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บทคดัย่อ 
 การวจิยัเร่ืองเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของเจา้หนา้ท่ี และบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน ้ า
เขียว อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ี และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียว อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ ต าแหน่ง ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และ
เงินเดือน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ คณะผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียว อ าเภอก าแพงแสนจงัหวดันครปฐม  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล อนัประกอบไปดว้ย 2 
ตอนดว้ยกนั 1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานของ
เจา้หนา้ท่ี และบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียว โดยเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ และประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาไดแ้ก่เจา้หนา้ท่ี และบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียว จ านวน 75 คน ผูว้จิยัไดก้ าหนดเอา
กลุ่มอยา่งจากประชากรทั้งหมดมาใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั  

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย  ค่าร้อยละ (%)  
ค่าเฉล่ีย (µ)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) (Standard Deviation) ค่า t –test  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาชีวิตในการท างานของเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรโดยแจกแจงหาค่าเฉล่ีย 
(µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของคะแนน จากการตอบแบบสอบถาม ท่ีวดัปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาชีวติในการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรบุคลากร  5 ดา้น ประกอบดว้ย  ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน  ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบัติงาน ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในงาน  ดา้นคุณค่าทางสงัคม หรือ การท างานร่วมกนั   

ผลการศึกษา 
พบวา่ระดบัคุณภาพชีวติของเจา้หนา้ท่ี และบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียว โดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลางทั้ง  5 ดา้น สะทอ้นใหเ้ห็น ถึง การบริหารจดัการในดา้นต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงั
น ้ าเขียว ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะดูแล เจา้หนา้ท่ีและบุคลากรในองคก์รไดอ้ยา่งทัว่ถึง หรือไม่มีศกัยภาพ
เพียงพอ ท่ีจะท าให้ เจา้หน้าท่ีและบุคลากรมีความไม่มีความเช่ือมัน่ หรือมัน่ใจในหน่วยงานตนเอง ดงันั้นแนว
แกไ้ขในระยะยาว ผูบ้ริหารระดบัสูง หมายถึงนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จะตอ้งยึดหลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานเป็นท่ีตั้ง สร้างความเสมอภาค และเป็นธรรมใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร ซ่ึงในส่วนของเจา้หนา้ท่ีและบุคลากร
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จะตอ้งปรับตวัในเขา้กบัสถานการณ์ ดว้ยการใชจ่้ายอยา่งประหยดั และอดออม น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวในการด าเนินชีวติ ทั้งน้ี ก็เพ่ือความอยูร่อด และมัน่คงกบัตวัเราเอง  
 
ค าส าคญั : คุณภาพชีวติ ,การท างาน, เจา้หนา้ท่ีและบุคลากร 
 
Abstract 
 The purpose of the research on the quality of working life of the staff who work at Wangnamkhiao Sub-
district Administrative Organization, Kamphaengsaen, Nakhonprathom is to study the quality of the staff's 
working life, classified by personal status, sex, age, education, position, duration of operation and salaries.  The 
samples include executive officers and personnels on duty at the Wangnamkhiao Sub-district Administrative 
Organization, Kamphaengsaen, Nakhonprathom,  
 In this quantitative oriented research, the researchers used the questionnaire as the research tool. The 
questionnaire, composed of two mainly parts which are 1) respondents' personal data and 2) questions 
concerning the quality of working life, was spread to 75 persons who are working at Wangnamkhiao Sub-district 
Administrative Organization in all levels. The data gathered from the questionnaire were analyzed by the data 
analysis software based on 5 different issues: 1) adequate and reasonable salary, 2) good health and security on 
work, 3) capability development, 4) stability and progress, and 5) social value or co-opearation. 
 The result of study demonstrates that the quality of working life of  Wangnamkhiao Sub-district 
Administrative Organization's staff is at moderate level in all aspects, reflecting the slowdown in economic 
growth at the present, as well as the organization administration quality which could not support its personnel 
sufficiently and efficiently, leading to the lack of reliability and confidence upon the organization itself. 
 According to the study result, The researchers suggest that the organization leaders or the authority 
base themselves on good governance policy so that the administration could be conducted fairly and equally. 
The organization personnel should adapt themselves to suit their own living condition with the current economic 
situation by being cautious on the expenses, learning to do proper saving, and deliberately comprehending the 
philosophy of sufficiency economy which could be a powerful principles for living a good life.  
  
Keywords : Life quality , Working  , Authority  and  personality. 
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บทน า                 
 การท างานมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยเ์ป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงถือว่าการท างานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่ีปฏิบัติ
มากกวา่กิจกรรมใดๆ และในอนาคตอนัใกลม้นุษยจ์ าเป็นตอ้งใชเ้วลาของชีวติเก่ียวขอ้งกบัการท างานเพ่ิมข้ึนไปอีก 
คุณภาพชีวติของการท างานมีความส าคญัยิง่ในการท างาน เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั ในปัจจุบนัคนเราท างาน
เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยูไ่ดแ้ละตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน ดงันั้นสถานท่ีท างานตอ้งมีความเหมาะสมคือ ท าให้
เกิดความสุข ความมัน่คง หากเกิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน จะส่งผลดีต่อทั้งตวับุคคลและองค์กร คุณภาพชีวิตการ
ท างานส่งผลต่อองคก์ร 3 ประการคือ 1.ช่วยเพ่ิมผลผลิตขององคก์ร 2.ช่วยเพ่ิมขวญัและก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน
ตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการท างาน 3.ช่วยปรับปรุงศกัยภาพของผูท้  างาน 

1. คุณภาพชีวติการท างานคือการสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีจะท าใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดรั้บความพึงพอใจใน
การท างานสูงข้ึนโดยผ่านการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาส าคญัขององคก์รเพ่ือท า
ให้พนกังานหรือแรงงานไดรั้บความพึงพอใจสูงข้ึน ซ่ึงแบ่งเป็นประเด็นต่างๆไดด้งัน้ี คุณภาพชีวิตการท างานใน
ความหมายท่ีกวา้ง หมายถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตการท างาน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าจา้ง ชั่วโมงการท างาน 
สภาพแวดลอ้มการท างาน ผลประโยชน์และบริการ ความกา้วหน้าในการท างาน และการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ส่ิง
เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นแรงจูงใจและความพึงพอใจส าหรับคนท างาน 

2. คุณภาพชีวติการท างานในความหมายอยา่งแคบ คือ ผลท่ีมีต่อคนท างาน ซ่ึง หมายถึง การปรับปรุง
ในองคก์ารและลกัษณะงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนกังานควรไดรั้บการ พิจารณาเป็นพิเศษส าหรับการส่งเสริมระดบั
คุณภาพชีวติการท างานของแต่ละบุคคล และรวมถึงความตอ้งการของพนกังานในเร่ืองความพึงพอใจในงาน การมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีจะมีผลต่อสภาพการท างานของเขาดว้ย 

