ําลําเหมือง และที่สาธารณะ และการชวยเหลือหนวยงานราชการตางๆ
เกี่ยวกับการใหความรูในเรื่องการกอสรางโครงการตางๆ และการปฏิบัติงานขออนุญาตกอสรางอาคาร งานรับแจง
ไฟฟา ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา ทางเทา เสียหายใชการไมไดงานขอใชเครื่องจักรกล งานจัดสถานที่จากปญหา
ดังกลาวมีผลกระทบตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล ในดานการคมนาคมขนสงพืชผลทางการเกษตร
และพื้นที่ ทําการเกษตร เพราะปญหาดัง กลาวไดสงผลกระทบเปนวงกวาง ประชาชนสวนใหญ เดือดรอน ทาง
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนตองใหการชวยเหลืออยางรีบดวน (องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน,2559)
ดวยความสําคัญของปญหาตางๆที่ไดเกิดขึ้นกับองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนอําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอนจากการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กองชาง นับเปนสิ่งสําคัญและเปนตัวแปร
สําคัญที่ทําใหทราบถึงผลลัพธของการปฏิบัติงานวาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสําเร็จ ความพึงพอใจมากนอย
เพียงใด และ ปญหาขอเสนอแนะ ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน จะนํา
ผลไปกําหนดเปนนโยบายตามแผนยุทธศาสตรการ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ของกองชางในการแกไขปญหาและ
แนวทางการสรางความพึงพอใจที่จะทําใหประชาชนยอมรับและไดรับประโยชนสูงสุดจากการปฏิบัติงานของกอง
ชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
ดังนั้น ผูวิจัยซึ่งเปนพนักงานสวนตําบลในสังกัดของกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนอําเภอสบ
เมย จังหวัดแมฮองสอนไดเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติงาน จึงสนใจที่จะทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ มี ต อ การปฏิ บั ติ ง านของกองช า ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแม ค ะตวน อํ า เภอสบเมย จั ง หวั ด
แมฮองสอน” เพื่อใหทราบถึงปญหาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตางๆ ของกองชาง รวมทั้งขอเสนอแนะ
ตางๆ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อที่นําผลการศึกษาไปเสนอผูบริหาร เพื่อใชกําหนดแนวทางในการวางแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน 3 ป พรอมทั้งกําหนดในการพิจารณาปจจัยภายใน ไดแก จุดออน จุดแข็ง และ
ปจจัยภายนอก โอกาสและอุปสรรค และนําไปแกไขปรับปรุงใหเปนรูปธรรม เพื่ อที่จะสรางความพึงพอใจใหเกิดแก
ประชาชนตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแม
คะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแม
คะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตาง
กัน
3. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวนตําบล
แมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบล
แมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ผูวิจัยไดนํา แนวคิดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561)และภารกิจหนาที่ของกองชางในดาน1) ดานงานฝายแบบแผนและกอสรางการ
ปฏิบัติงานวิศวกรรม 2) ดานงานฝายโยธา และ 3) ดานงานฝายธุรการมาประยุกตเปนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
ไดดังนี้
ตัวแปรตาม

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

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

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาหลัก ความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย
จังหวัด แม ฮองสอนย จํา นวน 400 คน ซึ่ งไดจากการกํา หนดขนาดของตั วอย างดว ยใช สูต รของทาโรย าโมเน
(Yamane. (1973) เครื่องมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้น
ตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ ทฤษฎีเกี่ยวกับ ทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองคกร. แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับองคการและการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองชาง บริบท
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวนพรอมกับนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัย เพื่อ
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก
2.1 ส.อ. กายสิทธิ์ เตจะ ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
2.2 นางจีรพัส ภัทรพีรวัจน ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
2.3 นายสัณฐิติ มีศิริ ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปาโปง
เพื่อมาพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและ
ชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับประชาชนที่เขตองคการบริหารสวนตําบลแม
สะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอนจํานวน 30 ชุดเพื่อนําไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสู ตรการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cornbach Coefficient) พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ
0.9600
4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทิรน ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
เพื่ อ ขอความอนุ เคราะห กํา นั น สมาชิ ก องคการบริหารส ว นตํ า บล ผู ใหญ บ า น ในการเก็บ รวบรวมขอมู ล ด ว ย
แบบสอบถาม
2. จัดสงแบบสอบถามที่ลงรหัสแบบสอบถามแลว ไปยังประชากรกลุมตัวอย างที่เปนประชาชนในองคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม ในการดําเนินการ
จัดสงแบบสอบถามนั้น ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามดวยตนเองและทําการเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่อครบกําหนด 15 วัน ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองไดขอรับแบบสอบถามคืนมา
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3. นําแบบสอบถามที่ไดรับมาสํารวจความสมบูรณ ครบถวนของเนื้อหาในแบบสอบถามแลวดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ทางผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม
2. ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสั ง คมศาสตร แ ละทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล ซึ่ ง ได คํ า นวณค า สถิ ติ ต า งๆ จากข อ มู ล ใน
แบบสอบถามโดยผูวิจัยไดใชเกณฑการแปลคาดังนี้คํานวณหาคาเฉลี่ย( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยกําหนดเกณฑการให ความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2556 : 103)
4.50 - 5.00 หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับปนกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ขั้นพื้นฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพื่อวิเคราะหคาสถิติดังนี้
1.คาสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics Method)ประกอบดวย คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสําหรับเปรียบเทียบเพื่อดูการกระจายของตัวแปร และเพื่อนําเสนอขอมูลทั่วไปของ
กลุมตัวอยางในแตละหมวดหมูของตัวแปรในรูปแบบตารางวิเคราะห
2. คาสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Method) ประกอบดวยการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ได แ ก ประชาชนที่ มี สิ ท ธิเลื อกตั้ ง ในเขตพื้ น ที่ เ ขตองค การบริหารส ว นตํ า บลแม ค ะตวน อํา เภอสบเมย จั ง หวั ด
แมฮองสอน จํานวน 2 กลุมใชการทดสอบดวยคา t-test สวนที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) โดยการทดสอบคาเอฟ (F-test) เมื่อมีนัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยรายคูภายหลัง
3. แบบสอบถามตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด
(Open End) โดยการวิเคราะหแบบสรุปตีความ และอธิบายเชิงวิเคราะห
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ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแม
คะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนผูวิจัยขอนําเสนอสรุปผลโดยรวมและรายดานดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย
มีอายุระหวาง 31-40 ป มีรายไดระหวาง 5,001-10,000 บาท การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมีอาชีพ
เกษตรกรรม
2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ มีตอการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวน
ตําบลแม คะตวน อํา เภอสบเมย จัง หวัด แมฮ องสอนพบว า โดยรวมอยูในระดับ มาก คา เฉลี่ ยเทากับ 3.97 เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียงจากคามากไปหานอย พบวา ดานงานฝาย
โยธา คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 รองลงมา ดานงานฝายธุรการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และดานงานฝายแบบแผนและ
กอสราง คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 ตามลําดับ สามารถสรุปผลเปนรายดานดังนี้
2.1 ผลการศึกษา ดานงานฝายแบบแผนและกอสราง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยนอยไปหามากดังนี้ การสํารวจหา
ขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ ออกแบบกําหนดรายละเอียดทางดานวิศวกรรม คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 รองลงมา งาน
ควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 การใหบริการดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป และงานดาน
ศิลปกรรมตางๆ คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก ทางน้ํา คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 งานจัดทําผัง
เมืองรวม คาเฉลี่ยเทากับ 3.97การตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารทางดานวิศวกรรม คาเฉลี่ย
เทากับ 3.91 งานสํา รวจขอมูลเพื่อออกแบบสถาปตยกรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 การใหคําปรึกษาแนะนําดาน
สถาป ต ยกรรมมั ณ ฑนศิ ล ป คา เฉลี่ ย เท า กั บ 3.88 งานวางโครงการ จั ด ทํ า ผั ง และควบคุ ม การก อสร า ง ทาง
สถาปตยกรรม มัณฑนศิลป และการควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน คาเฉลี่ยเทากับ
3.87 งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางดานสถาปตยกรรมตามกฎหมาย คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 งาน
พัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัดคาเฉลี่ย เทากับ 3.81 งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางดาน
วิศวกรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และงานวางโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.76
ตามลําดับ
2.2 ผลการศึกษาดานงานฝายโยธา พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของ
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.02 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอยดังนี้ งานให
คําแนะนําเผยแพรทางดานภูมิสถาปตย คาเฉลี่ยเทากับ 4.21รองลงมา การปรับปรุงแกไขและปองกันสิ่งแวดลอม
เปนพิษและ งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟา ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 การ
ซอมบํารุงไฟฟาในเขตหมูบาน ชุมชน คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 งานดานการกอสรางอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา เขื่อน
และสิ่งติดตั้ง อื่น ฯลฯ คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานกอสราง คาเฉลี่ย
เทากับ4.09งานใหคําปรึกษาแนะนําตรวจสอบในดานการไฟฟางานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ คาเฉลี่ยเทากับ 4.04
การซอมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเทา คาเฉลี่ยเท ากับ 4.01 งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาสถานที่
พักผอนหยอนใจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 งานดูแล บํารุงรักษาตนไม พันธุไมตางๆ คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 งานควบคุม
การใชยานพาหนะและการใหบริการเครื่องจักรกลคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และงานจัดสถานที่พักผอนหยอนใน เชน
สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนหยอม ฯลฯ คาเฉลี่ยเทากับ 3.65 ตามลําดับ
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2.3 ผลการศึ ก ษาด า นงานฝ า ยธุ รการพบว า พบว า ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต อการ
ปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนโดยรวม อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหา
นอยดังนี้ การดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ ติดตอและอํานวยความ
สะดวกในดา นตางๆ และงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ คาเฉลี่ยเท ากับ 4.22 รองลงมาการรับ
เรื่องราวรองทุกขและรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 งานจัดทําคําสั่งและประกาศ คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และการ
ตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ตามลําดับ
3. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบตั ิงานของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตาง
กัน พบวา จําแนกตามอายุ มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานงานฝายธุรการ และจําแนกตามระดับการศึกษา มี
ความพึงพอใจแตกตางกัน โดยรวมและดานงานฝายโยธา ดานงานฝายธุรการเทานั้นที่มีความพึงพอใจของประชาชน
แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆไมมีความแตกตางกัน
4. ผลการศึกษา พบวาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติงานของกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 1) ดานงานฝายแบบแผนและกอสราง
ประชาชน ไดนําเสนอปญหาความตองการดานงานฝายแบบแผนและกอสราง คือตลาดสดใหมีความไมเปนระเบียบ
เรียบรอยและไมทันสมัยมีความสกปรกมาก แนวทางแกไข ปรับปรุงบริเวณตลาดสดใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย
และทันสมัยใหมากขึ้นหรือจัดสรางตลาดใหมพรอมทั้งระบบ บําบัดน้ําเสีย 2)ดานงานฝายการโยธา ถนนและสะพาน
ตางๆ ในเขตเทศบาลใชงานไดไมนานเกิดการชํารุดเร็วเกินไป แนวทางแกไข จัดใหมีการซอมแซมถนนและสะพาน
ภายในเขตอบต. ที่ เกิดชํา รุดเสี ยหายใหใชการไดดี 3)ดานงานฝา ยธุรการ ประชาชนตองการใหมีเจาหนาที่รับ
เรื่องราวรองทุกขตลอดเวลาทําการและติดตามความคืบหนาวาไดรับการแกไขเรื่องตางๆ พรอมทั้งแจงใหผูที่มารอง
ทุกขใหทราบดวย แนวทางแกไขตองการใหมีเจาหนาที่ รับเรื่องราวรองทุกขตลอดเวลาทําการ และติดตามความ
คืบหนาวาไดรับการแกไขเรื่องตางๆ พรอมทั้งแจงใหผูที่มารองทุกขใหทราบดวย