3. คุณภาพชีวิตการท างานในแง่มุมท่ีหมายถึงการค านึงถึงความเป็นมนุษย์ในการท างาน
(Humanization of Work) ซ่ึงประเทศฝร่ังเศสและประเทศท่ีพูดภาษาฝร่ังใช ้ค  าวา่ การปรับปรุงสภาพการท างาน 
(Improvement of Working Condition) ประเทศสังคมนิยมใชค้  าวา่ การคุม้ครองแรงงาน (Workers' Protection) 
กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี หรือใน ญ่ีปุ่นใชค้  าวา่สภาพแวดลอ้มการท างาน (Working Environment) และความเป็น
ประชาธิปไตยในสถานท่ีท างาน(Democratization of the Workplace) คุณภาพชีวิตการท างานมีความหมาย
ครอบคลุมถึงวธีิการ แนวปฏิบติัหรือเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ
มากข้ึน ในการปรับปรุงผลลพัธ์ทั้งขององคก์ารและปัจเจกบุคคล ตามล าดบัพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพล
เรือนพ.ศ. 2551 ซ่ึงบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2551 อนัเป็นกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารราชการโดยเป็นการยก
ร่างเพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนภารกิจของประเทศให้เหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) และใหก้ารบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ภาคราชการสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารราชการแนวใหม่อย่างแทจ้ริงโดยพระราชบญัญติัฉบบัน้ีเป็นฉบบั
แรกและฉบบัเดียวท่ีไดก้ล่าวถึงการบริหารงานบุคคลภาครัฐและใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวติของขา้ราชการซ่ึงมี
บทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวติของขา้ราชการพลเรือนในหลายมาตราก าหนดให้ส่วนราชการให้ความส าคญักบั
การพฒันาคุณภาพชีวิตมีความทนัสมยัและเป็นสากลโดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานควบคู่กบัการดูแล
คุณภาพชีวติสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานช่วยใหข้า้ราชการด ารงชีวติอยา่งมีความสุขและปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
เต็มศกัยภาพประกอบไปดว้ยมาตรา 13 (8) ส านักงานก.พ. มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมประสานงาน
เผยแพร่ให้ค  าปรึกษาแนะน าและด าเนินการเก่ียวกบัการจัดสวสัดิการและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐมาตรา 34 การจดัระเบียบขา้ราชการพลเรือนตอ้งเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธ์ิ ต่อภารกิจของรัฐ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ความมีประสิทธิภาพและความคุม้ค่าโดยใหข้า้ราชการปฏิบติัราชการอยา่งมีคุณภาพคุณธรรมและมีคุณภาพชีวติท่ีดี
และหมวด 4 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัราชการมาตรา  72 ให้ส่วนราชการมี
หน้าท่ีท่ีด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ขา้ราชการพลเรือนสามญัเพ่ือให้
ขา้ราชการพลเรือนสามญัมีคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพชีวิตมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัราชการให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ. ก าหนดจากกรอบนโยบายท่ีชดัเจนทาง
กฎหมายในพระราชบญัญติัฉบบัน้ีส านกังานก.พ. หน่วยงานหลกัในการรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ในราชการพลเรือนมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผล
สมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนตามนยัของรัฐธรรมนูญไดมี้การปรับเปล่ียน
บทบาทดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัส่วนราชการ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเองตามหลกัปรัชญาการบริหารงานสมยัใหม่ท่ีผูบ้ริหารสายงานหลกัคือ
ผูบ้ริหารทรัพยากรบุคคลท่ีแทจ้ริงดว้ยเหตุน้ีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่จึงตอ้งเป็นระบบท่ีสร้าง
ความคล่องตวัใหแ้ก่ผูบ้ริหารไม่ติดยดึอยูก่บักฎระเบียบและตอ้งเป็นระบบท่ีเก้ือหนุนต่อการท างานเชิงยทุธศาสตร์
ช่วยใหส่้วนราชการบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นขณะเดียวกนัหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหน่ึงของ
รัฐท่ีมีความส าคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญว่าด้วยการกระจายอ านาจใน
ปกครองส่วนทอ้ง  ซ่ึงมีหน้าท่ีในการจดัสรร การกระจายสวสัดิการของรัฐ และการจดับริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนจ าเป็นตอ้งมีผูบ้ริหาร คณะผูบ้ริหาร พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ี และบุคลากร ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งบรรจุและ
โอนมา ทั้งท่ีเป็นลูกจา้งประจ า และลูกจา้งชัว่คราวท่ีจา้งตามภาระงาน  ฉะนั้นหน่วยงานน้ี จึงควรให้การดูแลความ
เป็นอยู ่และคุณภาพชีวติของเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรดว้ย   

 
ขอบเขตของปัญหา 

จากสภาพปัญหาดงักล่าว คณะผูว้จิยัในฐานะเป็นเจา้หนา้ท่ี และนกัวชิาการท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัหน่วยงานแห่งน้ี 
ไดเ้ห็นความส าคญัเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการการท างานของเจา้หนา้ท่ีและบุคลากร จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
เร่ือง “ คุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหน้าท่ี และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียว อ าเภอ
ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม” ซ่ึงผลการศึกษาน่าจะน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องในการจดั
สวสัดิการส าหรับเจา้หนา้ท่ี และบุคลากรในหน่วยงานไดต้่อไปในอนาคต  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของเจา้หนา้และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวงัน ้ า
เขียว อ าเภอก าแพงแสน โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุต าแหน่งระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน และเงินเดือน 
 
เนือ้หาทีเ่กีย่วข้อง  
 คุณภาพชีวิตของการท างานมีความส าคญัยิ่งในการท างาน เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั ในปัจจุบัน
คนเราท างานเพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน ดังนั้ นสถานท่ีท างานต้องมีความ
เหมาะสม คือ ท าให้เกิดความสุข ความมั่นคง หากเกิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน จะส่งผลดีต่อทั้ งตัวบุคคลและ
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องคก์ร คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อองคก์ร 3 ประการคือ 1.ช่วยเพ่ิมผลผลิตขององคก์ร 2.ช่วยเพ่ิมขวญัและ
ก าลงัใจของผูป้ฏิบติังานตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการท างาน 3.ช่วยปรับปรุงศกัยภาพของผูท้  างาน 
 คุณภาพชีวิตการท างานคือการสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีจะท าให้ผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บความพึงพอใจในการ
ท างานสูงข้ึนโดยผ่านการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาส าคญัขององคก์รเพ่ือท าให้
พนกังานหรือแรงงานไดรั้บความพึงพอใจสูงข้ึน ซ่ึงแบ่งเป็นประเด็นต่างๆไดด้งัน้ี 

1. คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายท่ีกวา้ง หมายถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตการท างาน ซ่ึง
ประกอบดว้ย ค่าจา้ง ชัว่โมงการท างาน สภาพแวดลอ้มการท างาน ผลประโยชน์และบริการ ความกา้วหนา้ในการ
ท างาน และการมีมนุษยส์มัพนัธ์ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นแรงจูงใจและความพึงพอใจส าหรับคนท างาน 

2. คุณภาพชีวติการท างานในความหมายอยา่งแคบ คือ ผลท่ีมีต่อคนท างาน ซ่ึง หมายถึง การปรับปรุง
ในองคก์ารและลกัษณะงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนกังานควรไดรั้บการ พิจารณาเป็นพิเศษส าหรับการส่งเสริมระดบั
คุณภาพชีวติการท างานของแต่ละบุคคล และรวมถึงความตอ้งการของพนกังานในเร่ืองความพึงพอใจในงาน การมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีจะมีผลต่อสภาพการท างานของเขาดว้ย 

3. คุณภาพชีวิตการท างานในแง่มุมท่ีหมายถึงการค านึงถึงความเป็นมนุษย์ในการท างาน
(Humanization of Work) ซ่ึงประเทศฝร่ังเศสและประเทศท่ีพูดภาษาฝร่ังใช ้ค  าวา่ การปรับปรุงสภาพการท างาน 
(Improvement of Working Condition) ประเทศสังคมนิยมใชค้  าวา่ การคุม้ครองแรงงาน (Workers' Protection) 
กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี หรือใน ญ่ีปุ่นใชค้  าวา่สภาพแวดลอ้มการท างาน (Working Environment) และความเป็น
ประชาธิปไตยในสถานท่ีท างาน(Democratization of the Workplace) คุณภาพชีวิตการท างานมีความหมาย
ครอบคลุมถึงวธีิการ แนวปฏิบติัหรือเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ
มากข้ึน ในการปรับปรุงผลลพัธ์ทั้งขององคก์ารและปัจเจกบุคคล (พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรือนพ.ศ. 2551)     

คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง การท างานท่ีมีศกัด์ิศรีเหมาะกบัเกียรติภูมิของความเป็นมนุษยข์อง
บุคลากร ซ่ึงเป็นชีวติการท างานท่ีไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และสามารถสนองความจ าเป็นพ้ืนฐานของมนุษยใ์นแต่ละ
ยคุ  ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2533, หน้า 266)  นอกจากนั้นแลว้ คุณภาพชีวิตในการท างาน ยงัเป็นความสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการท างานและการท างานท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต ซ่ึงเป็นความรู้สึกพึงพอใจ
ของบุคคลตามการรับรู้ของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะแตกต่างกนัตามภูมิหลงั และลกัษณะเฉพาะตวับุคคลท่ีแตกต่างกนั
มากมาย และการท างานท่ีมีผลต่อการด ารงชีวติของบุคคล เป็นการผสมผสานกนัระหวา่งงานกบัชีวิต ผูป้ฏิบติังาน
สามารถผสมผสานงานและชีวิตส่วนตวัไดอ้ย่างกลมกลืนจะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการปฏิบติังาน มีความรู้สึกพึง
พอใจ มีความรู้สึกมัน่คง และผลงานท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม อนัจะน าไปสู่การด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข นัน่เอง สมหวงั โอชารส (2542, หนา้ 45 อา้งถึงใน นารีรัตน์ สร้อยสกลุ, 2544, หนา้10)  

คุณภาพชีวิตในการท างานตามแนวคิดของ Richard E. Walton (อา้งถึงใน ผจญ เฉลิมสาร, 2540, หนา้ 
24) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกับลกัษณะส าคญัท่ีประกอบข้ึนเป็นคุณภาพชีวิตการท างานในหนังสือ Creteria for 
Quality of Working life โดยแบ่งออก เป็น 8 ประการ คือ 