อภิปรายผล
การวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะต
วน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนซึ่งผลการวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจและควรนํามาอภิปรายเพิ่มเติมดังตอไปนี้
1. ผลการศึกษา พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกั บงานวิจัยของ
ราชวัตร ทบบัณฑิตย (2550) ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของสวนโยธา
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวสันตุ อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม”ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต อการดํา เนินงานของสวนโยธา องคการบริหารสวนตํ าบลหนองบัวสันตุ อําเภอยางสีสุราช
จัง หวั ดมหาสารคาม โดยรวมอยู ในระดั บมาก นอกจากนี้ ยัง สอดคล องกับ งานวิจั ยของเจนจิรา ป กษา ( 2552)
ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการอํานวยความสะดวกและการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการบริหารสวนตําบลใน
พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมแลวมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
สามารถอภิปรายผลเปนรายดานดังนี้
1.1 ผลการศึกษา ดานงานฝายแบบแผนและกอสรา ง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนอยูในระดับมาก ทั้งนี้
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เปนเพราะกองชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน มีการสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ ออกแบบ
กํา หนดรายละเอีย ดทางด านวิ ศ วกรรม มี ก ารควบคุม งานใหป ฏิ บั ติ ต ามผั ง เมื องรวม อี กทั้ งการใหบ ริการด า น
สถาปตยกรรม มัณฑนศิลป และงานดานศิลปกรรมตางๆ งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก ทางน้ํา มีการจัดทําผัง
เมืองรวม มีการตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารทางดานวิศวกรรม และมีการสํารวจขอมูลเพื่อ
ออกแบบสถาปตยกรรมและมีการใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปตยกรรมมัณฑนศิลป งานวางโครงการ จัดทําผัง
และควบคุมการกอสราง ทางสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป และการควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดิน
สาธารณประโยชน มีการตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางดานสถาปตยกรรมตามกฎหมาย มีการ
พัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด เปนผลใหประชาชนมีความพึงพอใจการปฏิบัติงานของกองชาง อยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของพนิตตา นรสิงห (2552) ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร ผลการวิจัยพบวา 1) ประชาชนที่มาใชบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลสนามจันทร โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อแยกเปนรายดานพบวาประชาชนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของจีระศักดิ์ หลักหาญ (2551) ศึกษาเรื่อง “ความ
พึงพอใจของประชาชนในการบริการ ปญหา และวิธีการแกปญหา และการนําผลการศึกษาไปพัฒนาเกี่ ยวกับงาน
ดานโยธาขององคการบริหารสวนตําบลกระจาย อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร”ผลของการวิจัยพบวา ประชาชนพึง
พอใจในการบริการระดับมาก
1.2 ผลการศึกษาดานงานฝายโยธาพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน มีการใหคําแนะนําเผยแพรทางดานภูมิสถาปตยกับประชาชนที่มาติดตอ
ราชการของกองชาง มีการปรับปรุงแกไขและปองกันสิ่งแวดลอม เปนพิษและ งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟา
ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ มีการซอมบํารุงไฟฟาในเขตหมูบาน ชุมชน มีการกอสรางอาคาร ถนน สะพาน
ทางเทา เขื่อน และสิ่งติดตั้ง อื่น ฯลฯ มีการใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานกอสราง ใหคําปรึกษา
แนะนําตรวจสอบในดานการไฟฟางานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ อีกทั้งมีการซอมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน
เขื่อ น ทางเท า ให มี ส ภาพดี แ ละใช ง านได เ สมอ มี ก ารควบคุม ดู แ ล บํ า รุง รั กษาสถานที่ พั กผ อนหย อนใจ ดู แ ล
บํารุงรักษาตนไม พันธุไม มีการควบคุมการใชยานพาหนะและการใหบริการเครื่องจักรกล และมีการจัดสถานที่
พักผอนหยอนใน เชน สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนหยอม ฯลฯ เปนผลใหประชาชนมีความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของกองชาง อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของเจนจิรา ปกษา (2552) ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจใน
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผล
การศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการบริหารสวนตําบลในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา โดยรวมแลวมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของราชวัตร ทบบัณฑิตย
(2550) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดํา เนินงานของสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวสันตุ อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม”ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ดําเนินงานของสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวสันตุ อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม
อยูในระดับมาก
1.3 ผลการศึกษาดานงานฝายธุรการพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบตั ิงานของกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนโดยรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน มีการดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ และงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ รับเรื่องราว
รองทุกขและรองเรียน มีการจัดทําคําสั่งและประกาศ และการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของ
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ทางราชการ เปนผลใหประชาชนมีความพึงพอใจการปฏิบัติงานของกองชาง อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของพนิตตา นรสิงห (2552) ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลสนามจันทร ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มาใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของเจนจิรา ปกษา (2552) ทําการศึกษา
เรื่องความพึงพอใจในการอํานวยความสะดวกและการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการบริหารสวนตํา บลในพื้นที่อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมแลวมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบตั ิงานของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตาง
กัน พบวา จําแนกตามอายุ มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานงานฝายธุรการ และจําแนกตามระดับการศึกษา มี
ความพึงพอใจแตกตางกัน โดยรวมและดานงานฝายโยธา ดานงานฝายธุรการเทานั้นที่มีความพึงพอใจของประชาชน
แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆไมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสุ
กัญญา มีแกว (2554)การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลเขตอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ผลการทดสอบสมมติฐาน การวิจัยพบวา ปจจัยสวน
บุคคล ดานอายุ อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และประเภทการใชบริการตางกัน ทําใหความพึงพอใจของ
ประชาชนในการใชบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการศึกษา พบวาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการปฏิบัติงานของกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 1) ดานงานฝายแบบแผนและกอสราง
ประชาชน ไดนําเสนอปญหาความตองการดานงานฝายแบบแผนและกอสราง คือตลาดสดใหมีความไมเปนระเบียบ
เรียบรอยและไมทันสมัยมีความสกปรกมาก แนวทางแกไข ปรับปรุงบริเวณตลาดสดใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย
และทันสมัยใหมากขึ้นหรือจัดสรางตลาดใหมพรอมทั้งระบบ บําบัดน้ําเสีย 2)ดานงานฝายการโยธา ถนนและสะพาน
ตางๆ ในเขตเทศบาลใชงานไดไมนานเกิดการชํารุดเร็วเกินไป แนวทางแกไข จัดใหมีการซอมแซมถนนและสะพาน
ภายในเขตอบต. ที่ เกิดชํา รุดเสี ยหายใหใชการไดดี 3)ดานงานฝา ยธุรการ ประชาชนตองการใหมีเจาหนาที่รับ
เรื่องราวรองทุกขตลอดเวลาทําการและติดตามความคืบหนาวาไดรับการแกไขเรื่องตางๆ พรอมทั้งแจงใหผูที่มารอง
ทุกขใหทราบดวย แนวทางแกไขตองการใหมีเจาหนาที่รับเรื่องราวรองทุกขตลอดเวลาทําการ และติดตามความ
คืบหนาวาไดรับการแกไขเรื่องตางๆ พรอมทั้งแจงใหผูที่มารองทุกขใหทราบดวย สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพงศ
พึ่งบานเกาะ(2551) ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน : ศึกษา
เฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลไรขิง อําเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม ผลการวิจัยพบวาประชาชนไดเสนอ
ปญหาและแนวทางแกไขที่สําคัญ คือ (1) สะพานขามคลองบางแหงมีขนาดแคบกวาความกวางของถนน ทําใหมี
โอกาสเกิดอุบัติเหตุไดจึงควรเรงปรับปรุงขยายสะพานใหมีความกวางเหมาะสมกับขนาดของถนน (2) ระบบในการ
บริหารจัดการการเปด - ปดประตูระบายน้ําไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนจึงควรเรงเปดโอกาสให
ประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของ แสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการมากขึ้น (3) มีขยะสิ่งปฏิกูลตกไป
ขวางทางระบายน้ํา ทําใหระบายน้ําไมสะดวก สิ่งกลิ่นเนาเหม็น และเปนที่เพาะพันธุยุงจึงควรเรงใหเจาหนาที่ดูแล
ขุดลอกทอระบายน้ําทิ้งใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
จากที่ผลการศึกษาครั้งนี้ มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปรากฏพบขอที่มี
คาเฉลี่ยนอย ผูวิจัยจึงไดนํามาเปนขอเสนอแนะ ดังนี้
1.ดานงานฝายแบบแผนและกอสราง ผูบริหารกองชางองคการบริหารสวนตําบลแม คะตวน ควรมีการหา
แนวทางปรับปรุงแกไขโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม โดยการดูแลเอาใจใสการสงเจาหนาที่เขารับการ
อบรมในดานงานฝายแบบแผนและกอสรางตางๆ เชนงานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
ทางดานวิศวกรรม งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐาน ซึ่งกอง
ชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน เห็นวาเปนปจจัยสําคัญในการใหบริการของประชาชน ที่กองชางองคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวน ควรดําเนินการและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
2. ดานงานฝายโยธา ดังนั้น ผูบริหาร กองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ตองมีการปรับปรุง
แกไขในดานการจัดสถานที่พักผอนหยอนใน เชน สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนหยอม ฯลฯ เพื่อตอบสนองความ
ตองการพื้นฐาน นอกจากนี้ในดานการปฏิบัติควรมีการปรับปรุงโดยมีการจัดสรรบุคลากรที่มีความรูความสามารถให
เหมาะสมกับภารกิจการปฏิบัติงานของกองชาง และควรมีการปรับปรุงแผนพัฒนาในการปฏิบัติงานกองชางองคการ
บริหารสวนตําบลแมคะตวนใหมีความชัดเจน สอดคลองกับผลประโยชนของประชาชนใหมากยิ่งขึ้น
3. ดานงานฝายธุรการ ผูบริหารกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน ควรมีการตรวจสอบแสดง
รายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ ตองมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการตรวจสอบแสดงรายการ
เกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ ลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร พรอมทั้งจัดใหมีชองทางในการสง
เอกสารใหดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่จะมาขออนุญาตปลูกสรางอาคาร การ รองเรียนการ
ขอความอนุเคราะหตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวน
ตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน” เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
กองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ใหมีความครอบคลุมและเกิดการ
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงไดเสนอแนะหัวขอในการวิจัยตอไป ดังนี้
1. ควรวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะต
วน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ตามทัศนะของประชาชน
2. ควรวิจัยเรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่มีตอการบริหารงานดานการพัฒนาถนน สะพาน รางระบายน้ํา
ขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
3. ควรวิจัยเรื่อง ปจจัยของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
4. ควรวิจัยเรื่อง ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคะตวน
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะ
เกษ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่อยูในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัด
ศรีสะเกษ จํานวน 11,892 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการโดยใชสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน
โดยวิธีแบบเจาะจง จํานวน 386 คน จํานวน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน คา t-test ,คา F-Test ผล
การศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.60 , SD. 0.98) และเปนราย
ดาน ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.67 , SD. 0.99) ดานการ
แกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.53 , SD. 0.97) ตามลําดับ
และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ตางกัน ของ
ประชาชนโดยรวมความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสวนจําแนกตามอายุ รายไดตอ
เดือนตางกัน โดยภาพรวมความพึงพอใจไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ , ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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Abstract
Research People’s Satisfaction with Prevention and Relief of Prueyai subdistrict
administrative organization District Khukhan Sisaket province. The purpose is to study and
compare the levels of people’s satisfaction with Prevention and Relief of Prueyai subdistrict
administrative organization District Khukhan Sisaket province. The population in this
study. The population in the area PrueYai Tambon Administration Organization Khukhan
province of 11,892 people, the size of the sample by using a formula of Taro Yamane. By
the way, thou shalt number of 386 drill form tools data collecting is the query statistics data
analysis include percentage, average, and standard deviation. Testing assumptions, values,
t-test F-Test. The study indicated that Satisfaction level of public protection and disaster
relief. PrueYai Tambon Administration Organization Khukhan offense as a whole at a high
level ( X = 3.60, SD. 0.98) and a side. Preparation for disaster prevention and relief. At a

high level ( X = 3.67, SD. 0.99) to the solution while the disaster and the subsequent

disaster. At a high level ( X = 3.53, SD. 0.97), respectively. And the results of the
comparative analysis of public satisfaction level towards prevention and mitigation.
PrueYai subdistrict administrative organization Tohoku district Khan AFP classified by
sex, educational level, occupation of the public overall satisfaction differ statistically
significant level of .05, in part, classified according to age. Revenue per month, and
different overall satisfaction did not differ.
Keywords : Satisfaction, Prevention and Relief

บทนํา
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 เปนการนําแนวคิดการพัฒนาระบบการ
ปองกัน การเตรียมความพรอม และการสรางภูมิคุมกันโดยพัฒนาภูมิความรูและเสริมสรางความเขมแข็งระดับ
ชุมชน ในการเฝาระวังและรับมือกับสาธารณภัย การอยูรวมกับธรรมชาติและการสรางภูมิ ตานทานใหแกชุมชนตาม
แนวทาง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" รวมทั้งการนําแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อปองกันภัยตาม
หลักสากลคือ "รูรับ - ปรับตัว - ฟนเร็วทั่ว - อยางยั่งยืน" (Resilience) โดยเสริมสรางความตระหนักในการลดความ
เสี่ย งตั้ง แต กอนเกิด ภัย ขณะเกิ ดภั ย และหลัง เกิด ภัย และกํากับ การดํา เนิน การขับ เคลื่ อนใหเปนไปตามกรอบ
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคลองกับกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 2030) ยุทธศาสตรการดําเนินงานตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ประกอบดวย
การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) การบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน (Emergency Management) การเพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน (Build Back Better and Safer)
และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เปนแนวทางหลักในการ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของแผน และนําไปสูความสําเร็จในการจัดการความเสี่ยง จากสาธารณภัยซึ่งเปน
พื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.
2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อใหทุกหนวยงานใชแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.
2558 เปนแผนแมบท (Master Plan) ในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยเปนกรอบและทิศทางในการ
ปฏิบัติการดานสาธารณภัยใหแกประเทศไทย (แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 : ก)
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สถานการณสาธารณภัยของประเทศไทยที่สําคัญที่เกิดขึ้นและสรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน มีดังนี้ (1) อุทกภัย (Flood) เปนสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเปนเวลานาน ทําให
เกิ ด น้ํ า ป า ไหลหลาก น้ํ า ท ว มฉั บ พลั น น้ํ า ท ว มขั ง และน้ํ า ล น ตลิ่ ง ประชาชนได รั บ ความเดื อ ดร อ น สิ่ ง
สาธารณประโยชน และทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลัก ไดแก มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่
พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในชว งเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปก
คลุ ม อ า วไทยและภาคใต ใ นช ว งเดื อ นตุ ล าคมถึ ง ธั น วาคม ร อ งมรสุ ม ที่ พ าดผ า นภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงหยอมความกดอากาศต่ํา และพายุหมุนเขตรอน (ดีเปรสชั่น โซนรอน และ
ไตฝุน) นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ไมไดเกิดขึ้นจากธรรมชาติ เชน อางเก็บน้ํา เขื่อนแตก เปนตน ในระยะหลัง
ปญหาอุทกภัยเริ่มมีความรุนแรงขึ้น มีมูลคาความเสียหายสูงมากขึ้น ดังแผนภาพที่ 1 - 3 อุทกภัยที่มีความสูญเสีย
มากที่สุด คือ มหาอุทกภัย ป พ.ศ. 2554 ในพื้นที่ 64 จังหวัด และกรุ งเทพมหานคร มีผูเดือดรอน 5,247,125
ครัวเรือนจํานวน 16,224,302 คน เสียชีวิต 1,026 คน รวมมูลคาความเสียหายสูงถึง 1.44 ลานลานบาท (2) ภัย
แลง (Drought) เกิดขึ้นเนื่องจากน้ํา น้ําฝน น้ําใตดิน หรือน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ หรืออางเก็บน้ํา มีนอยกวาปกติใน
ชวงเวลาหนึ่ง โดยมีปริมาณนอยกวาที่พืช คน หรือสัตวตองการ ซึ่งเปนสภาวะการขาดแคลนน้ําอุปโภคและบริโภค
รวมถึง น้ําเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนเวลานานจนกอใหเกิดความเสียหาย และสงผล
กระทบอยางกวางขวางตอชุมชน สังคม และระบบเศรษฐกิจโดยรวม และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศเปนสาเหตุใหฤดูฝนสั้นขึ้น ซึ่งหมายถึงวาฤดูแลงจะยาวนานขึ้น พื้นที่ตอนบนของประเทศจะมีปริมาณฝน
ตกนอยลง ทําใหปริมาณน้ําในเขื่อนและอางเก็บน้ําทั่วประเทศมีปริมาณไมเพียงพอเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อ
การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน นอกจากนี้ความเจริญของชุมชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และจํานวนประชากรที่ไดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นพรอมกัน ทําใหมีความตองการ
ใชน้ํ าในกิจกรรมตาง ๆ ของทุกภาคส วนมากขึ้น จึ งเป นปจ จัยหนึ่งที่ ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําต ามมา
(แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 : 3-4)
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตองานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ในเรื่องกิจกรรมตาง ๆ ที่องคการ
บริหารสวนตําบลไดดําเนินการ ทั้งในเรื่องเตรียมการปองกันและการใหความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน ทั้ง
ในขณะที่ เกิด ภัย และภายหลั ง การเกิด สาธารณภัย เพื่ อนํ า ผลจากการวิ จั ย มาเป น ขอมู ล ในการปรับ ปรุง การ
ดําเนินงานปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ตามปจจัยสวนบุคคล
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