1.  ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังาน
ได้รับค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ อย่าง เพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ไดต้ามมาตรฐานท่ี
ยอมรับกนัโดยทัว่ไป และตอ้งเป็นธรรม เม่ือเปรียบเทียบกบังานหรือองคก์ารอ่ืนๆ ดว้ย 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99


6    ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  พ.ศ. 2559  วิทยาลยันครราชสีมา   
 

 

2.  ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั (safe and healthy environment) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทั้ง
ทางกายภาพและทางดา้นจิตใจ นัน่คือ สภาพการท างานตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีตอ้งเส่ียงภยัจนเกินไป และจะตอ้งช่วย
ใหผู้ป้ฏิบติังานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั 

3.  เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอยา่งดี (development of human 
capacities) งานท่ีปฏิบติัอยู่นั้นจะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติั งานไดใ้ชแ้ละพฒันาทกัษะความรู้อยา่งแทจ้ริงและ
รวมถึงการมีโอกาสไดท้ างานท่ีตนยอมรับวา่ส าคญัและมีความหมาย 

4. ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผูป้ฏิบติังาน (growth and security) 
นอกจากงานจะช่วยเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถแลว้ยงัช่วยให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสกา้วหนา้ และมีความมัน่คง
ในอาชีพ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับทั้งของเพ่ือนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน 

5. ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผูป้ฏิบติังาน (social integration) ซ่ึง
หมายความวา่งานนั้นช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสสร้างสมัพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนๆ รวมถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั
ในความกา้วหนา้ท่ีตั้งอยูบ่นฐานของระบบคุณธรรม 

6. ลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม (Constitutionalism) ซ่ึงหมายถึง 
วถีิชีวติ และวฒันธรรมในองคก์ารจะส่งเสริมให ้เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้
ผลตอบแทนและรางวลั รวมทั้งโอกาสท่ีแต่ละคนจะไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มี
ความเสมอภาค และมีการปกครองดว้ยกฎหมาย 

7. ความสมดุลระหวา่งชีวิต กบัการท างานโดยส่วนรวม (the total life space) เป็นเร่ืองของการเปิด
โอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดใ้ชชี้วิตในการท างานและชีวิตส่วนตวันอก องคก์ารอย่างสมดุล นัน่คือตอ้งไม่ปล่อยให้
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บความกดดนัจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ดว้ยการก าหนดชัว่โมงการท างานท่ีเหมาะสมเพ่ือ
หลีกเล่ียง การท่ีตอ้งคร ่ าเคร่งอยูก่บังานจนไม่มีเวลาพกัผอ่น หรือไดใ้ชชี้วติส่วนตวัอยา่งเพียงพอ 

8. ลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง (social relevance) ซ่ึงนบัเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัประการหน่ึงท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งรู้สึก และยอมรับวา่องคก์ารท่ีตนปฏิบติังานอยูน่ั้นรับผิดชอบต่อสังคมใน
ดา้นต่างๆ ทั้ งในด้านผลผลิต การจ ากัดของเสีย การรักษาสภาพแวดลอ้ม การปฏิบัติเก่ียวกบัการจ้างงาน และ
เทคนิคดา้นการตลาด 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตของการท างานมีความส าคญัยิ่งในการท างาน เพราะคนเป็น
ทรัพยากรท่ีส าคญั คนเราท างานเพ่ือใหด้ ารงชีวติอยูไ่ด ้และตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน ดงันั้น สถานท่ีท างาน
ตอ้งมีความเหมาะสม คือ ท าใหเ้กิดความสุข ความมัน่คง หากเกิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน ก็จะส่งผลดีต่อทั้งตวับุคคล 
และองคก์รดว้ย  
  
วธีิด าเนินการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล อนัประกอบไปดว้ย 2 ตอนดว้ยกนั 1) 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามเก่ียวกบั คุณภาพชีวิตในการท างานของเจา้หนา้และ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียว อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ เจา้หน้าท่ี และบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัน ้ าเขียว จ านวน 75 คน ผูว้จิยัไดก้ าหนดเอาประชากรทั้งหมดมาใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั  
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  การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย  ค่าร้อยละ (%)  
ค่าเฉล่ีย (µ )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) (Standard Deviation) ค่า t –test  

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาชีวิตในการท างานของเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรโดยแจกแจงหาค่าเฉล่ีย 
(µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของคะแนน จากการตอบแบบสอบถาม ท่ีวดัปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาชีวติในการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรบุคลากร  5 ดา้น ประกอบดว้ย  ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน  ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบัติง าน ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในงาน  ดา้นคุณค่าทางสงัคม หรือ การท างานร่วมกนั   
 
สรุปผลการวจิยั   

ผลการศึกษา พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตของเจา้หนา้ท่ี และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวงัน ้ า
เขียว โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง  5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ดา้นสุขภาพ
และความปลอดภยัในการท างาน ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้
ในงาน  ดา้นคุณค่าทางสังคม หรือ การท างานร่วมกนั ท่ีผลการวิจยัออกมาเช่นน้ี สะทอ้นให้เห็น ถึง การบริหาร
จดัการในดา้นต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียว ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะดูแล เจา้หนา้ท่ีและ
บุคลากรในองคก์รไดอ้ยา่งทัว่ถึง  หรือไม่มีศกัยภาพเพียงพอ ท่ีจะท าให้ เจา้หนา้ท่ีและบุคลากรมีความไม่มีความ
เช่ือมัน่ หรือมัน่ใจในหน่วยงานของตนเอง  
               
อภิปรายผล  

1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ และเป็นธรรมพบว่า คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ี และบุคลากรของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียวโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอ้ ยงัพบวา่ ทุกขอ้ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ท่ีผลการศึกษาออกเช่นน้ี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพการณ์ปัจจุบนั อยูใ่นช่วงเศรษฐกิจขาลง รายได ้
หรือเงินเดือน ของเจา้หนา้และบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียว ท่ีไดรั้บไม่เพียงพอต่อการใชจ่้าย
ในชีวิตประจ าวนั ซึงมีผลกระทบไปทุกภาคส่วนของสังคม และไปสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อารี สังข์ศิลป์ชยั 
(2547, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของครูผูส้อนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครปฐม พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐมสูงมากเกือบทุกดา้น มีเพียงดา้นเดียวคือ การไดรั้บค่าตอบแทนหรือเงินชดเชยท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ท่ี
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน พบว่า คุณภาพชีวิตของเจา้หน้าและบุคลากรของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียว โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอ้ ยงัพบวา่ ทุกขอ้ อยูใ่น
ระดบัปานกลางเช่นเดียวกัน ท่ีผลการศึกษาออกมาเช่นน้ี แสดงให้เห็นว่า การบริหารจดัการในดา้นต่างๆ ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียว ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะดูแลเจา้หนา้ท่ีละบุคลากรในองคก์รไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังาน วิจยัของทวีศกัด์ิ อุตมะมุณีย ์(2546, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเทศบาล กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลปาดงัเบซาร์ พบวา่ เจา้หนา้ท่ีเทศบาลมีขวญัก าลงัใจใน
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง 

3. การพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน พบวา่ คุณภาพชีวติของเจา้หนา้และบุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียว โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอ้ ยงัพบวา่ ทุกขอ้ อยูใ่นระดบั
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ปานกลางเช่นเดียวกนั ท่ีผลการศึกษาออกมาเช่นน้ี สะทอ้นให้เห็นถึงภาพรวมในการบริหารจัดการของคณะ
ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียว  เก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงส าคญั ไม่
ควรมองขา้มในส่วนน้ี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Walton (อา้งถึงใน ภูษณิศา  เมธาธรรมสาร, 2548, หนา้ 12-
13) กล่าวไวว้า่ โอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล (development of human capacities) คือ โอกาสใน
การพฒันาและการใชค้วามสามารถของพนกังานในการปฏิบติังานตามทกัษะ และความรู้ท่ีมี  ซ่ึงจะท าให้พนกังาน
รู้สึกวา่ตนมีคุณค่า และรู้สึกทา้ทายในการท างาน ไดใ้ชค้วามสามารถในการท างานเต็มท่ี รวมทั้งความรู้สึกวา่ตนมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติังานดว้ย  

4. ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในการท างานโดยรวมพบว่า คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าและ
บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียวโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีผลการศึกษาออกมาเช่นน้ี แสดง
ใหเ้ห็นวา่การบริหารจดัการในดา้นต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียว ยงัไม่มีศกัยภาพท่ีเพียงพอ ท่ีจะ
ท าให ้เจา้หนา้ท่ีบุคลากรมีความมัน่ใจในหน่วยงานตนเอง  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังาน วจิยัของพรทิพย ์ทบัทิมทองค า 
(2540, บทคัดย่อ) การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนักับคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยศึกษาระดับความผูกพนัและคุณภาพชีวิตการท างาน 8 ดา้นของขา้ราชการ  ผล
การศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ใน ด้านความมั่นคง และ
ความกา้วหน้าในการท างานโดยรวม อยู่ในระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ดา้นการพฒันางาน ดว้ยการส่งไปศึกษาดู
งาน และการฝึกอบรม 

5. ดา้นคุณค่าทางสงัคม และการท างานร่วมกนัโดยรวมพบวา่ คุณภาพชีวติของเจา้หนา้ท่ี และบุคลากร 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียว โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาราขอ้ก็ยงั พบวา่ ทุกขอ้ 
อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั ท่ีผลการศึกษาออกมาเช่นน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่  เจา้หนา้ท่ีและบุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลวังน ้ าเขียว ไม่มีประติสัมพันธ์อย่างลึกซ้ึงระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ผู ้บังคับบัญชา และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน วจิยั อรุณี สุมโนมหาอุดม (2542, บทคดัยอ่) เร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และขา้ราชการท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานท่ีแตกต่าง
กนั และความผกูพนักบังานมีความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรงกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
  
ข้อเสนอแนะ    
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั  
 จากการอภิปรายผลของการศึกษา เร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหน้าท่ี และบุคลากร :
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียว อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงผูว้จิยัมีประเด็นท่ีควรน ามาเสนอแนะดงัน้ี 
 1.1 ดา้นท่ีไดค้ะแนนนอ้ยสุดจากผลการวจิยั คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม เงินเดือนท่ี
เจา้หนา้ท่ี และบุคลากรไดรั้บไม่เพียงพอต่อการครองชีพในปัจจุบนั หน่วยงานการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวควรน าไปปรับปรุงแก ้และในส่วนของเจา้หนา้ท่ี และบุคลากรเอง ก็ตอ้งให้ความรัก
และศรัทธากบังานท่ีท า ประหยดั อดออม ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด ารงชีวติ  
 1.2 ในส่วนของด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ด้านการพฒันา
ความสามารถในการปฏิบติังาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการท างาน  ดา้นคุณค่าทางสังคม และการ
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ท างานร่วมกนั  ซ่ึงในแต่ละดา้น ก็ควรจะมีการน ามาปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาให้ดียิ่งข้ึน  ซ่ึงจะเป็นการสร้าง
แรงจูงใจ หรือขวญัก าลงัใจ และให้โอกาสในการพฒันา และการใชค้วามรู้ ความสามารถของพนักงานในการ
ปฏิบติังานตามทกัษะ และความรู้ท่ีมี  ซ่ึงจะท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่ตนมีคุณค่า และรู้สึกทา้ทายในการท างาน ท่ีไดใ้ช้
ความสามารถในการท างานเตม็ท่ี รวมทั้งมีความรู้สึกวา่ตนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน   
 2. ข้อเสนอแนะเพือ่ท าการวจิยัคร้ังต่อไป 
  ควรจะท าเร่ือง ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจต่อการท างานในองค์การบริหารส่วนต าบลวงัน ้ าเขียว 
อ าเภอก าแพงแสน หรือ พ้ืนท่ีท่ีใกลเ้คียง ผลการวิจยัจะไดน้ ามาเป็นขอ้เปรียบเทียบ เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไ้ขใน
โอกาสต่อไป 
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ความผูกพนัต่อองค์การของข้าราชการต ารวจกองก ากบัการ 1 กองบังคบัการต ารวจทางหลวงภาคกลาง  
ORGANIZATIONAL COMMINENT OF THE POLICEMEN AT THE FIRST HIGHWAYS POLICE 

CENTRAL DIVIVSION 
 

ทองดี  ไพศาล1 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1.เพ่ือศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการต ารวจ กองก ากบั
การ  1  กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาคกลาง  2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการ
กองก ากบัการ  1กองบงัคบัต ารวจ  ทางหลวงภาคกลาง โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ(Survey  Research)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนกบักลุ่มตวัอยา่ง  คือ  ขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ  1  กองบงัคบัการต ารวจ  ทาง
หลวงภาคกลาง จ านวน 188 คน และน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรต่างๆโดยใชส้ถิติท่ีทดสอบ (t-test) ในกรณีท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชมี้  
2  กลุ่ม และในการเปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่  3  กลุ่มข้ึนไปใชว้ิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว 
(One-way  Analysis  of  Varaiance) 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ  1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาคกลาง  
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  โดยล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาต ่าสุด  คือ  
ดา้นความผูกพนัต่อเพ่ือนร่วมงาน  รองลงมา  ด้านความผูกพนัต่องานท่ีปฏิบติั  ด้านความคาดหวงัท่ีจะได้รับการ
ตอบสนองจากองคก์าร  ดา้นความผกูพนัต่อองคก์ารและดา้นความผกูพนัต่อผูบ้งัคบับญัชา 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา่ตวัแปรระดบัการศึกษา  ท่ีต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการ
ต ารวจกองกบัการ  2  กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาคกลาง   แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ซ่ึง
เป็นการยอมรับสมมติฐาน  ขอ้ท่ี  3  ส่วนตวัแปร  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัต าแหน่ง  และระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน  ท่ีแตกต่างกนั  มีความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ  1กองบงัคบัการต ารวจทาง
หลวงภาคกลาง ไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน  ขอ้ท่ี  1,2,4,5  และ  6 
 
ค าส าคญั: ความผกูพนัต่อองคก์าร, ขา้ราชการต ารวจ 
 
 
 

                                                           
 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารจดัการภาครัฐ  วิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 
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Abstract  
 The study is intended. 1) to study the binding to the Organization of police supervision Division 1 Division 
of special operations police regulations of the national police. 2) to compare educational level of government 
commitment to the organization, corporate Division 1 Division of special operations police regulations of the 
National Police. By personal factors. 
 This  research, Research survey(survey research) tool used to collect questionnaire data is created with the 
research sample. Police division is directed. Police special operations division 1  regulations national police of 188 
people and the information has been processed by computer. Finished using the statistics for social science research. 
Statistics based on data analysis is the frequency percentage of the average value standard deviation.Statistical test 
the difference between different variables. Using statistical (t-test) in the case of samples using a 2 group and the 
comparison samples from up to 3 groups. Use the same type of analysis of variance (one-way Analysis of Variance) 
 The research found The level of  commitment to the Organization of police supervision division 1division 
of special operations police regulation police. Overall in the medium and is given by order of the income of the 
average maximum to a minimum is the attachment to the secondary colleagues. Attachment to the work practices. 
The expectations that will receive a response from the organization.Confidence in the organization and commitment 
to the commander. 

The  hypothesis testing showed that variables at different levels of education are bound to the organization 
of the police division 1 Division command police spies. National police difference is statistically significant at 0.05 
level. The recognition of assumptions above 3 variables as gender, age, status level and duration of operation vary. 
Is bound to the organization of the police division 1 division special operations police regulations of the national 
police are not different. Which rejected any hypothesis that 1,2,4,5 and 6 

 
Keyword: Organizational Commitment, the police commissioner. 
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บทน า 
 จากการเปล่ียนแปลงของสังคมทั้งในดา้นเศรษฐกิจ   สังคม  การเมือง   ไดส่้งผลกระทบในเชิงลบก่อให้เกิด
อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ  อย่างมากมาย  ซ่ึงจะมีความซับซอ้นเป็นกระบวนการมีการกระท าผิดขา้มชาติมากข้ึน  
ประกอบกบัวถีิชีวติและค่านิยมของคนไทยเปล่ียนแปลงไปจากการมีปฏิสัมพนัธ์กนัแบบสมานฉันท์  เป็นการสัมพนัธ์
แบบต่างตอบแทนมากข้ึนความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆในสงัคมจึงอ่อนแอ  ต ารวจในฐานะเจา้หนา้ท่ีท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมโดยตรง  จึงตอ้งปรับตวัและพฒันาขีดความสามารถให้ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงให้ได ้ ภายใตค้วามไม่สมดุลระหวา่งเจา้หนา้ท่ีต ารวจกบัประชาชน  รวมทั้งรูปแบบอาชญากรรม
กบักฎหมายของรัฐ  ตลอดจนเทคโนโลยขีองต ารวจกบัการปรับตวัของอาชญากรรม   ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้ทบาทของต ารวจท่ี
พึงประสงคย์งัคงอยูรั่กษาความศรัทธาของประชาชนใหด้ ารงสืบไป  (เชษฐา  สวา่งสุข,  2541,  หนา้  1 ) 