-

ปจจัยพื้นฐานบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได

ตัวแปรตาม
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ
จังหวัดศรีสะเกษ
1. ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
2. ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและ
ภายหลังการเกิดสาธารณภัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อยูในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบล ปรือใหญ อําเภอขุขันธ
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 11,892 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรที่อยูในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบล ปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะ
เกษ กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973 : 125) โดย
วิธีแบบงายดวยการสุมดวยความบังเอิญ จํานวน 386 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะ
เกษ ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก
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สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ตอเดือน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยใช Likert’s
scale เปนมาตรวัด ลักษณะของขอความที่ใชมีลักษณะเชิงบวก มีเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ
เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแบงระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอ ขุขันธ จังหวัดศรี
สะเกษ ออกเปน 5 ระดับคือ
4.50 - 5.00
หมายถึง
มีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจ ระดับมาก
2.50 - 3.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง
1.50 - 2.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจ ระดับนอย
1.00 - 1.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจ ระดับนอยที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป
5. การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. คารอยละ เพื่อวิเคราะหลักษณะสวนบุคคล ของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางที่อาศัยในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
2. คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
3. คา t-test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล 2 กลุม ที่มีตอความพึงพอใจของประชาชนตองาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
4. คา F-Test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลมากกวา 2 กลุมที่มีความพึงพอใจของประชาชนตองาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
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ผล/สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เพศชาย จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 53.89
เพศหญิง จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 46.11 อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.94
อายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 25.36 อายุมากกวา 51 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ
24.61 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 39.38 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 125
คน คิดเปนรอยละ 32.38 ระดับปริญญาตรี จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 27.72 อาชีพรับจาง จํานวน 116 คน
คิดเปนรอยละ 30.05 อาชีพเกษตรกร จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 29.02 และอาชีพคาขาย/งานอิสระ จํานวน
89 คน คิดเปนรอยละ 23.06 รายไดตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26.42 รายไดตอ
เดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 25.39 รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท จํานวน
94 คน คิดเปนรอยละ 24.35 ตามลําดับ
2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.60 , SD. 0.98) และเปนรายดาน
ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.67 , SD. 0.99) ดานการแกปญหาใน
ขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.53 , SD. 0.97) ตามลําดับ
2.1.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความรวดเร็วและความชัดเจน เชน เว็บไซต สายดวน ฯลฯ มา
ใชเปนชองทางในการรับแจงปญหาหรือการขอความชวยเหลือเมื่อเกิดภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.98 , SD. 0.87)
รองลงมา มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผน เพื่อใหมีความพรอมรับสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X =3.82 , SD.
0.89) การใหความชวยเหลือผูประสบภัยขององคการบริหารสวนตําบลมีความสะดวกรวดเร็วและมีขั้นตอนที่ไม
ยุงยากซับซอน อยูในระดับมาก ( X = 3.77 , SD. 0.79) มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ในการ
ดําเนินการปองกันภัยแลงมีความทันสมัยได มาตรฐานและมีสภาพที่พรอมใชงานไดทันทีที่มีการรองขอ และ มีการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการปองกันภัยธรรมชาติใหแกประชาชนในพื้นที่ อยูในระดับมาก ( X = 3.75 , SD. 0.93) มีการ
ใหความรู ในเรื่องการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.71 , SD. 0.84) อบต. มีการ
จัดเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิงสํารองไวใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยทันทีที่มีการรองขอ อยู
ในระดับมาก ( X = 3.71 , SD. 1.02) มีจํานวนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยมีความเพียงพอ
อยูในระดับมาก ( X = 3.70 , SD. 0.98) และ ลําดับสุดทาย มีการวางแผนและคูมือปฏิบัติการโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ระดับทองถิ่น อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.28 , SD. 1.28)
2.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารภัย โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.56 , SD. 0.93) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เจาหนาที่ใหความชวยเหลือ อยูในระดับ
มาก ( X = 3.88, SD. 0.93) มีขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจายงบประมาณในการชวยเหลือผูประสบภัยมีความ
รวดเร็วและทันตอเวลา อยูในระดับมาก ( X = 3.83 , SD. 0.94) งบประมาณในการดําเนินการปองกันภัยในพื้นที่
และการใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยมีความเพียงพอ อยูในระดับมาก ( X = 3.80 , SD. 0.90) การฟนฟู
บูรณะและการพัฒนาการชวยเหลือหลังจากภัยพิบัติที่จะชวยใหชุมชนที่ประสบภัยกลับสูสภาพเดิม อยูในระดับมาก
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( X = 3.68 , SD. 0.86) อบต. มีการจัดสงสิ่งของที่ไดรับบริจาค(ถุงยังชีพ)ใหกับประชาชนผูประสบภัยดวยความ
ทั่วถึงยุติธรรมเทาเทียมกันและไมมีปญหาการเลือกปฏิบัติ อยูในระดับมาก ( X = 3.65 , SD. 0.98) อบต.มีระบบรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนและนํามาปรับปรุงการใหการดําเนินงานดานสาธารณภัย อยูในระดับมาก ( X = 3.60
, SD. 0.89) และลําดับสุดทาย มีการไดรับความชวยเหลือในการขนยายสิ่งของไดทันทวงที อยูในระดับปานกลาง (
X = 3.02 , SD. 1.03)
3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายไดตอเดือน
3.1.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม เพศตางกัน ของประชาชนที่มีเพศตางกันโดยรวม
ความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการแกปญหา
ในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย มีความพึงพอใจที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3.2 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามอายุตางกัน โดยภาพรวมความพึงพอใจไม
แตกตางกัน
3.3 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามระดับการศึกษาตางกัน โดยภาพรวมความพึง
พอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเตรียมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย มีความพึงพอใจที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคูระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ
งานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความพึงพอใจแตกตางกัน 3 คู ไดแก คูที่ 1
กลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คูที่ 2 กลุมระดับ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีคาเฉลี่ยนอยกวา ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และ คูที่ 3 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยนอยกวา ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และดานการ
แกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย มีความพึงพอใจแตกตางกัน 4 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. คูที่ 2 กลุมระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยกวา ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คูที่ 3 ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มี
คาเฉลี่ยมากกวา ระดับการศึกษาปริญญาตรี และ คูที่ 4 ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยนอยกวา ระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
3.4 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามอาชีพตางกัน โดยภาพรวมความพึงพอใจ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการเตรียมการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย มี ความพึงพอใจแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคูระดับความพึงพอใจของประชาชนตองาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตํา บลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