กิจการต ารวจเป็นกิจการในการรับผิดชอบต่อความสงบเรียบร้อยภายในประเทศดว้ยการก่อให้เกิดความ
มัน่คงในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนซ่ึงก็คือการป้องกนัอาชญากรรมนัน่เองกล่าวคือต ารวจมีภารกิจหลกัในการ
ป้องกนัอาชญากรรมในรูปลกัษณะต่างๆดว้ยการตดัช่องโอกาสควบคุมหรือขจดัปัจจยัต่างๆท่ีจะก่อให้เกิดการกระท า
ผิดท่ีจะเกิดข้ึนโดยในสภาวะของประเทศไทยในขณะน้ีมีความวุน่วายในเร่ืองของประชาธิปไตยมีการขนของหนีภาษี
ลกัรอบขนส่งคนต่างดา้วเขา้เมืองวยัรุ่นชอบขบัรถซ่ิงปาดซา้ยปาดขวาท าให้เกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนอย่างมากมาย
(ภทัรธิรา  ผลงาม  ,  2542,  หนา้  2) 

กองก ากบัการ1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาคกลางเป็นหน่วยงานหน่ึงของส านักต ารวจแห่งชาติมี
หน้าท่ีตรวจตราความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสืบสวนสอบสวนและปฏิบัติงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอนัเก่ียวกบัความผิดทางอาญาและจราจร  ตรวจตราดูแล
ทรัพยสิ์นของทางราชการ และควบคุมดูแลการใชท้างหลวงและทางพิเศษให้เป็นไปตามกฎหมาย  บริการประชาชน
ผูใ้ชท้างใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัในเขตทางหลวงท่ีอยูใ่นอ านาจรับผิดชอบ  จึงตอ้งเป็นองคก์ารท่ีมี
ความพร้อมทางก าลงัพลและอุปกรณ์เทคโนโลยีสมยัใหม่เพ่ือรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึง
ผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญัและรักษาบุคลากรนั้นๆ ให้อยู่ในองค์การให้นานท่ีสุดความผูกพนัของคนท่ีมีต่อ
องค์การว่าเป็นตัวช้ีวดัจากผลการปฏิบัติงาน  การขาดงาน  การเขา้ออกงาน  การขอยา้ยไปสังกัดและปฏิบัติใน
หน่วยงานอ่ืนซ่ึงหากคนในองค์การมีความผูกพนัท่ีดีต่อองค์การแลว้ก็จะมีความมุ่งมัน่ตั้ งใจทุ่มเทงานยอย่างเต็ม
ความสามารถ 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะวจิยัถึงความผกูพนัต่อองคก์ารของขอ้ราชการต ารวจกองก าคบัการ1 กอง
บงัคบัการต ารวจทางหลวงภาคกลางเพ่ือใหท้ราบถึงขอ้แทจ้ริงของระดบัความผูกพนัของขา้ราชการท่ีมีต่อองคก์าร อนั
จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรมีความรักความตั้งใจในการปฏิบติังานและเอ้ือต่อการสร้างให้
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ซ่ึงจะเป็นตน้ทุนทางปัญญา ( intellectual  capital )  ขององคก์ารส่งผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารขา้ราชการต ารวจกองก าคบัการ1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวง

ภาคกลาง 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการ

ต ารวจทางหลวงภาคกลางโดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ขอบเขตดา้นประชากร  
 ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ  1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวง
ภาคกลาง  พระนครศรีอยธุยา  สระบุรี  ลพบุรี  นครสวรรค ์ เพชรบูรณ์  สิงห์บุรี   จ านวน  354  คน 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
 ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  สถานภาพ  ต าแหน่ง  ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองคก์ร
 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  1.ดา้นความเช่ือมัน่ต่อองคก์ร  2.ดา้นความผกูพนัต่อเพ่ือนร่วมงาน  3.ดา้นความผกูพนัต่อ
งานท่ีปฏิบติั  4.ดา้นความผกูพนัต่อผูบ้งัคบับญัชา  5.ดา้นความดาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร (seer  และ
คูเปอร์  อา้งถึงในบุศรา, เพชร์แสง, 2548 หนา้ 7) 

โดยท าการสุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มแบบ  ทาโร  ยามาเน่  (Taro Yamane  2547 :234) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 188 คน 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถาม
ออกเป็น  2  ส่วน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นค าถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  สถานภาพ  ระดบัต าแหน่ง  
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
 ตอนท่ี  2  ความผูกพนัต่อองคก์าร  ของขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ  1  กองบงัคบัการต ารวจทางหลวง
ภาคกลาง  ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามโดยใชม้าตรวดัแบบ  Likert  scale  ซ่ึงเป็นค าถาม  5  ระดบั  (Rating  scale)  มี
ค  าตอบ  5  ตวัเลือก  ค  าถามมีทั้งหมด  25  ขอ้  เป็นค าถามเชิงบวกทั้งหมดและมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงัน้ี 
 ค าถามเชิงนิมาน  (Positive  Questions) 
  มากท่ีสุด  ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
  มาก  ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
  ปานกลาง ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
  นอ้ย  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
  นอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
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 ค าถามเชิงนิเสธ  (Negative  Questions) 
  มากท่ีสุด  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
  มาก  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
  ปานกลาง ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
  นอ้ย  ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
  นอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
 จากเกณฑ์ดงักล่าว  สามารถวดัช่วงคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง  1 – 5 คะแนน  โดยก าหนดในการแบ่งช่วง
คะแนนออกเป็น  3  ช่วง  ของส าเริง  จนัทรสุวรรณ  และสุวรร  บวัทวน  ไดด้งัน้ี 
 ช่วงชั้นคะแนน   =  คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต ่าสุด 
    ระดบัการวดั 
   =     5 – 1 =    1.33 
            3 
 จะไดเ้กณฑก์ารวดัระดบัคะแนนท่ีแบ่งเป็น  3  ระดบั 
 เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์การให้คะแนนเก่ียวกับการเปรียบเทียบระดับความผูกพนัต่อองค์การของ
ขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ  1  กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาคกลางส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 เกณฑก์ารวดัระดบัคะแนนค่าเฉล่ียในการแบ่งเป็น  3  ระดบั  ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00  -  2.33 หมายถึง   ระดบัต ่า 
 คะแนนเฉล่ีย 2.34  -  3.67 หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.68  -  5.00 หมายถึง  ระดบัสูง 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน  ดงัน้ี 
 1.  ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ  1  กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาคกลาง 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน  188  คน  ในช่วงเดือน  สิงหาคม  2557  เป็นเวลา  1  เดือน 
 2.  ขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามโดยผูว้จิยัอธิบายและช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ ของ
แบบสอบถามและวธีิการเก็บขอ้มูลแก่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นรายบุคคลตลอดจนถึงการรับแบบสอบถามกลบัคืนดว้ย
ตนเอง 
 3.  ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณ์  ในแต่ละขอ้และนับจ านวนแบบสอบถามให้ครบตาม
จ านวนท่ีตอ้งการ  ถา้พบวา่แบบสอบถามชุดใดผูต้อบแบบสอบถามท าไม่ครบทุกขอ้  ก็จะเก็บเพ่ิมเติม  น าขอ้มูลใน
แบบสอบถามไปวเิคราะห์ตามวธีิสถิติต่อไป 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1.  น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์  ถูกตอ้งแลว้ตอ้งเลือกฉบบัท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้งเพ่ือ
น ามาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2.  การวเิคราะห์ขอ้มูล  ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  มีขั้นตอน  ดงัน้ี 
      2.1  หาค่าความถ่ี  (Frequency)  และร้อยละ  (Percent)  ของปัจจยัส่วนบุคคล 
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                    2.2  วเิคราะห์ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ  1  กองการต ารวจทางภาค
หลวงภาคกลาง  ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย  (  ̅)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
 3.  เปรียบเทียบระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ  1 กองบงัคบัการต ารวจทาง
หลวงภาคกลาง  โดยใชส้ถิติท่ีทดสอบ T – test  และ  F - test 

     3.1  ทดสอบความแตกต่างระหวา่งประชากร  2  กลุ่ม  โดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้วา่  เป็นอิสระต่อ 
กนัและความแปรปรวนเท่ากนั  จากสูตร(วไิล  ทองแผ,่  2542,  หนา้  227) 

           
 ̅   ̅̅̅̅

√
(    )  

  (    )  
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]

,df1  =          

 
เม่ือ   t        แทน    ค่าสถิติทดสอบที(t-statistic) 
  ̅ แทน    คะแนนเฉล่ียของกลุ่มท่ี  1 
  ̅ แทน    คะแนนเฉล่ียของกลุ่มท่ี  2 
   