อาชีพตางกัน ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย มีความพึงพอใจแตกตางกัน 1 คู ไดแก คูที่ 1
กลุมอาชีพเกษตรกร มีคาเฉลี่ยมากกวา กลุมอาชีพคาขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และดานการแกปญหาใน
ขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารณภัย มีความพึงพอใจแตกตางกัน 3 คู ไดแก คูที่ 1 กลุมอาชีพเกษตรกร มี
คาเฉลี่ยนอยกวา กลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ คูที่ 2 กลุมอาชีพคาขาย/งานอิสระ มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุม
อาชีพรับจาง คูที่ 3 กลุมอาชีพคาขาย/งานอิสระ มีคาเฉลี่ยนอยกวา กลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
3.5 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย องคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามรายไดตอเดือนตางกัน โดยภาพรวมความพึง
พอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
ระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือ
ใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของชวฤทธิ์ บริสุทธิ์
(2551, บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลลาดชิด
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวนตําบลลาดชิด อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดาน
งบประมาณ และดานบุคลากร สวนดานการวางแผนและดานบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก มีการนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย มีความรวดเร็วและความชัดเจน เชน เว็บไซต สายดวน ฯลฯ มาใชเปนชองทางในการรับแจงปญหาหรือ
การขอความชวยเหลือเมื่อเกิดภัย มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผน เพื่อใหมีความพรอมรับสาธารณภัย การให
ความชวยเหลือผูประสบภัยขององคการบริหารสวนตําบลมีความสะดวกรวดเร็วและมีขั้นตอนทีไ่ มยุงยากซับซอน ซึ่ง
ไดมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ในการดําเนินการปองกันภัยแลงมีความทันสมัยไดมาตรฐาน
และมีสภาพที่พรอมใชงานไดทันทีที่มีการรองขอ และ มีการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการปองกันภัยธรรมชาติใหแก
ประชาชนในพื้นที่ มีการใหความรู ในเรื่องการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลมีการ
จัดเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิงสํารองไวใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยทันทีที่มีการรองขอ ซึ่ง
มีจํานวนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยมีความเพียงพอ และ ลําดับสุดทาย มีการวางแผนและ
คูมือปฏิบัติการโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับทองถิ่น อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของพรสรวง
เถาตะกู (2550 , บทคัดยอ) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา 1) ความรูเกี่ยวกับงาน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับการสนับสนุนจากศูนย อปพร. เทศบาล
ตําบล การทํางานเปนทีมและการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูในระดับมาก
ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารภัย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ไดแก
เจาหนาที่ใหความชวยเหลือ มีขั้นตอนและวิธีการในการเบิกจายงบประมาณในการชวยเหลือผูประสบภัยมีความ
รวดเร็วและทันตอเวลา ไดจัดงบประมาณในการดําเนินการปองกันภัยในพื้นที่และการใหความชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภัยมีความเพียงพอ การฟนฟูบูรณะและการพัฒนาการชวยเหลือหลังจากภัยพิบัติที่จะชวยใหชุมชนที่
ประสบภั ยกลั บสู ส ภาพเดิ ม และองคการบริหารสว นตํา บล มี การจัด ส งสิ่ ง ของที่ไ ด รับ บริจ าค(ถุงยั ง ชีพ )ใหกับ
ประชาชนผูประสบภัยดวยความทั่วถึงยุติธรรมเทาเทียมกันและไมมีปญหาการเลือกปฏิบัติ องคการบริหารสวน
ตําบลมีระบบรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและนํามาปรับปรุงการใหการดําเนินงานดานสาธารณภัย และลําดับ
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สุดทาย มีการไดรับความชวยเหลือในการขนยายสิ่ง ของไดทันทวงที อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ รณชัย มณีอินทร และสุวัลลีย เปยมปติ (2553) ไดทําการศึกษา บทบาทขององคการบริหารสวน
ตําบลกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในจังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ
ปญ หาและขอ เสนอแนะในการป อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัยขององค การบริหารส ว นตํ า บลในเขตจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี โดยใชขอมูลจากแบบสอบถามนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 87 คน ผลการศึกษาพบวาสวน
ใหญมีการเตรียมความพรอมกอนเกิดสาธารณภัย โดยใหคนในชุมชนมีสวนรวมวางแผน จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะ
กิจ เพื่ อจัดเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ขณะเกิดสาธารณภัยนายกองคการบริหารสวนตํ าบลดํ ารงตํ าแหน ง
ผูอํานวยการศูนย ฯ มีการแจงเตือนภัย เขาระงับภัย และชวยเหลือผูประสบภัย หลักจากสาธารณภัยสิ้นสุดลงมีการ
สํารวจและซอมแซมสาธารณูปโภคที่เสียหาย การฟนฟูสภาพจิตใจผูประสบภัยแตปญหาที่พบองคการบริหารสวน
ตําบลสวนใหญยังขาดแคลนงบประมาณ วัสดุอุปกรณกูภัย บุคลากรที่มีความรู ขอเสนอแนะขององคการบริหารสวน
ตําบลตองการไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น การสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ รวมถึงการอบรมเจาหนาที่ดวย
4. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดตอเดือน พบวา จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ตางกัน ของประชาชนโดยรวมความพึง
พอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสวนจําแนกตามอายุ รายไดตอเดือนตางกัน โดยภาพรวม
ความพึงพอใจไมแตกตางกัน ซึ่งผลงานวิจัยตางกับนางสาวงามศิลป แหสถิต (2553) การมีสวนรวมของอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลศรีวิลัย อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผล
การศึกษา พบวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนที่มีเพศ แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมและเปนรายดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนที่มี อายุ รายได ระดับการศึกษาและ
ระยะเวลาในการเปนสมาชิก แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพ ล
เรือนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตําบลศรีวิลัย อําเภอเสลภูมิ ไมแตกตางกัน และ ผลงานของสมเดช มา
บางยาง 2550: ความพึงพอใจของประชาชนตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลบานชัฏปาหวาย
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาวิจัย พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคล ซึ่ง
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ไมทําใหประชาชนมีความ พึงพอใจตองานปองกันและ
บรรเทา สาธารณภัยแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ดานการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรใหทางองคการบริหารสวนตําบลมีการจัดเตรียม
น้ํามันเชื้อเพลิงสํารองไวใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย และควรมีจัดฝกอบรมใหความรู
แกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย มีการวางแผนและคูมือปฏิบัติการโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ระดับทองถิ่นดวย
2. ดานการแกปญหาในขณะที่เกิดภัยและภายหลังการเกิดสาธารภัย ทางองคการบริหารสวนตําบลควรจัด
ใหมีการสนับสนุนการจัดสงสิ่งของที่ไดรับบริจาค(ถุงยังชีพ)ใหกับประชาชนผูประสบภัยดวยความทั่วถึงยุติธรรมเทา
เที ย มกัน และไม มี ป ญ หาการเลื อกปฏิบั ติ องคก ารบริหารส ว นตํ า บลควรจั ด ใหมี ระบบรับ ฟ ง ความคิ ดเห็น ของ
ประชาชนและนํามาปรับปรุงการใหการดําเนินงานดานสาธารณภัย และควรจัดใหมีการชวยเหลือในการขนยาย
สิ่งของไดทันทวงที ตอการเกิดเหตุดานสาธารณภัย
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาความพึงพอใจจากประชาชนที่อาศัยอยูในเขตในองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล อื่น ๆ ที่มี
ตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่นั้น เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับการศึกษาในครั้งนี้วา
เหมือน หรือแตกตางกันอยางไร และนําผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ
บริหารสวนตําบลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ศึกษาจากผูนําทองถิ่นในตําบล เชน กํานัน ผูใหญบาน และผูนํากลุมตาง ๆ และวัดความแตกตางใน
ดานอื่น ๆ ดวย เพื่อนําผลการศึกษามาปรับปรุงการปฏิบัติงานปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
3. ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม
จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของ องคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคามจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล 3)เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร
สวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประชาชนขององคการบริหาร
สวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 6,608 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร
ยาโมเน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 378 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีแบบงาย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา ttest, F-test
ผลการศึกษา พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาป
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูใน
ระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยปรากฏ ดานหลักความมีสวนรวม คาเฉลี่ยเทากับ 4.10
รองลงมา ดานหลักความคุมคาค าเฉลี่ยเทากับ 4.03 ดานหลักความโปรงใส คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ดานหลักความ
รับผิดชอบ คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ดานหลักนิติธรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และดานหลักคุณธรรม คาเฉลี่ยเทากับ
3.87 ตามลําดับ สําหรับผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดาน
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน พบวา โดยภาพรวมไมแตกตาง
กัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การจําแนกตามตัวแปรดานอายุ มีความคิดเห็นแตกตางในดานนิติธรรม และหลัก
ความคุมคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : การบริหารงาน,หลักธรรมาภิบาล,องคการบริหารสวนตําบลแคน
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Abstract
The research objective is 1) to study the level of public opinion towards the
Administration based on the principles of good governance of subdistrict administrative
organization, Amphoe wapi pathum Maha sarakham province Canterbury 2) for a
comparative study on the management principles of good governance of subdistrict
administrative organization Amphoe wapi pathum Maha sarakham Kaen province.
classified by the personal factor 3) to study the problems and obstacles in management
according to the principles of good governance of subdistrict of Amphoe wapi pathum
administrative organization Maha sarakham Kaen. province. The population used in this
research Subdistrict administrative organization of the people of Amphoe wapi pathum
Maha sarakham Kaen. province. The number of people assigned the size of 6,608 samples
of taro pharmaceutical modules allowed the number 378 samples, sampling and research
people come by a simple method. Information gathering tools is the query statistics data
analysis include percentage frequency values, average, standard deviation, and t-test values,
F-test.
The study found that the management according to the principles of good
governance of subdistrict of Amphoe wapi pathum administrative organization Maha
sarakham Kaen province. On many levels. The average equivalent to 3.97, considering the
list of sides, found that all sides very level. When ranked by average descending appear.
Primary-side average engagement equal to 4.10 secondary Core value an average value
equal to the primary-side transparency 4.03 average equal to 3.99 core responsibilities, the
average is equal to the average of 3.93 side equal to 3.89 and the ethics value average 3.87
respectively. For the comparative study of the results of the public opinion to work
according to the principles of good governance of subdistrict of Amphoe wapi pathum
administrative organization Maha sarakham Kaen. province. Classified according to sex,
age, marital status, personal side, marital status, education level, occupation, and the
average income per household, found that overall, there is no difference. When considering
the side list, find that distinguish the age variables. There are different opinions in the field
of rule of law and core value is significant at the .05 level, the statistical section of the other
side is no different
Keywords : Administration, Governance, Subdistrict Administrative Organization
Kaen.,

บทนํา
ปจจุบันสถานการณของสังคมไทย ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยของโลกโดยเฉพาะ อยางยิ่งใน
ขณะนี้ ซึ่งเปนยุคของกระแสแหงโลกาภิวัตนทําใหเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วไปตามอิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนผลรวมไปถึง การ
ถายทอดขอมูลขา วสารอยางรวดเร็วสู ประชาชน แตระบบการบริหารงาน ทั้ งภาครัฐ และเอกชนเกิดความไม
สอดคลอง และทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงทําใหสังคมโลกหันกลับมามองถึงสาเหตุปญหาที่แทจริง ในการ
บริหารของแตละประเทศที่มีผลกระทบตอดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสงผลตอองคการอื่นๆ อยาง
มากมาย การบริหารเปนเรื่องที่สําคัญยิ่งตอการดําเนินงานขององคกรเพราะเปนเครื่องมือที่ชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จ
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และความลมเหลวความมีประสิทธิภาพ หรือความไรประสิทธิภาพขององคการ ในปจจุบันการบริหารจัดการมีความ
สลับซับซอนกวาในอดีตแตการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐยังอยูในชวงปรับตัว และยังคุนเคยอยูกับการใช
รูปแบบการบริหารจัดการที่เปนการบริหารจัดการแบบแยกสวน (Fragment Administration) ผลลัพธก็คือ
หนวยงานแตละหนวยและบุคคลแตละบุคคลตางก็มุงทางานเฉพาะสวนของตน ไมไดมุงเนนใหมีการประสานงาน
และบูรณการกับหนวยงานหรือบุคคลอื่นๆ ทําใหการบริหารไมมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร(นิยม รัฐ
อมฤต,2550 : 64)
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good governance) เปนแนวคิดสากล ที่ไดนํามาใชใน
สัง คมไทยโดยมี ค วามหมายรวมถึง ระบบโครงสรา งกระบวนการต า งๆ ที่ ว าง กฎเกณฑ ค วามสั ม พั น ธ ระหว า ง
เศรษฐกิจ การเมือง และสั งคมของประเทศเพื่ อที่ภาคต างๆ ของ สังคมจะพัฒนาและอยูรว มกัน อยา งสัน ติสุ ข
เปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีคือ การพัฒนาและอยูรวมกันอยางสันติสุขของทุกภาคในสังคมกลาว
อีกนัยหนึ่งคือ การสรางความเปนธรรมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับทุกภาคในสังคมไมใชภาคใดภาค
หนึ่ง และหลักธรรมาภิบาลก็ไดกลายเปนมาตรฐานสากลที่องคการและหนวยงานทั่วไปตองการให เกิดขึ้น ธรรมาภิ
บาลเปนหลักการที่เปนกุญแจสําคัญประการหนึ่งที่จะนําไปสูความสําเร็จในการฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศกําลังพัฒนาและกลุมประเทศยากจน ในมาตรา 3/1 แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการไดวางกรอบแนวทางการบริหาร
ราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่
ไมจําเปน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ”
และเพื่ อใหการดํา เนิ นการดั งกล าวเปน ไปตามกรอบ ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดัง กล าว จึง ได มี
ประกาศใชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
10 ตุลาคม 2546 โดยเนื้อหาเปนการกําหนดแนวทางการบริหารราชการเพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคใน
การบริหารราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวพระราชกฤษฎีกานี้
โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย,2550)
รัฐบาลไดมีการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นมากขึ้นประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542 การปกครองตนเองโดยรูปแบบการปกครองสวน
ทองถิ่น (Local self government) เปนจุดมุงหมายสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาประเทศและมีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอการบริหารงานพัฒนาชนบทใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันเพื่อใหทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งยังเปนศูนยกลางในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอันเปนการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกทองถิ่นและประเทศชาติโดยรวม โดยองคการบริหารสวนตําบลมีความสําคัญตอชุมชนในลักษณะที่
เปนองคกรพื้นฐานของทองถิ่นและเปนกลไกที่สําคัญตอการบริหารการพัฒนาระดับตําบลทั้งในทางทฤษฏีและ
ในทางปฏิบัติ ในทางทฤษฏีมีความเชื่อวาองคการบริหารสวนตําบลมีแนวโนมวาจะมีศักยภาพสูงในการพัฒนาชนบท
เปนองคกรที่มีพลังของประชาชนในทองถิ่นอยูใกลชิดกับประชาชนและทรัพยากรตางๆ ในชนบทจึงนาจะรูปญหา
ความตองการที่แทจริงรวมทั้งแนวทางแกไขปญหาไดเปนอยางดีอันจะสงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
การพัฒนาดานเศรษฐกิจสังคม การเมืองและสิ่งแวดลอมในชุมชน (สถาบันพระปกเกลา,2556)
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การนําพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 บังคับใชไปแลว พบวามีการ
รองเรียนและตรวจพบการทุจริตคอรรัปชั่นหลายรูปแบบ ในองคการบริหารสวนตําบล ดวยเหตุผลดังกลาว ทําให
เกิ ด ป ญ หาในการบริ ห ารองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล เป น เหตุ ใ ห ก ารบริ ห ารการปกครองส ว นท อ งถิ่ น หย อ น
ประสิทธิภาพไมสามารถพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนาตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจ สงผลใหสังคมเกิด
ความเคลือบแคลงใจในกระบวนการกระจายอํานาจ อีกทั้งยังเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ความไมโปรงใสในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ที่ไมไดผานการรองเรียนหรือไมไดรับการตรวจสอบจากหนวยงานตาง ๆ
ยังมีอีกมาก ซึ่งลวนเปนปญหาสําคัญที่ตองเรงดําเนินการแกไข สิ่งทาทายองคการบริหารสวนตําบลอยูในขณะนี้ คือ
การปรับกลยุทธ ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ใหไปสูการเปนขาราชการ
ยุคใหม ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ควรตระหนักถึงการดูแล
บําบัดทุกข บํารุงสุข แกพี่นองประชาชนในทองถิ่นอยางดียิ่ง ปกปก รักษา เปนที่พึ่ งยามทุกข สรางความสุขใหแก
ราษฎรอยางทั่วถึงรอบดาน มุงปฏิบัติงานเพื่อเปาหมาย คือ การพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา สรางชุมชนให
เขมแข็งมุงการกระจายอํานาจ ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตความ
เปนอยูที่ดี (อิสมาแอล โตงนุเย,2557 : 1)
องคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขนาดกลาง มีงบประมาณในการบริหารงานรวมทุกประเภททั้งปงบประมาณพ.ศ. 2552 จํานวน 33.803.818 บาท
(องคการบริหารสวนตําบลแคน. 2559 : 2) สําหรับสภาพปญหาและผลการดําเนินงาน ในดานการบริหารนั้นมี
ปญหาตาง ๆ คือ การขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานทุกขั้นตอนประชาชน บุคลากรขาดความรู
ความชํานาญในการทํางาน ไมมีการสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมเครื่องใชเทคโนโลยีไมเพียงพอ ประกอบกับ
ประชาชนขาดความรูที่แทจริงในเวทีประชาธิปไตยขาดการรณรงคประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของหนวยงาน
การจัด ทํา โครงการหรือกิจกรรมตา ง ๆ โดยไม มีการประเมิ นผลของความคุ มทุ น ความคุ มค าของงบประมาณ
ตอบสนองตอกลุมฐานเสียงของผูบริหาร หรือเพื่อวัตถุประสงคบางอยางเอื้อประโยชนใหกับตัวเองหรือพวกพองเปน
ตน(องคการบริหารสวนตําบลแคน.2559 : 11)
ดวยเหตุผลขางตน ผูศึกษาจึงตองการที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเปนขอมูลและแนวทางใน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ใหมีประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ประโยชนตอองคกรและเพื่อประโยชนสุขของประชาชนและสังคมไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของ องคการ
บริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอ
วาปปทุม จังหวัดมหาสารคามจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ องคการบริหารสวนตําบล
แคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
จากแนวคิด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ย วข องผู วิ จั ย ได นํ า เอามาเป น กรอบแนวความคิ ด การศึ กษาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยได
นําแนวคิดของกรมส งเสริมการปกครองสวนท องถิ่น (2557) หลั กธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวย 6 ดาน หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ
และดานหลักความคุมคา ซึ่งประกอบดวยตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน (Independent Variable) และตัวแปรตาม
(Dependent Variable) ดังภาพประกอบที่ 1
ตัวแปรอิสระ