  แทน    ค่าแปรปรวนของกลุ่มท่ี  1 
  
  แทน    ค่าแปรปรวนของกลุ่มท่ี  1 

 df แทน   ระดบัชั้นของความเป็นอิสระ 
             แทน    จ านวนหน่วยในกลุ่มท่ี  1 
             แทน    จ านวนหน่วยในกลุ่มท่ี  2 
 

1. วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one – way  ANOVA)  จากสูตร(วไิล  ทองแผ,่ 
2542,  หนา้ 238) 
 

            
   

   
 

 
เม่ือ     F              แทน   ค่าสถิติทดสอบเอฟ  ( F -  statistic) 
              แทน   ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม(mean  square  between  groups) 
               แทน   ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม(mean  square  within  groups) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจกองกบัการ 1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวง ภาค
กลาง  สรุปผลไดด้งัน้ี 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ขา้ราชการต ารวจกองกบัการ  1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวง
ภาคกลาง  จ านวน 188 คน 
       1.1  เพศ  พบวา่  เพศชาย  จ านวน 180  คน คิดเป็นร้อยละ 96.00   เพศหญิง จ านวน  8  คน คิดเป็นร้อยละ 
4.00  
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  1.2  อาย ุ พบวา่  อายอุยูร่ะหวา่ง 21 - 30 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 49.10  รองลงมาอายรุะหวา่ง 31 
- 40 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00   อายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70  อายรุะหวา่ง 
51 - 60  ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20   
  1.3  ระดบัการศึกษา  พบวา่  ระดบัปริญญาตรี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 82.60 รองลงมาระดบัต ่า
กวา่ปริญญาตรี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 จ านวนนอ้ยท่ีสุดระดบัปริญญาโท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.80  
  1.4  สถานภาพ  พบวา่  สถานภาพสมรสจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 65.60 รองลงมาสถานภาพโสด 
จ านวน  63  คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 และจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือสถานภาพหยา่/หมา้ย จ านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90  
  1.5  ระดบัต าแหน่ง  พบว่า ระดับต าแหน่งชั้นประทวน จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 95.10 ระดับ
ต าแหน่งชั้นสญัญาบตัร จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90  
  1.6  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  พบวา่  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 10 ปีข้ึนไป จ านวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.80 รองลงมา 6 – 10 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 และจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ 1 -5 ปี จ านวน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.50 
 2.  ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจกองกบัการ  1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวง    ภาค
กลาง  
  จากการศึกษาพบวา่ความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจกอบกบัการ 1 กองบงัคบัการต ารวจทาง
หลวง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาระดบัความผูกพนัต่อองค์การเป็นรายดา้นโดย
เรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาต ่าสุด คือ ดา้นความผูกพนัต่อเพ่ือนร่วมงาน รองลงมา ดา้นความผูกพนัต่อ
งานท่ีปฏิบัติ ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองค์การ ดา้นความเช่ือมัน่ต่อองค์การ และดา้นความ
ผกูพนัต่อผูบ้งัคบับญัชา 
  ดา้นความเช่ือมัน่ต่อองค์การ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไปหา
นอ้ย คือ การปฏิบติัขององคก์ารท่ีมีต่อตวัท่าน ท าให้ท่านรู้สึกวา่ตนเองเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าขององคก์าร รองลงมา 
ท่านภูมิใจท่ีจะบอกกบัผูอ่ื้นวา่ท่านปฏิบติังานอยูใ่นองคก์ารน้ี องคก์ารของท่านเป็นหน่วยงานท่ีมีเกียติมัน่คง และไดรั้บ
การยกย่องจากบุคคลทั่วไป ท่านรู้สึกเช่ือมัน่และมัน่คงเม่ือไดป้ฏิบัติงานในองค์การน้ี และท่านคิดว่าจะท างานท่ี
องคก์ารจนกวา่จะเกษียณอาย ุ
  ดา้นความผกูพนัต่อเพ่ือนร่วมงาน โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย 
คือ ความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดความส าเร็จในการท างานร่วมกนั รองลงมา เพ่ือน
ร่วมงานของท่านมีความรักใคร่ผูกพนักนัเหมือนพ่ีนอ้ง ครอบครัวเดียวกนั ในการท างานไดมี้โอกาสรับความร่วมมือ 
และไดติ้ดต่อกบัผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกองคก์าร เพ่ือนร่วมงานของท่านมีความจริงใจและช่วยเหลือกนัดีในการ
ท างานร่วมกนั และเพ่ือนร่วมงานของท่านมกัช่วยเหลือและมีน ้ าใจกบัท่านเสมอ 
 ดา้นความผูกพนัต่องานท่ีปฏิบติั โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไป
หาน้อย คือ ในองค์การองท่านมีบรรยากาศในการท างานท่ีเป็นมิตร มีน ้ าใจต่อกัน มีความไวว้างใจซ่ึงกันและกัน 
รองลงมา ท่านเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายแมว้่างานนั้นจะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน 
เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมายและมีคุณภาพการท างานของท่านตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ในการปฏิบติังานอยู่
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ตลอดเวลา งานท่ีท่านปฏิบติัอยูเ่ป็นงานท่ีน่าสนใจและทา้ทายกบัความสามารถของท่าน และท่านไดรั้บการสนบัสนุน
ใหน้ าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัน ามาใชใ้นการท างานเพื่อใหท้นัเหตุการณ์ 
  ดา้นความผกูพนัต่อผูบ้งัคบับญัชา โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไป
หาน้อย คือ ขา้ราชการต ารวจในองค์การของท่านสามารถปฏิบัติงานได้ดี ถึงแมจ้ะไม่มีผูบ้ังคบับัญชามาควบคุม 
รองลงมา ผูบ้งัคบับญัชาของท่านเป็นคนมีน ้ าใจเอาใจใส่ช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในเร่ืองงานและไม่ใชเ้ร่ืองงาน 
ผู ้บังคับบัญชามักจะชมเชยข้าราชการต ารวจท่ีมีผลงานจากการปฏิบัติงานดี ทั้ งภายในและภายนอกองค์การ 
ผูบ้ังคบับัญชาเป็นคนท่ีมีความยุติธรรมไม่เลือกปฏิบติักับผูใ้ตบ้ังคบับัญชาในการพิจารณาความดีความชอบ และ
ผูบ้งัคบับญัชาของท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของท่าน แมจ้ะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
  ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองค์การ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย คือ องคก์ารของท่านเล็งเห็นคุณค่า และให้ความส าคญัของขา้ราชการต ารวจเพียงใด 
รองลงมา องค์การให้การสนับสนุนให้ท่านมีโอกาสพฒันาความรู้ในอาชีพเป็นอย่างดี เช่น การฝึกอบรม ดูงาน 
การศึกษาต่อ การท่ีท่านไดรั้บมอบหมายงาน ให้รับผิดชอบท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถเป็นโอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือน
ต าแหน่ง ท่านรู้สึกพอใจกบัสวสัดิการขององคก์ารท่ีจดัให ้และท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถ
ของท่าน 
 3. การเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจกองกบัการ  1 กองบงัคบัการต ารวจทาง
หลวงภาคกลาง  พบวา่ ตวัแปรระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจกองกบัการ  1 
กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาคกลาง   แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนขา้ราชการต ารวจ
กองกบัการ  1 ท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อ
องคก์ารของขา้ราชการต ารวจกองกบัการ  1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาคกลาง ไม่แตกต่าง 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจกองกบัการ  1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวง
ภาคกลาง ส านกังานต ารวจแห่งชาติ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจกองกบัการ  1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาคกลาง  
       จากผลการศึกษา พบวา่ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจกองกบัการ  1 กองบงัคบัการ
ต ารวจทางหลวง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ขา้ราชการต ารวจกองกบัการ  1 มีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารโดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย ดงัน้ี ดา้นความผูกพนัต่อเพ่ือนร่วมงาน ดา้นความผูกพนัต่องานท่ีปฏิบติั 
ด้านความคาดหวงัท่ีจะได้รับการตอบสนองจากองค์การ ด้านความเช่ือมัน่ต่อองค์การ และด้านความผูกพนัต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจกองกบัการ  1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวง
ภาคกลาง ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายไดว้า่ ขา้ราชการต ารวจกองกบัการ  1 มีลกัษณะท่ีแสดงออก
ของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ และความเก่ียวขอ้งกบัองค์การ เป็นความรู้สึกตอ้งการอยูร่่วมภายในองค์การและเต็มใจ
ปฏิบติังานต่างๆ อยา่งเตม็ความสามารถเพ่ือใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายหรือตอ้งการคงอยูภ่ายในองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลงานวจิยัของ บุศรา  เพชร์แสง ไดว้จิยั “เร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจ กองตรวจคนเขา้เมือง 
2”(2548) พบวา่ ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี ความรู้สึกผกูพนัต่อ
องค์การ ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบติังานเพ่ือผลดีของหน่วยงาน ดา้นท่ีมีระดบั



วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Journal of Political Science and Social Science)    19 

 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้สึกผูกพนัต่อองค์การ ด้านความเช่ือมัน่และยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
สมเกียรติ  ธรรมนิยาย ไดว้จิยั “เร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของผูบ้งัคบัหมวดต ารวจตระเวนชายแดน” (2536) พบวา่ 
ผูบ้งัคบัหมวดต ารวจตระเวนชายแดนมีความผกูพนั ต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง และจิราวรรณ  หาดทรายทอง ได้
วิจยั “เร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณีการประปานครหลวง” (2539) พบวา่ พนักงานการประปานคร
หลวงมีความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. ระดบัความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการต ารวจกองกบัการ  1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาค
กลาง ผลการวจิยัพบวา่ 
  2.1  ขา้ราชการต ารวจกองก ากับการ 1 กองบังคับการต ารวจทางหลวงภาคกลาง ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ท่ีมีเพศต่างกนัไม่มีผลท าให้ความเช่ือมัน่ต่อองค์การของขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการ
ต ารวจ ทางหลวง ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ อรอุมา  ศรีสว่าง ได้
วจิยั “เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัของบุคลากรในมหาวทิยาลยัเอกชน” (2544) ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
คือ ระดบัการศึกษา มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วน เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
และระยะเวลาในการท างาน ไม่พบ วา่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
  2.2  ขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาคกลาง ท่ีมีอายตุ่างกนั ไม่มีผล
ท าให้ความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวง ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมเกียรติ  ธรรมนิยาย ได้
วิจยั “เร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของผูบ้งัคบัหมวดตระเวนชายแดน” (2536) พบว่า ผูบ้งัคบัหมวดต ารวจตระเวน
ชายแดนมีความผูกพนั ต่อองค์การอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุและระยะเวลาการปฏิบติั
ราชการไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ส่วนสถานภาพการสมรสเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร โอกาส
กา้วหน้า และการประสบความส าเร็จในงานมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์การ ผูท่ี้มีความคาดหวงัไดรั้บการ
ตอบสนองมีความโนม้เอียงท่ีจะผกูพนัต่อองคก์ารมากกวา่ 
  2.3  ขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาคกลาง ท่ีมีสถานภาพสมรส
ต่างกนั ไม่มีผลท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาค
กลาง  ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วรนุช ทองไพบูลย ์ไดว้ิจยั 
“เร่ือง บรรยากาศองคก์ารและความผูกพนัต่อองค์การ” (2543) พบว่า พนกังานบริษทั นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส และระยะเวลาในการท างานไม่มีผลท าให้การรับรู้บรรยากาศ
องคก์ารของพนักงาน บริษทั นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั ทั้งน้ีปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารคือระยะเวลา ในการท างานและบรรยากาศองคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
  2.4  ขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาคกลาง ท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั มีผลท าให้ความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาค
กลาง แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 4 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ
อรอุมา ศรีสว่าง ไดว้ิจยั “เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัของบุคลากรในมหาวิทยาลยัเอกชน” (2544) ผลการวิจยั
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล คือ ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วน 
เพศ อาย ุสถานภาพสมรส และระยะเวลาในการท างาน ไม่พบ วา่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
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  2.5  ขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ 1 กองบังคบัการต ารวจทางหลวงภาคกลาง ท่ีมีระดบัต าแหน่ง
ต่างกนัไม่มีผลท าใหค้วามผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาค
กลาง ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 5 ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ บุศราเพชร์แสง. ไดว้ิจยั  “เร่ือง 
ความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจ กองตรวจคนเขา้เมือง 2”(2548)พบวา่ ระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารของ
ขา้ราชการต ารวจกองตรวจคนเข้าเมือง 2 อยู่ในระดับปานกลางปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ สถานภาพ  
ระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์าร ไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจ กองตรวจคนเขา้เมือง 2 ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ส่วน อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง ปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยลักษณะ
ประสบการณ์ มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการตรวจ กองตรวจคนเขา้เมือง 2 ซ่ึง เป็นไปตามสมมติฐาน 
ท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
  2.6  ขา้ราชการต ารวจกองก ากับการ 1 กองบังคับการต ารวจทางหลวงภาคกลาง ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองค์การต่างกนั ไม่มีผลท าให้ความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการต ารวจกอง
ก ากบัการ 1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงภาคกลาง  ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ สมเกียรติ  ธรรมนิยาย ได้วิจัย “เร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของผูบ้ังคบับญัชาหมวดตระเวน
ชายแดน”(2536) พบว่า ผูบ้งัคบัหมวดต ารวจตระเวนชายแดนมีความผูกพนั ต่อองคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วน
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุและระยะเวลาการปฏิบติัราชการ ไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ส่วนสถานภาพการ
สมรสเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร โอกาสกา้วหนา้ และการประสบความส าเร็จในงานมีความสัมพนัธ์
ต่อความผกูพนัองคก์าร ผูท่ี้มีความคาดหวงัไดรั้บการตอบสนองมีความโนม้เอียงท่ีจะผกูพนัต่อองคก์ารมากกวา่ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 จากผลการศึกษา ความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการต ารวจทาง
หลวงภาคกลาง  ผูว้ิจัยเห็นว่าแมจ้ะได้มีการวิจัยในลักษณะเดียวกันหลายช้ินแต่การศึกษากรณีน้ีเพ่ิมข้ึนจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง เน่ืองจากสภาวการณ์ปัจจยัท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปในทุก ๆ ดา้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความ
ผกูพนัต่อองคก์ารโดยเฉพาะคน ถือเป็นทรัพยากรองคก์ารท่ีส าคญั ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคญัและรักษาบุคลากร
นั้นๆ ใหอ้ยูใ่นองคก์ารใหน้านท่ีสุด ซ่ึงตอ้งอาศยัปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ เป็นส าคญัทั้งในองคก์รและนอกองคก์ร อนัจะท า
ใหเ้กิดความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัองคก์าร 
       การบริหารงานภายในองค์การ เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามนโยบายท่ีไดก้ าหนดไวท้รัพยากรท่ีถือว่า
เป็นปัจจยัท่ีส าคญั คือ คน เพราะคนเป็นผูป้ฏิบติังาน องค์การจึงควรสร้างความผูกพนัต่อองคก์าร เพราะเม่ือคนของ
องคก์ารมีความรู้สึกวา่ผกูพนัต่อองคก์ารแลว้ ก็จะมีความรู้สึกวา่จะทุ่มเทก าลงัใจ ก าลงักาย เพ่ือจะปฏิบติัหนา้ท่ีของตน
ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร การสร้างคามผูกพนัให้กบัขา้ราชการต ารวจกองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการต ารวจทาง
หลวงส านกังานต ารวจแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี 
  1.1  ดา้นความเช่ือมัน่ต่อองคก์าร ท่ีตอ้งน ามาเสนอแนะและแกไ้ข คือ ท่านคิดว่าจะท างานท่ีองค์การ
จนกวา่จะเกษียณอาย ุมีระดบัความเช่ือมัน่ต่อองคก์ารท่ีต ่า ควรน ามาปรับปรุงให้อยูใ่นระดบัปานกลาง และสูง ดงันั้น 
กองก ากบัการ 1 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวงส านกังานต ารวจแห่งชาติ ควรจดัหาสวสัดิการต่างๆ เพ่ิมให้พอเพียงแก่
ความตอ้งการ ใหโ้อกาสกา้วหนา้แก่ผูป้ฏิบติังาน เป็นแรงกระตุน้ไม่ใหเ้กิดการโยกยา้ยไปท างานหน่วยงานอ่ืน 
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  1.2  ดา้นความผูกพนัต่อเพ่ือนร่วมงาน มีระดบัความผูกพนัต่อองค์การในระดับท่ีสูง ซ่ึงมีการไดรั้บ
ความร่วมมือในการปฏิบติังาน การช่วยเหลือ รวมถึงการปรึกษาในเร่ืองส่วนตวั 
  1.3  ด้านความผูกพนัต่องานท่ีปฏิบัติ มีระดับความผูกพนัในระดับปานกลาง และสูง ซ่ึงมีการยอม
เสียสละเวลา ให้แก่การท างาน และความเขา้ใจในกระบวนการท างาน และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบับุคคลอ่ืนท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัการท างาน 
  1.4  ดา้นความผกูพนัต่อผูบ้งัคบับญัชา มีระดบัความผกูพนัในระดบัปานกลางท่ีตอ้งน ามาเสนอแนะและ
แก้ไข คือ ผูบ้ังคบับัญชาของท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของท่าน แมจ้ะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน ควรน ามา
ปรับปรุงใหอ้ยูใ่นระดบัสูง การไดรั้บความสนใจ ไม่มีความขดัแยง้กบัผูบ้งัคบับญัชา การท่ีผูบ้งัคบับญัชาช่วยสอนงาน 
ช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน 
  1.5  ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร มีระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารในระดบั
ปานกลาง ควรน ามาปรับปรุงใหอ้ยูใ่นระดบัสูง ในดา้นการเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือนดว้ยความยติุธรรม การ
ไดรั้บการสนบัสนุนในการปฏิบติังาน การไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การศึกษา ฝึกอบรมดูงานเพ่ิมเติม รวมทั้งให้โอกาส
ในการพฒันาความรู้ความสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบติังาน 
  1.6  การสร้างแรงจูงใจ หรือมีการพิจารณาใหก้ารสนบัสนุนใหร้างวลัแก่ผูท่ี้ปฏิบติังานไดย้อดเยีย่ม หรือ
มีผลงานท่ีเป็นท่ีพอใจของผูรั้บบริการ เพ่ือเป็นการรักษาความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทในการปฏิบติัใหก้บัองคก์าร 
  1.7  การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและสถานท่ีท างานให้ดีข้ึน และการปรับปรุงในเร่ืองสภาพการท างาน
ใหดี้ข้ึน 
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ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพืน้ฐานของ 
เทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จงัหวดัลพบุรี 