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

ตัวแปรตาม

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

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ประชากรที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 378 คน ซึ่งได
จากการกําหนดขนาดของตัวอยางดวยใชสูตรของYamane. (1967)เครื่องมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
(Questionnaire)ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอน
การสรางแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ ทฤษฎีเกี่ยวกับ ทฤษฎี
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล(Good
governance) พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พรอมกับนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัย เพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการ
แกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย
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3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30
ชุดเพื่อนําไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cornbach Coefficient)
พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .9086
4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย เวสเทิรน ถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลแคน
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคามเพื่อขอความอนุเคราะห ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน จํานวน 17 ชุมชน
ในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ลงรหัสแบบสอบถามแลว ไปแจกจายยังประชากรที่เปนผูนําและประชาชน
ในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคามขอความรวมมือตอบ
แบบสอบถาม เมื่อครบกําหนด 15 วัน ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บแบบสอบถามดวยตนเองและไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาครบตามจํานวนประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม
จํานวน378 ชุด
3. นําแบบสอบถามที่ไดรับมาสํารวจความสมบูรณ ครบถวนของเนื้อหาในแบบสอบถามแลวจัดหมวดหมู
ขอมูลจากแบบสอบถาม เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ทางผูวิจัยไดดาํ เนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิ จัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม
2. ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสั ง คมศาสตร แ ละทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ล ซึ่ ง ได คํ า นวณค า สถิ ติ ต า งๆ จากข อ มู ล ใน
แบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ขั้นพื้นฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพื่อวิเคราะหคาสถิติดังนี้
1. คาสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics Method)ประกอบดวยคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสําหรับเปรียบเทียบเพื่อดูการกระจายของตัวแปร และเพื่อนําเสนอขอมูลทั่วไปของ
กลุมตัวอยางในแตละหมวดหมูของตัวแปรในรูปแบบตารางวิเคราะห
2. คาสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Method) ประกอบดวยการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ไดแก ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคามจํานวน 2 กลุมใชการ
ทดสอบดวยคา t-test สวนที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)
โดยการทดสอบคาเอฟ (F-test) เมื่อมีนัยสําคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูภายหลัง
3. แบบสอบถามตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open End) โดยการวิเคราะหแบบ
สรุปตีความ และอธิบายเชิงวิเคราะห
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ผล/สรุปผลการวิจัย
การนํ า เสนอสรุ ป ผลการวิ จั ย ผู วิ จั ย ขอนํ า เสนอเป น ภาพรวม และข อ สรุ ป ผลการวิ จั ย ที่ เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว ตามลําดับดังนี้
1. ผลการศึกษาพบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เพศชาย มีอายุ 31-40 ปมีสถานภาพสมรส
สมรส มีระดับการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนตน มีอาชีพเกษตรกร มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน 15,001–20,000
บาท และรายไดตั้งแต 25,001 บาทขึ้นไป
2. ผลการศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาป
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ยเทากับ 3.97
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ ยจากมากไปหานอยปรากฏ ดาน
หลักความมีสวนรวม คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 รองลงมา ดานหลักความคุมคาคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ดานหลักความ
โปรงใส คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ดานหลักความรับผิดชอบ คา เฉลี่ ย เทา กับ 3.93 ด านหลั กนิ ติ ธรรม ค า เฉลี่ ย เท า กับ
3.89 และดานหลักคุณธรรม คาเฉลี่ยเทากับ3.87 ตามลําดับ
3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมไมแตกตางกั น เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา จําแนกตามตัวแปรดาน
อายุ ในดานหลักนิติธรรมและดานหลักความคุมคา เทานั้นที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สวนดานอื่นๆไมแตกตางกัน
4. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารส วนตําบลแคน อําเภอ
วาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบวา ขอเสนอแนะอื่นๆในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร
สวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคามแยกได 6 ดานแตละดานเรียงลําดับจากความถี่จากมากไปนอย
ดังนี้ดานหลักนิติธรรม องคการบริหารสวนตําบลแคน ควรมีความเครงครัดในเรื่องของการใชในเรื่องของหลักนิติ
ธรรมคือการปฏิบัติงานทุกอยางนั้นเปนไปตามกฎระเบียบจํานวน 10 คน ดานหลักคุณธรรม ควรหลักนํามาใชกับ
การกําหนดแนวปฏิบัติและการรณรงคใหปฏิบัติของพนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแคน ให
ปฏิบัติโดยยึดหลักความถูกตองความดีงามมีความซื่อสัตยสุจริตจริงใจขยันอดทนและมีระเบียบวินัยจํานวน 15 คน
ดานหลักความโปรงใส องคการบริหารสวนตําบลแคน ควรมีการทําแผนทําโครงการการรับหนังสือรองเรียนตางๆรับ
หนังสือรองเรียนและเมื่อดําเนินการตามกฎหมายแลวเสร็จควรแจงใหผูรองเรียนรับทราบถึงผลดําเนินการตาม
หนังสือรองเรียนดังกลาว จํานวน 20 คนดานหลักความมีสวนรวม องคการบริหารสวนตําบลแคน ควรมีการเปดเผย
ขอมูลที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงายประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกเชนการแบง
งานหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่การเบิกจายเงินทุกประเภทของสํานักงาน จํานวน 18 คนดานหลักความ
รับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลแคน ควรการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและรวมขอความเห็นใน
การตัดสินใจในโครงการกิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบลแคน เชน การตรวจสอบโครงการกอสราง
จํานวน 27 คนดานหลักความคุมคา องคการบริหารสวนตําบลแคน ควรนําหลักความคุมคามาใชในการบริหาร
งบประมาณการบริหารอาคารสถานที่ วั ส ดุ อุป กรณ โ ดยยึ ดหลั ก ที่ ว า จะต อ งบริ หารจั ด การและใช ง บประมาณ
ทรัพยากรที่มีอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวมมีการรณรงค จํานวน 25 คน
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาป
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม สามารถอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก - ธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัย
ของบวร วิเศษสุนทร (2550 : 95-99) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนตอการนําหลักธรรมาภิ
บาลมาใช ในองคการบริหารส ว นตํา บลในอํา เภอเมื อง จั ง หวัด หนองคาย ผลการวิจั ย พบว า ความคิ ด เห็น ของ
ประชาชนที่มีตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในองคการบริหารสวนตําบลโดยรวมอยูในระดับมาก
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดาน เพศ
อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ตัวแปรดานอายุ มีความคิดเห็นแตกตางในดานนิติธรรม และหลักความคุมคา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆไมแตกตางกัน อาจสืบเนื่องมาจากองคการบริหารสวนตําบลแคน ไดมี
การใหค วามรูค วามเขา ใจกับ ประชาชนในการปฏิบั ติ ราชการตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล อยา งครอบคลุ ม โดยการ
ประชาสัมพันธ ผานแผนพับ อบรมใหความรู ปลูกฝงผูนําชุมชน จึงเปนผลใหประชาชนที่มีสถานภาพสวนบุคคล
แตกตางกัน แตมีความคิดเห็นไมแตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัย ทรงชัย นกขมิ้น (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอระดับความเปนธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล
ไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอระดับความเปนธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
3. ผลศึกษา พบวา ขอเสนอแนะอื่นๆในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลแคน อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม แยกได 6 ดานแตละดานเรียงลําดับจากความถี่จากมากไปนอย
ไดแก ดานหลักนิติธรรม องคการบริหารสวนตําบลแคน ควรมีความเครงครัดในเรื่องของการใชในเรื่องของหลักนิติ
ธรรมคือการปฏิบัติงานทุกอยางนั้นเปนไปตามกฎระเบียบ ดานหลักคุณธรรม ควรหลักนํามาใชกับการกําหนดแนว
ปฏิบัติและการรณรงคใหปฏิบัติของพนักงานและเจาหนาที่ ดานหลักความโปรงใส องคการบริหารสวนตําบลแคน
ควรมีการทําแผนทําโครงการการรับหนังสือรองเรียนตางๆรับหนังสือรองเรียนและเมื่อดําเนินการตามกฎหมายแลว
เสร็จ ด านหลักความมีส วนรวม องคการบริหารสวนตําบลแคน ควรมีการเป ดเผยข อมูล ที่เป นประโยชนอยา ง
ตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงายประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกเชนการแบงงานหนาที่ความรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบลแคน ควรการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและรวมขอความเห็นในการตัดสินใจ
ในโครงการกิจกรรมตางๆขององคการบริห ารสวนตําบลแคน เชน โครงการกอสราง ดานหลักความคุมคา ควรนํา
หลักความคุมคามาใชในการบริหารงบประมาณการบริหารอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณโดยยึดหลักที่วาจะตองบริหาร
จัดการและใชงบประมาณทรัพยากรที่มีอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวมมีการรณรงค สอดคลอ ง
กับงานวิจัยของจตุพร ผองสุข (2550) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตํา บลโคกสว า ง อําเภอหนองพอก จั ง หวั ด รอยเอ็ด ผลการศึกษาพบว า ป ญ หาและขอเสนอแนะเกี่ย วกับ การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล ปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
พบวา การบริหารงบประมาณ ไมโปรงใส การแกไขปญหาไมทันตอความตองการของประชาชน สวนขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อบต. ควรจัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรม ควรแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนอยางรวดเร็ว ควรจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟงปญหาและความตองการของประชาชน รักษา
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สัญญาที่ใหไวกับประชาชน โดยสรุประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง อําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด เห็นวาองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง
โดยประชาชนที่มีรายไดแตกตางกัน มีความเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลโคกสวางแตกตางกัน ซึ่งขอสรุปที่ไดสามารถใชประโยชนตอการปรับปรุงบริหารประชาชน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
จากการศึกษาพบวาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแคน อําเภอวาป
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ๆ มีคาเฉลี่ยที่นอย
ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานหลักนิติธรรม องคการบริหารสวนตําบลแคนควรมีการออกกฎระเบียบขอบังคับขององคการบริหาร
สวนตําบลแคนที่ทันสมัยและเปนที่ยอมรับของชุมชน
2. ดานหลักคุณธรรม ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแคนควรมีการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนา องคการบริหารสวนตําบลแคนครอบคลุมทุกหมูบานจัดลําดับการดําเนินงานของโครงการตามความสําคัญ
จําเปนเรงดวนกอนหลังอยางเปนธรรม
3. ดานหลักความโปรงใส องคการบริหารสวนตําบลแคนควรมีจัดใหมีการทําประชาพิจารณหรือเปดโอกาส
ใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายขอบังคับเทศบัญญัติตางๆที่มีผลบังคับใชในองคการ
บริหารสวนตําบลแคน
4. ดานหลักความมีสวนรวม องคการบริหารสวนตําบลแคนควรมีการแตงตั้งประชาชนเขารวมเปน
กรรมการเชนกรรมการจัดซื้อจัดจาง กรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. ดานหลักความรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลแคนควรมีการรับฟงและนําขอรองเรียนขอเสนอ
ของประชาชนไปดําเนินการอยางเต็มที่
6. ด า นหลั ก ความคุม คา องค การบริ หารส ว นตํ า บลแคนควรมี ก ารใช ง บประมาณอย า งคุ ม ค า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผลงานหรือประโยชนที่ทองถิ่นไดรับเปนประโยชนสูงสุดแกสวนรวม
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อประเมินการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแคน กับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับคัดเลือกใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลในระดับจังหวัด
2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อประเมินการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกับองคการ
บริหารสวนตําบลแคน
3. ควรทําการศึกษาความคิดเห็นเพื่อประเมินการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับ
ประเด็นผลสัมฤทธิ์ดานนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐใหแกประชาชนในทองถิ่น
4. ควรทําการศึกษาเพื่อประเมินการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพ การมีสวนรวม การกระจายอํานาจรัฐใหแกประชาชน และองคกรอิสระที่ตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. ควรทําการศึกษาความคิดเห็นเพื่อประเมินการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่น ๆ
ใหครอบคลุมอยางหลากหลาย
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ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
PUBLIC SATISFACTION ON PREVENTIVE AND MITIGATION ACTIONSIN THE
PRAN SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION, KHUN HAN
DISTRICT, SISAKET PROVINCE

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

อัคเดช ไมอักรี
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงศ สุขสม

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) เพื่อศึกษาปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือนของประชาชนมีผลตอความพึงพอใจตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 3) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน ประชากรที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้คือผูประสบสาธารณภัย ประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน 220 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการ
เปรียบเทียบกับตารางของเครจซี่ และมอรแกน(Krejcie & Morgan) จํานวน 140 คน โดยการสุ มแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 3
ตอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : SD) และทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิติ t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 31-40 ป จบการศึกษา
ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. ประกอบอาชีพขาราชการหรือพนักงานหรือลูกจางในหนวยงานของรัฐและเอกชน มี
รายไดระหวาง 10,001บาท แตไมเกิน 20,000 บาท
2. ความพึงพอใจของผูประสบสาธารณภัยตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการ
วิเคราะหขอมูล พบวา ความพึงพอใจของประชาชนภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด รองลงมาคือดานกระบวนการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและต่ําสุด
คือดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3. จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจ โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน พบวา ความพึงพอใจผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยรวมไมแตกตางกัน
ทางสถิติ (p>0.05) สวนความคิดเห็นที่จําแนกตามอายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกต างกันอยางมีนัยสําคัญ
(P<0.05) ยกเวน ดา นระบบการใหบริการและด านกระบวนการดํ าเนิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) แตอยางใด
คําสําคัญ : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ความพึงพอใจ
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ABSTRACT
The research on public satisfaction on prevention and mitigation of disaster in the
Pran sub-district administration organization, Khun han district, Sisaket ProvinceThe
purpose of the research was 1) to study public satisfaction on disaster prevention and
mitigation. 2) To study the factors of sex, age, education level. The average monthly
occupation and income of the people have a positive effect on the satisfaction of the
disaster prevention and mitigation. 3) To study the problems and obstacles. As well as the
opinions and suggestions of the people The population used in this study was the sufferer.
For the fiscal year 2016 of 220 people, the size of the sample was determined by
comparison with the table of Krejcie & Morgan of 140 people accidental Sampling. tools
used to collect data. The researcher's questionnaire was divided into 3 parts. The statistics
used for data analysis were percentage, mean and standard deviation (SD) and hypothesis
testing using statistics. T-test and F-test.
1. The status of the respondents found that the majority of them were female, aged
31-40 years old, graduated from high school diploma or vocational certificate, government
officials or employees or employees in government and private agencies. Income between
10,001 baht but not more than 20,000 baht.
2. Satisfaction of disaster victims on preventive and mitigation actions. From the
analysis of the data, it was found that the satisfaction of the people was very high. When
considering each side, it was found that. Most service providers Secondly, the process of
disaster prevention and mitigation, and the lowest is the facilities.
3. From satisfaction comparison By sex, age, education Career and average income
per month showed that respondents' satisfaction by gender The overall level of education
and occupation was not significantly different (p> 0.05). And average monthly income
There was no significant difference (P <0.05) except in the service system and in the
preventive and mitigation process (p> 0.05).
Keywords : Prevention and mitigation, ฆatisfaction

บทนํา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 3/1 การบริหาร
ราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐการลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่
ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวก และ
การตอบสนองความตองการของประชาชน
การปฏิบั ติ หน า ที่ ข ององค การบริหารส ว นตํ า บลพราน ย อมมี เ ป า หมายสํ า คั ญ ยิ่ ง อยู ที่ ป ระชาชนหรื อ
กลุมเปาหมายที่มารับบริการตามที่ไดปรากฏอยูในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ไดกําหนดแนวทางการบริหารงานไววา “การบริหารราชการที่มุงใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไม มี ขั้นตอนการปฏิบั ติ ง าน เกิน ความจํา เป น มี การปรับ ปรุงภารกิจของส ว นราชการใหทั น ต อ
เหตุการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ” (สํานักมาตรฐานการบริหารงาน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น , ม.ป.ป.: 5) องคการ
บริหารสวนตําบลพรานไดตระหนักถึงความสําคัญในหนาที่ดูแลประชาชน เพื่อที่จะไดรับทราบความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ไดอยางใกลชิด เกี่ยวกับการใหบริการประชาชนทั้งในเรื่องคุณภาพและปริมาณของการให บริการ
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ไมวาจะเปนในดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะนํ างานทางดานการบริการหลักๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
ประชาชน เชน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริห ารจัดการศึกษา งานสาธารณสุข งานสวัสดิการและ
สังคม และงานอื่นๆ ขยายลงไปสูประชาชนที่อยูในพื้นที่ใหใกลชิด และดึงประชาชนใหเขามามีสวนรวมมากที่สุด ซึ่ง
แนนอนวาจํานวนประชากรยอมที่จะเพิ่มขึ้น และมีผลกระทบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของการใหบริการ จึง
จําเปนที่จะต องปรับปรุง การใหบริการใหความสะดวก รวดเร็วมีประสิท ธิภาพและประสิทธิผล และใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหสามารถทําหนาที่ไดอยางเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นและเสริมสรางการมี สวนรวมของประชาชน
ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญในการกระจายอํานาจการปกครอง
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (4) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (29) กําหนดใหเปนหนาที่หลักที่สําคัญของ
องคการบริหารสวนตําบลพราน ในการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาและระยะ
ยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย เชนอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว การระบาดของ
ศัตรูพืชตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอการดําเนินงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององคการบริหารสวนตําบลพราน เพราะเปนสิ่งที่สําคัญ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการใหบริการประชาชนทั้ง
ในแงคุณภาพและปริมาณ ไมวาจะเปนในดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่ง
เหลานี้ จึงสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการใหบริการ พรอมกับเสนอแนวทางการพัฒนาและขอเสนอแนะต อ
องคการบริหารสวนตําบลพราน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข ยกระดับมาตรฐานการทํางาน ใหมีประสิทธิภาพ มุง
ตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการอยางทั่วถึง รวดเร็วและเปนธรรม อันจะสงผลตอภาพพจนที่ดี
ขององคการบริหารสวนตําบลพราน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ
บริหารสวนตําบลพราน
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดของประชาชนมีผลตอความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลพราน
3. เพื่ อศึ กษาปญ หาและอุป สรรค ตลอดจนความคิ ดเห็น และขอเสนอแนะของประชาชน ที่มี ต อการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในการดําเนินงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาความพึง พอใจของประชาชนต อการดําเนินงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภั ยของ
องคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษนั้น ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดตอความพึงพอใจ
ของประชาชนไว 4 ดาน ประกอบดวย ดานการใหบริการ ดานเจาหนาที่บริการ ดานสิ่งอํา นวยความสะดวก ดาน
กระบวนดําเนินงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ
บริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการสํารวจ (Survey
Research) มีวิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนประชาชนผูประสบสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลพราน
อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 2559 จํานวน 220 คน (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานปลัด อบต. พราน. 2559 : ไมมีเลขหนา)
กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนผูประสบสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป 2559 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเปรียบเทียบกับตารางของเครจซี่ และมอรแกน
(Krejcie & Morgan ; อางถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ. 2542 : 148) จํานวนตัวอยาง 140 คน โดยการสุมแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 3 สวน
ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนคําถามเลือกตอบ
(Check-list) จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 4 ดาน ประกอบดวย ดานระบบการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความ
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สะดวก และดานกระบวนการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบดวยขอคําถามรวมทั้งสิ้น 29 ขอ
โดยขอคํา ถามแต ละดา นมีการแสดงคาคะแนนเปน แบบวั ดมาตราส วนประมาณค า 5 ระดั บ (5-Rating-Scale
Measure) ดังนี้
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปญหาและขอเสนอแนะของการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open-ended
Questions)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวดวย
ตนเองและไดรบั คืนแบบสอบถามทั้งหมด 140 ชุด คิดเปนรอยละ 100 จากนั้นนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
สมบูรณ จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ศึกษานําแบบสอบถามไปตรวจสอบความถูกตอง แลวนําไปวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมทาง
สถิติ โดยใชสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปใชสถิติ คาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
2. การวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาของระบบการบริหารการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขององคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิติที่ใช ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม คือ สถิติที่ใชในการหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s α-Coefficient
Method)
4. สถิติพื้นฐานที่ใช ในการวิเคราะหขอมูล ไดแกความถี่(Frequency)รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก t-test Independent Samples f – test statist

ผล/สรุปผล
การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ
บริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จากการวิเคราะหขอมูล พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 55.00 เพศชาย จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 45.00 ชวง
อายุ 31-40 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 35.70 รองลงมาคือชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ
30.00 จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 45.70 รองลงมาคือ จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 34.30 ประกอบอาชีพขาราชการหรือพนักงานหรือ
ลูกจางของรัฐและเอกชน จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 49.30 รองลงมาคือประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจาง
ทั่วไป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 30.00 ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับรายไดระหวาง 10,001บาท แตไมเกิน
20,000 บาท มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 32.90 รองลงมาคือผูมีระดับรายไดระหวาง 20,001 บาทขึ้นไป
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 26.40
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2. ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวน
ตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวมอยูในระดับมาก (ത=3.78) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ด า นเจ า หน า ที่ ผู ใ ห บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (ത=3.89) รองลงมาคื อ ความพึ ง พอใจด า น
กระบวนการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ത=3.79) และระดับต่ําสุดคือความพึงพอใจด านสิ่งอํานวย
ความสะดวก (ത=3.67)
ดานระบบการใหบริการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (ത=3.78) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ขั้น ตอนการใหบ ริการแต ล ะขั้น ตอนมี ค วามสะดวกรวดเร็ว ไม ยุ ง ยากมากที่ สุด (ത= 4.01) รองลงมาคือมี การ
ประชาสัมพันธหลักเกณฑในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ത=3.94) และต่ําสุดคือมีระบบการรับแจงเหตุที่
หลากหลาย (ത=3.53)
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (ത=3.89) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา เจาหนาที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส และกระตือรือรนในการใหบริการมากที่สุด (ത=3.98) รองลงมาคือ เจาหนาที่
ใหคําแนะนํา การตอบขอซักถาม ปญหาขอสงสัย และอธิบายไดอยางชัดเจน (ത=3.96) และต่ําสุดคือ เจาหนาที่แตง
กายเรียบรอยและเหมาะสม (ത=3.76)
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (ത=3.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา สถานที่ที่ใหบริการมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยมากที่สุด (ത=3.79) รองลงมาคือสถานที่ใหบริการ
หรือ อบต.ตั้งอยูในแหลงที่สะดวกแกการเดินทางไปรับบริการ (ത= 3.74) และต่ําสุดคือ มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/
ระบบการบริหารขอมูลสารสนเทศ (ത=3.59)
ดานกระบวนการดํา เนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมอยูในระดับมาก (ത = 3.79) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอใจมีการประเมินคาความเสียหาย ที่เที่ยงตรงกับขอเท็จจริง และเปนธรรม
เพียงพอในระดับมากที่สุด (ത=4.01) รองลงมาคือ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือมีเหมาะสม
และครอบคลุ ม ความเสี ย หายที่ เกิด ขึ้น แล ว (ത=3.94) และต่ํ า สุด คื อ สามารถใหค วามชว ยเหลื อครบถวนตาม
รายละเอียดผูประสบสาธารณภัย (ത=3.58)
3. ยกเวนความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานระบบการ
ใหบริการและกระบวนการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>.05)

อภิปรายผล
การวิจัย เรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ
บริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้
ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวน
ตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานระบบการใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลพรานมีขั้นตอนการใหบริการแตละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว รวมถึง ขั้น ตอนไมมี ค วามยุ งยาก สื บเนื่องจากการมี การออกระเบียบกฎหมายใหม ทํ าใหการ
ตรวจสอบความเสียหายรวดเร็วขึ้น และไมตองรายงานอําเภอกอนการใหความชวยเหลือ ซึ่ งระเบียบกฎหมายใหม
ใหอํานาจทองถิ่นสามารถใหชวยเหลือทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ศตวรรษ อนันต (2541,บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูรับบริการงานบัตรประชาชน อําเภอเมือง
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จังหวัดชลบุรี มีจุดมุงหมายดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน เมื่อจําแนกตามวันที่รับบริการ 3) เพื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน เมื่อจําแนกตามประเภทงานที่รับบริการ ผล
การศึกษาวิจัยพบวา โดยภาพรวมผูรับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากตอความ
สะดวกในการรับบริการ ความเสมอภาคของการบริการ ความรวดเร็วของการบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และ
วิธีการบริการ การประชาสัมพันธหลักเกณฑในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนผลจากการมีชองทางการ
ประชาสัมพันธที่หลากหลาย เชน การประชาสัมพันธตามเสียงตามสาย การประชาสัมพันธผาน อปพร. ทํากระดาษ
แผนพับแจกประชาชน ทําสติกเกอรติดตามบานผูนําชุมชน และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชนประสาสัมพันธผาน
เว็บไซต เฟสบุค ไลน ซึ่งสามารถเขาถึงทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลา ประกอบกับผูบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลพรานใหความสําคัญกับระยะเวลาในการใหความชวยเหลือ ซึ่งขัดแยงกับผลการวิจัยของศุภรักษ เส็มหมัด
(2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตํา บลเกะรอ อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา พบวาความพึงพอใจ พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการประชาสัมพันธของเทศบาลตําบล
ประชาชนยังมีความพึงพอใจระดับต่ําและต่ําสุดคือมีระบบการรับแจงเหตุที่หลากหลาย (ത = 3.53) อาจเปนผล
เนื่องมาจากประชาชนเห็นวาการแจงเหตุ ติดตอ ประสานงานทางโทรศัพทเปนชองทางที่สะดวกกวา รวดเร็วกวา
และได ผลในทางปฏิบัติม ากกว า สามารถซักถามและโตตอบขอสงสัยไดทันที เชน การแจงเหตุเพลิงไหม การ
สอบถามสถานที่เกิดเหตุ การสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใหการชวยเหลือ เปนตน จึงเปนชองทางที่ประชาชน
เลือกใชเปนประจํา ซึ่งทําใหประเด็นมีระบบการรับแจงเหตุที่หลากหลายประชาชนพึงพอใจต่ําสุด ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของวิทยาลัยนครราชสีมา ,2552) ไดสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ประจํา ป งบประมาณ 2552
ขั้นตอนการใหบริการ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละดาน พบวา 1) ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
ผูรับบริการพอใจเรื่อง ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสมมากที่สุด แตพอใจเรื่องชองทางการใหบริการที่
หลากหลายนอยที่สุด
ด า นเจ า หน า ที่ ผู ให บ ริ การ โดยรวมมี ค วามพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อพบว า
เจาหนาที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส และกระตือรือรนในการใหบริการมากที่สุด รองลงมาคือ เจาหนาที่ใหคําแนะนํา การ
ตอบขอซักถาม ปญหาขอสงสัย และอธิบายไดอยางชัดเจน และต่ําสุดคือ เจาหนาที่แตงกายเรียบรอยและเหมาะสม
สอดคลองกับงานวิจัยของพงษศักดิ์ เจริญผล (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการฝายปกครอง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดาน
การใหบริการระดับมาก ดานการประสานงานในระดับมาก และยังพบวา ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธตอความพึง
พอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการฝายปกครองอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และ
อาชีพซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงเดช วัฒนวงษสิทธิ์ (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการบริการของอําเภอดานงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี จากกลุมตัวอยาง 200 คน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของอําเภอดานทะเบียนและ
บัตรประจําตัวประชาชนในระดับปานกลาง เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา มีค วามพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
มากที่สุด อาจเปนเพราะวาลักษณะงานบริการที่แตกตางกันทําใหประชาชนมีความพึงพอใจที่ไมสอดคลองกัน
โดยเฉพาะการแตงกายเรียบรอยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประชาชนพึง
พอใจนอยที่สุด ซึ่งบางชวงเวลาของการปฏิบัติงานอาจแตงกายไมเหมาะสม เนื่องจากความรีบเรงตองปฏิบัติงาน
ทันทีที่ไดรับแจงเหตุ หรือเมื่อประชาชนแจงขอความชวยเหลือ จึงอาจสรางภาพลักษณในทางลบขององคการบริหาร
สวนตําบลพราน ดังนั้นจึงควรเสนอแนะใหผูบริหารกําชับใหเจาหนาที่แตงกายเรียบร อยและแตงกายดวยความ
เหมาะสมระหวางปฏิบัติหนาที่เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรตอไป

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10



ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา สถานที่ที่ใหบริการมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยมากที่สุด รองลงมาคือสถานที่ใหบริการ หรือ อบต.
ตั้งอยูในแหลงที่สะดวกแกการเดินทางไปรับบริการ และต่ําสุดคือ มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบการบริหารขอมูล
สารสนเทศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิทยาลัยนครราชสีมา,2552) ไดสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2552 ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองเสมาใหญ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2552 ใน
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสว นตําบลเสมาใหญ
ในอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก โดยเรื่อง
สถานที่ใหบริการ หรือ อบต. ตั้งอยูในแหลงที่สะดวกแกการเดินทางไปรับบริการ มี รองลงมา คือ เรื่องการจัดเครื่อง
ถายเอกสารไวใหบริการในสถานที่ใหบริการ และเรื่องเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ
ดานกระบวนการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีความพึงพอใจมีการประเมินคาความเสียหายที่เที่ยงตรงกับขอเท็จจริง และเปนธรรมเพียงพอ
ปจจัยที่ทําขอนี้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจากมีเจาหนาที่ไดรับการฝกอบรมเปนประจําประกอบกับ
ทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนจากภาคสวนตางๆ รวมเปนกรรมการดวย รองลงมาคือระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือมีเหมาะสมและครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น และต่ําสุดคือ สามารถ
ใหความชวยเหลือครบถวนตามรายละเอียดผูประสบสาธารณภัย ประเด็นการใหความชวยที่ไดรับความพึงพอใจ
ต่ําสุด อาจเปนเพราะองคการบริหารสวนตําบลขาดงบประมาณในการใชความชวยเหลือ เนื่องจากงบประมาณไดให
ความชวยเหลือประชาชนผูที่ประสบสาธารณภัยรายอื่นๆ จนหมดกอน ประกอบกับในชวงดังกลาวเกิดสาธารณภัย
บอยครั้งและมีความเสียหายเปนจํานวนมาก จึงทําใหการใหความชวยเหลือไมครบดังกลาว ไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อราม สัมพะวงศ (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการให บริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 100 คน พบวา ในภาพรวมผูรับบริการมีความพึง
พอใจในบริการ อยูในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในบริการ แยกตามองคประกอบรายดาน พบวา ผูรับบริการ มี
ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ด า นเจ า หน า ที่ ผู ใ ห บ ริ ก ารรองลงมาคื อ ด า นระยะเวลาในการดํ า เนิ น งานและด า น
กระบวนการใหบริการ ตามลําดับและมีความพึงพอใจนอยที่สุด ดานที่ใหบริการ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจของผูรับบริการ คือ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานของสํานักงานทะเบียนอําเภอ ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว
จํานวนบุ ตร ระยะทางจากบา นถึง สํา นักงานทะเบียนอํา เภอ และประสบการณ ในการขอรับบริการของสํ านั ก
ทะเบียนแหงนี้
สวนผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขององคการบริหารสวนตําบลพราน อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดเฉลี่ย ตอเดือน พบว า เพศ ระดั บการศึกษา และอาชีพ มีความพึ งพอใจของประชาชนต อการ
ดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยรวมไมแตกตางกันทางสถิติ (p>.05) สอดคลองกับงานวิจัยของพงษ
ศักดิ์ เจริญผล (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
ฝายปกครอง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานการใหบริการระดับมาก ดานการ
ประสานงานในระดั บ มาก และยั ง พบว า ป จ จั ยที่ ไ ม มีค วามสั ม พั นธ ต อ ความพึง พอใจต อการปฏิบั ติ หนา ที่ ของ
ขาราชการฝายปกครองอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ สวนความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่จําแนกตามอายุและรายไดเฉลี่ยตอเดือ น โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) สอดคลองกับงานวิจัยของทิพยอักษร จันทรศิริ (2546, บทคัดยอ) ได
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ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการงานทะเบียนราษฎรในเทศบาลเมืองลพบุรี พบวา
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงปจจัยส วนบุคคล ไดแก อายุ อาชีพรายไดตอเดือน มีความพึงพอใจตอ
งานที่รับบริการงานทะเบียนราษฎรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ดานระบบการใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลพรานควรจัดระบบอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ใหมากขึ้น และควรจัดระบบใหเกิดความรวดเร็วในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจัดระบบเปนบัตรคิว
เพื่อความเปนระเบียบและเปนธรรมสําหรับผูที่มารับบริการ
2. ดานเจาหน ที่ผูใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลพรานควรจัดเจาหนาที่คอยใหบริการแนะนําอยาง
ถูกตอง หรือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การใหความชวยเหลือแกประชาชน
ผูประสบภัย เพื่อใหประชาชนเขาใจการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การใหความชวยเหลือของ
องคการบริหารสวนตําบลไดดีขึ้น
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก องคการบริหารสวนตําบลพรานควรจัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก
สภาพแวดลอม และวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชเอื้อตอการใหบริการ รวมถึงการจัดบริเวณใหกวางขวางพอ
สําหรับผูที่มาใชบริการดวย
4. ดานกระบวนการดําเนินงานป องกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหารสวนตําบลพรานควรให
ความชวยเหลือผูประสบภัยครบถวนตามรายละเอียดใหรวดเร็วกวาปจจุบัน เพื่อสรางภาพพจนที่ดีขององคการ
บริหารสวนตําบลพราน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบล กับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)ขององคการบริหารสวน
ตําบล รวมทั้งผลกระทบของความสัมพันธดังกลาว
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการปลูกฝงจิตอาสา และสงเสริมความรูความเขาใจที่ถูกตองกับ
ประชาชน ใหเห็นความสําคัญของการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน การใหความรวมมือกับองคการบริหารสวน
ตําบลพราน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ควรมีการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ
บริหารสวนตําบลพราน
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ภาคใตของประเทศไทย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา.
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ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
The effectiveness of the provision of services of Tambon BanChang Municipalit
BanChang Didtrict, Rayong Province

ผูวิจัย

อาจารยที่ปรึกษา

อัญชลี คิดแสวง
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร
สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร.สมศักดิ์ คาขาย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล จากประชากรจํานวน 11,563 คน กลุม
ตัวอยาง ไดจากการเปรียบเทียบตารางของ Krejcie & Morgem จํานวน 387 คน สถิติพื้นฐานแสดงคา ความถี่ คารอย
ละ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบน มาตรฐานและทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรโดยใชสถิติ T - tat , One Way
ANOVA ผลกาศึกษาพบวา
1. ระดับประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวนดานเจาหนาที่ ผูใหบริการอยูในระดับปาน
กลาง
2. ประชาชนมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตางกัน ในประสิทธิผลตอการใหบริการ แกประชาชนของเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ประชาชนที่มีเพศ การศึกษา อาชีพ และรายได ตางกันมีความคิดเห็นในประสิทธิผล การใหบริการของ
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ประสิทธิผลการใหบริการ
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Abstracts
The purpose of this research were : 1) to study the level of the effectiveness in
sendering public service of Banchang Tambon Municipality, Banchang district, Rayong
province. 2) to compare the effectiveness in sendering public service of Banchang Tambon
Municipality, Banchang district, Rayong province divide dependent on individual factor. The
population of Banchang Tam bon Municipality, Banchang district, Rayong province were
11,563 peoples. The sample were 378 respondents by Krejcie & Morgan Table of sample
determination . This quantitative research used the questionnaire to data collection. The data
was processed by a computer software and the analyzing was based on the frequency of the
data, percentage, mean, standard deviation, T-test and One way ANOVA
The result of stud were as follower :
1.The level of the effectiveness in sendering public service of Banchang Tam bon
Municipality, Banchang district, Rayong province were overall at high level, when considering
to each dimension, it was founded that the majority were high level except the efficient service
providers dimension was average level.
2.The people had difference age got the effectiveness in sendering public service of
Banchang Tam bon Municipality, Banchang district, Rayong province was significant different
at 0.05 level.
The people had difference ser ,education, career and income got the effectiveness in
sendering public service of Banchang Tambon Municipality, Banchang district, Rayong
province did not significant difference, was statistically significance at 0.05 level.
Keywords : The effectiveness of the service

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาใน
เชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานทีไ่ มจําเปน การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งสามารถตรวจสอบได ดังนั้น
การบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจํา ตลอดจนถึงพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยเฉพาะงานดานการใหบริการประชาชน ซึ่งเปนหนึ่งในระบบการ
บริการสาธารณะที่ผูบริหารและพนักงานทุกทาน จะตองรวมมือกันปรับปรุงการทํางาน เพื่อสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดมากที่สุด การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการ
บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
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เทศบาลตําบลบานฉางเดิมมีฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลบานฉางไดรับการประกาศจัดตั้งเปนเทศบาล
ตําบล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งเทศบาลตําบลบานฉาง เปนเทศบาล
ตําบลลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ตามนัยมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและเทศบาลตําบลบานฉาง พ.ศ.
2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและเทศบาลตําบลบานฉาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญในการจัดตั้งเทศบาลคือตองการใหประชาชนใน
ทองถิ่นไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง โดยมีเทศบาลเปนศูนยกลาง และมีหนาที่หลักคือการดําเนินกิจการทั้งปวง
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น แตในการพัฒนาจัดการดานการใหบริการแก ประชาชนยังคง มีปญหาอยูหลาย
ประการ ไดแก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ เชน เจาหนาที่ขาดมนุษยสัมพันธที่ดี เจาหนาที่แตงกายไมสุภาพ ฯลฯ ดาน
อาคารสถานที่ เชน สถานที่ใหบริการมีไมเพียงพอ แสงสวางมีไมทั่วถึง หองสุขามีไมเพียงพอและไมสะอาดเทาที่ควร การ
จัดสถานที่ ใหบริการไมเปนสัดสวนและไมชัดเจน เทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการไมทันสมัย หรือแมแตดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกก็ยังมีปญหาอยูเหมือนกัน เชน เกาอี้ นั่งรอมีไม เพียงพอ ไมมีปายประชาสัมพันธที่ชัดเจน เอกสารคูมือ
ตางๆ มีนอยเกินไป เปนตน ทําใหประชาชนที่มารับบริการไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร ปญหาดังกลาวยังไมสามารถ
แกไขเปนรูปธรรมได อีกทั้งการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในดานอื่นๆ ของเทศบาลยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
จากการประชุมประชาคมประจําป ที่มีขอเสนอแนะในเรื่องการรับบริการจากเทศบาลตําบลบานฉาง เนื่องจากเขต
เทศบาลตําบลบานฉาง เปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจ มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูในพื้นที่ ทําใหมีหนวยงานที่มาติดตอขอรับ
บริการตองการความรวดเร็วและเรงดวน รวมถึงการบริการที่ประทับใจ ซึ่งประชาชนที่มาติดตอราชการกับเทศบาล
ตําบลบานฉางมีความหลากหลาย ทั้ง หนวยงานเอกชน ประชาชนทั่วไป จึงทําใหเกิดปญหาการใหบริการของเทศบาล
ตําบลบานฉางลาชาและไมประทับใจ (อางอิงจากรายงานการประชุมประชาคมประจําป 2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ
2559 ,วันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 และหนังสือรองเรียนจากประชาชนผูมารับบริการจากเทศบาลตําบลบานฉาง)
จากปญหาที่กลาวขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อนําไปใชในการพัฒนาดานการใหการบริการผูที่มารับบริการจาก
เทศบาลตําบลบานฉางไดตรงกับความตองการและตอบสนองตอนโยบายสาธารณะของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
บานฉางไดเปนอยางดี และนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทาง ในการวางแผนการพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและสรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูมาใชบริการตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง โดยจําแนกตามสถานภาพทั่วไป
3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยสามารถนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง
“ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง” ดังนี้ (กรมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย, 2558)
(ตัวแปรอิสระ)
(Independent Variables)

สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
-

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได

(ตัวแปรตาม)
(Dependent Variables)

ประสิทธิผลการใหบริการของ
เทศบาลตําบลบานฉาง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
- ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
- ดานอาคารสถานที่
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา การศึกษาขอบเขตของการวิจัยดานตัวแปรของงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบง
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก ตัวแปรอิสระ (independent variables) และตัวแปรตาม (dependent variables) โดย
จําแนกรายละเอียด ดังนี้
1.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ไดแก สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (1)
เพศ (2) อายุ (3) สถานภาพ (4) ระดับการศึกษา (5) อาชีพ (6) รายได
1.2 ตัวแปรตาม (dependent variables) ไดแก ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบล
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง (1) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ (2) ดานอาคารสถานที่ (3) ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก
2. ขอบเขตดานเนื้อหา ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยได กําหนดขอบเขตดานเนื้อหาดังนี้ คือศึกษา 1) ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการ 2) ดานอาคารสถานที่ และ 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชน
ผูมารับบริการเปนสําคัญ และประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ทั้ง 3
ดาน
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3. ขอบเขตดานประชากร ในการวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเอากลุมประชากร คือประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จํานวน 11,563 คน โดยผู วิ จั ย จะสุ ม เอากลุ ม ตั ว อย า งที่ ม ารั บ
บริการ เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลหาระดับประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง
จังหวัดระยอง
4. ขอบเขตดานสถานที่ สถานที่ที่ใชในการวิจัย คือเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ บานฉาง จังหวัด
ระยอง
5.ขอบเขตดานระยะเวลา เริ่มดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 รวมเปน
ระยะเวลา 2 เดือน

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย ไดกําหนดความมุงหมายของการวิจัย ไวดังนี้ เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยจําแนกตามสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ บานฉาง จังหวัดระยอง แยกเปน 3 ดาน (1) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ (2) ดานอาคาร
สถานที่ (3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเลือกกลุมประชากรที่ผูวิจัยจะทํา การศึกษาวิจัยเปนประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จํานวน 11,563 คน ไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบาน
ฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จํานวน 387 คน ไดมา โดยกลุมตัวอยางใชในการวิจัย วิธีการแบบสุมของ ทาโร ยา
มาเน (Taro Yamane) โดยแจกแบบสอบถามแกผูมาขอรับบริการที่ เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัด
ระยอง ตั้งแตเดือนมกราคม-กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการ
วิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) โดยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาสถิติรอยละ (Percentage) คาความถี่ (Frequency) สถิติคาเฉลี่ย ( X ) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation-S.D.) การทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบ
คาเอฟ (F-Test) ดวยวิธีการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนตั้งแตสามกลุม
ขึ้นไป เมื่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู ดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด ( Least
Significant Difference : LSD)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
พบวาประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จํานวน 387 คน สวนใหญเปนเพศ
หญิง จํา นวน 213 คน คิ ดเป นรอยละ 55.00 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 174 คน คิ ดเป นรอยละ 45.00 เมื่ อ
พิจารณาตามอายุ ปรากฏวาสวนใหญมีอายุระหวาง 40 – 59 ป จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 39.80 รองลงมามีอายุ
60ป ขึ้นไป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 24.30 มีอายุระหวาง 20 – 39 ป จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 22.20 และ
ต่ํากวา 20 ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.70 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา ปรากฏวาสวนใหญมีการศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 45.20 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 135 คน
คิดเปนรอยละ 34.50 และมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.90 เมื่อพิจารณา
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ตามอาชี พ ปรากฏว า สว นใหญ มี อาชี พ ธุรกิจ สว นตัว จํ านวน 105 คน คิ ด เปน รอยละ 27.10 รองลงมามี อาชี พ รับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 20.40 อาชีพเกษตรกร จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ
16.80 คน อาชีพคาขาย จํา นวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.50 อาชีพแมบาน/พอบานจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ
13.20 และมีอาชีพรับจาง จํานวน 27 คนคิดเปนรอยละ 7.00 เมื่อพิจารณาตามรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน ปรากฏวา
สวนใหญมีรายไดระหวาง 6,001 - 10,000 บาท จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 41.10 รองลงมามีรายไดระหวาง
10,001 - 20,000 บาท จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 35.40 มีรายได 20,001 บาทขึ้นไป จํานวน 59 คน คิดเปนรอย
ละ15.20 และมีรายไดไมเกิน 6,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.30
2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอระดับประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบล
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
2.1 ประสิทธิผลการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวา สวนใหญอยูในระดับมาก คือ ดานอาคารสถานที่ และดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ยกเวนดานเจาหนาที่ผูใหบริการอยูในระดับปานกลาง โดยรวมเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวสรุปไดดังนี้
2.1.1 ประสิทธิผลดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ประสิทธิผลการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบล
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานเจาหนาที่ผูใหบริการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
ปรากฏวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวน เรื่องเจาหนาที่มีบุคลิกภาพที่ดีแตงกายสุภาพเรียบรอย อยูในระดับ
มาก เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใสในการใหบริการ อยูในระดับมาก และเจาหนาที่มีความกระฉับกระเฉงและกระตื อรือรน
ขณะใหบริการ อยูในระดับมาก
2.1.2 ประสิทธิผลดานอาคารสถานที่ ประสิทธิผลการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง
อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานอาคารสถานที่โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปรากฏวา สวนใหญ
อยูในระดับมาก ยกเวนเรื่องความสะดวกของสถานที่โดยรอบของเทศบาล อยูในระดับปานกลาง เรื่องความสวยงามของ
การจัดสวนและตนไมรอบๆ เทศบาล อยูในระดับปานกลาง และเรื่องความเพียงพอของพื้นที่ภายในเทศบาล อยูในระดับ
ปานกลาง
2.1.3 ประสิทธิผลดานสิ่งอํานวยความสะดวกประสิทธิผลการใหบริการแกประชาชนของเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
ปรากฏวา อยูในระดับมาก และระดับปานกลาง เทาๆกัน
3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบาน
ฉาง จังหวัดระยอง
3.1 เพศ พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการใหบริการประชาชน
ของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 อายุ พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิผลการใหบริการประชาชน
ของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถ
เปรียบเทียบเปนตารางคูไดดังนี้
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3.2.1 ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความแตกต า งรายคู ด ว ยวิ ธี ผ ลต า งนั ย สํ า คั ญ น อ ยที่ สุ ด (Least
Significant Difference : LSD) จําแนกตามอายุ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวาประชาชนที่มารับบริการของ
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ที่มีอายุต่ํากวา20 ป กับอายุ 60 ปขึ้น
ไป , อายุ 20 – 39 ป กับอายุ 60 ป ขึ้นไป และอายุ 40 – 59 ป กับอายุ 60 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นวาระดับประสิทธิผล
การใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
3.2.2 ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความแตกต า งรายคู ด ว ยวิ ธี ผ ลต า งนั ย สํ า คั ญ น อ ยที่ สุ ด (Least
Significant Difference : LSD) จําแนกตามอายุ ดานอาคารสถานที่ พบวาประชาชนที่มารับบริการของเทศบาลตําบล
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานอาคารสถานที่ ที่มีอายุต่ํากวา20 ป กับอายุ 60 ปขึ้นไป , อายุ 20 – 39 ป
กับอายุ 60 ป ขึ้นไป และอายุ 40 – 59 ป กับอายุ 60 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นวาระดับประสิทธิผลการใหบริการแก
ประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2.3 ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความแตกต า งรายคู ด ว ยวิ ธี ผ ลต า งนั ย สํ า คั ญ น อ ยที่ สุ ด (Least
Significant Difference : LSD) จําแนกตามอายุ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาประชาชนที่มารับบริการของ
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ที่มีอายุต่ํากวา20 ป กับอายุ 60 ปขึ้น
ไป , อายุ 20 – 39 ป กับอายุ 60 ป ขึ้นไป และอายุ 40 – 59 ป กับอายุ 60 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นวาระดับประสิทธิผล
การใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
3.3 ระดับการศึกษา พบวา ประชาชนที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิ ผลการใหบริการ
ประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
3.4 อาชีพ พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการของเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ประชาชนที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

การอภิปรายผล
จากการศึกษาระดับประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง มีประเด็นสําคัญที่นาสนใจนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1.ระดับประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
พบวา ประสิทธิผลการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวา สวนใหญอยูในระดับมาก คือ ดานอาคารสถานที่ และดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก ยกเวนดานเจาหนาที่ผูใหบริการอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายดานอภิปรายผลไดดังนี้
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ประสิทธิผลดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ประสิทธิผลการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง ดานเจาหนาที่ผูใหบริการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปรากฏวา สวน
ใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวน เรื่องเจาหนาที่มีบุคลิกภาพที่ดีแตงกายสุภาพเรียบรอย อยูในระดับมาก เจาหนาที่ยิ้ม
แยมแจมใสในการใหบริการ อยูในระดับมาก และเจาหนาที่มีความกระฉับกระเฉงและกระตือรือรนขณะใหบริการ อยูใน
ระดับมาก
ประสิทธิผลดานอาคารสถานที่ ประสิทธิผลการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ
บานฉาง จังหวัดระยอง ดานอาคารสถานที่โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปรากฏวา สวนใหญอยูใน
ระดับมาก ยกเวนเรื่องความสะดวกของสถานที่โดยรอบของเทศบาล อยูในระดับปานกลาง เรื่องความสวยงามของการ
จัดสวนและตนไมรอบๆ เทศบาล อยูในระดับปานกลาง และเรื่องความเพียงพอของพื้นที่ภายในเทศบาล อยูในระดับ
ปานกลาง
ประสิทธิผลดานสิ่งอํานวยความสะดวก ประสิทธิผลการใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบล
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ปรากฏวา
อยูในระดับมาก และระดับปานกลาง เทาๆกัน
2. ระดับประสิทธิผลการใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง กับสถานภาพ
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอ บานฉาง จังหวัด
ระยอง โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน พบวา
3.1 เพศ พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกั บประสิทธิผลการใหบริการประชาชนของ
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 อายุ พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการใหบริการประชาชนของ
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถ
เปรียบเทียบเปนตารางคูไดดังนี้
3.2.1 ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความแตกต า งรายคู ด ว ยวิ ธี ผ ลต า งนั ย สํ า คั ญ น อ ยที่ สุ ด (Least
Significant Difference : LSD) จําแนกตามอายุ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวาประชาชนที่มารับบริการของ
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ที่มีอายุต่ํากวา20 ป กับอายุ 60 ปขึ้น
ไป , อายุ 20 – 39 ป กับอายุ 60 ป ขึ้นไป และอายุ 40 – 59 ป กับอายุ 60 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นวาระดับประสิทธิผล
การใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
3.2.2 ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความแตกต า งรายคู ด ว ยวิ ธี ผ ลต า งนั ย สํ า คั ญ น อ ยที่ สุ ด (Least
Significant Difference : LSD) จําแนกตามอายุ ดานอาคารสถานที่ พบวาประชาชนที่มารับบริการของเทศบาลตําบล
บานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานอาคารสถานที่ ที่มีอายุต่ํากวา20 ป กับอายุ 60 ปขึ้นไป , อายุ 20 – 39 ป
กับอายุ 60 ป ขึ้นไป และอายุ 40 – 59 ป กับอายุ 60 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นวาระดับประสิทธิผลการใหบริการแก
ประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3.2.3 ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความแตกต า งรายคู ด ว ยวิ ธี ผ ลต า งนั ย สํ า คั ญ น อ ยที่ สุ ด (Least
Significant Difference : LSD) จําแนกตามอายุ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาประชาชนที่มารับบริการของ
เทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ที่มีอายุต่ํากวา20 ป กับอายุ 60 ปขึ้น
ไป , อายุ 20 – 39 ป กับอายุ 60 ป ขึ้นไป และอายุ 40 – 59 ป กับอายุ 60 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นวาระดับประสิทธิผล
การใหบริการแกประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
3.3 ระดับการศึกษา พบวา ประชาชนที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการใหบริการ
ประชาชนของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
3.4 อาชีพ พบวา ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการของเทศบาล
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ประชาชนที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

ขอเสนอแนะ
งานบริการของเทศบาลตําบลบานฉาง ในภาพรวมจะอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด แตยังมีงานบริการ
บางดานที่ตองมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ไดแก งานดานการใหบริการประชาชนดานการขอรับใบอนุญาต/หรือหนังสือรับรอง
แจงสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ดานความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ ประเด็นที่ผูรับบริการ
มีความพึ งพอใจน อย คือความพรอมในการใหบริการของเจา หน าที่ ดัง นั้น ดานเจ าหน าที่ หรือบุค ลากรที่ใหบริการ
เทศบาลตําบลบานฉาง ตองจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ และมีการนําแผนงานไปสูการปฏิบัติจริง มีการ
ประเมินผลงานบริการอยางสม่ําเสมอจนกวาประชาชนจะพึงพอใจ
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