THE PEOPLE SATISFACTION OF BASIC STRUCTURE OF THE MUNICIPAL DISTRICT OF 
LAMNARAI CHAIBADAN LOPBURI PROVINCE. 

 
ธญัธิตา  โตม่วย1 

 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค1์)  เพ่ือศึกษาความความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี  2)  เพื่อเปรียบเทียบการ
ใหบ้ริการสาธารณะ  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี  
ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ  ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล  
จงัหวดัลพบุรี  จ านวน  384  คน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีระดบัความเช่ือมัน่  
.899  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่  ค่าร้อยละ(percentage)  ค่าเฉล่ีย (mean)  ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เปรียบเทียบส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง  2  กลุ่ม  ซ่ึงสถิติท่ีใชคื้อ  การทดสอบที(t-test)  ส าหรับ
กลุ่มตวัอยา่ง  3  กลุ่มข้ึนไป  วเิคราะห์โดยหาความแปรปรวนทางเดียว(one-way ANOVA)  และค่าเอฟ(F-test)  เม่ือพบ
ระดบันยัส าคญัทางสถิติจะใชก้ารทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของของฟิชเชอร์ (fisher’s  least  significant  difference  
หรือ  LSD.) 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  ดา้นภาพรวม  พบวา่  ระดบัความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย  ดงัน้ี  การให้บริการดา้นประปา  รองลงมาคือ  การให้บริการดา้นไฟฟ้าแสงสว่าง  และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการ
บริการดา้นถนน 
 2.  การเปรียบเทียบการใชบ้ริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลล านารายณ์  
อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี  เม่ือจ าแนกตามเพศ  และระดบัการศึกษา  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั  .05  จ าแนกตามอาย ุ จ าแนกตามสถานภาพ  จ าแนกตามระดบัการศึกษา  จ าแนกตามอาชีพจ าแนกตามรายได้
ต่อเดือน  ไม่แตกต่างกนั 
 

 

 

 

                                                           
 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารจดัการภาครัฐ  วิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 
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Abstract 
The objectives of this research were to 1) study the basic structure public services of Lum Narai 

Subdistrrict Administrative Organization, Chai Badarn, Lop Buri 2) compare the Basic structure public services of  
Lum  Narai  Subdistrict Administrative Organization, Chai Badarn, Lop Buri. The sample, 384 persons, was selected 
from people who live in  Lum  Narai Subdistrrict Administrative Organization area, using the questionnaire to gather 
information at the confident level of .899. The statistics software was used to analyze all information including 
percentage, average (mean), standard deviation (S.D.) and t-tast for 2 sample groups. For over 3 sample groups, f-
test and one-way ONOVA were used for the analysis. And the Fisher’s least significant differences, LSD, was used 
when the statistical significance had been found. 

The findings indicated that 
1. The overview of public opinion is in high rating, sorting from the most to the least, water supply 

service, electricity service and traffic and road service. 
2. distinguishing between gender and education, the comparison of basic structure public services of Lum 

Narai  Subdistrict Administrative Organization, Chai Badarn, Lop Buri has statistical significance of .05. And there 
is no difference, distinguishing between age, status, education, career and monthly income. 
 
บทน า 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น กล่าวไดว้า่เป็นการปกครองตนเองของประชาชนในทอ้งถ่ิน  ซ่ึง
เป็นรากฐานท่ีส าคญัยิ่ง  ดงันั้นแนวความคิดในการกระจายอ านาจการบริหารการปกครองประชาชนในทอ้งถ่ินจึง
เกิดข้ึน  โดยพยายามกระจายอ านาจการปกครอง  เพ่ือใหท้อ้งถ่ินสามารถท ากิจกรรมต่างๆไดโ้ดยมีความเป็นอิสระจาก
การช้ีน าจากรัฐบาลมีความสามารถท่ีจะสนองความตอ้งการของพลเมืองในทอ้งถ่ินได ้ แต่ทั้งน้ีในดา้นนโยบายท่ีส าคญั
ยงัคงตอ้งยดึแนวนโยบายแห่งรัฐ  เช่น  นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน  ดา้นการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  
ดา้นสาธารณสุขและก าจดัมูลฝอย  ป้องกบัระงบัโรคติดต่อ  ดา้นการคุม้ครองและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นการบริหารงานบุคคลและนโยบายการป้องกนัประเทศ  เป็นตน้  ดงันั้นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจึง
มีความเป็นอิสระระดบัหน่ึง  ในการท่ีจะด าเนินกิจกรรมการบริหาร  แต่อีกส่วนหน่ึงนั้น  รัฐบาลยงัคงเอกสิทธ์ิไว ้ ทั้งน้ี
เพ่ือรักษาสภาพความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว  และความมัน่คงของชาติไวน้ัน่เอง  ส่วนทอ้งถ่ินจะมีอิสระในการปกครอง
ตนเอง  มีส่วนร่วมทาวการบริหาร  มีสิทธิ  มีเสียง  ด าเนินการปกครองกนัเอง  อนัเป็นรากฐานและวิถีทางการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย  ท าใหป้ระชาชนรู้สึกวา่ตนมีความเก่ียวพนั  มีส่วนไดส่้วยเสียในการบริหารท่ีไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางการเมืองเช่น  ไปเลือกตั้งหาเสียงสนบัสนุนผูส้มคัรรับเลือกตั้ง  เป็นตน้  ท าใหเ้กิดความรับผิดชอบ  เกิด
ความหวงแหนและปกป้องต่อสิทธิประโยชน์ท่ีพ่ึงไดรั้บ  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการพฒันาการเมืองระดบัชาติต่อไป  
ประโยชน์ของการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเห็นอยา่งเป็นรูปธรรมก็คือเหตุผลท่ีวา่ไม่มีผูใ้ดจะรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการ
ขององถ่ิน  อนัจะก่อให้เกิดผูน้ าทอ้งถ่ินท่ีจะกา้วมาเป็นผูน้ าระดบัชาติต่อไป  และยงัเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาล  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวทางความคิดของนกัรัฐศาสตร์เสรีนิยมซ่ึงสนบัสนุนการปกครองตนเอง  อนัเป็นรากฐานและวิถีการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย(ประหยดั  หงทองค า, 2540, หนา้ 14) 



24    ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  พ.ศ. 2559  วิทยาลยันครราชสีมา   
 

 

 ส่ิงท่ีทา้ทายเทศบาลต าบลอยู่ในขณะน้ีคือ  การปรับกลยุทธ์  ทศันคติวิธีคิดวิธีการท างานของบุคลากรใน
เทศบาลต าบลให้ไปสู่การเป็นขา้ราชการยคุใหม่ผูบ้ริหารเทศบาลต าบล  และสมาชิกเทศบาลต าบล  ควรตระหนกัถึง
การดูแลบ าบดัทุกขบ์ ารุงสุขแก่พ่ีนอ้งประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งดียิง่  เป็นท่ีพ่ึงยามทุกข ์ สร้างความสุขให้แก่ประชาชน
อยา่งทัว่ถึงรอบดา้น  มุ่งปฏิบติังานเพ่ือเป้าหมายซ่ึงก็คือ  พฒันาทอ้งถ่ินให้เจริญกา้วหนา้สร้างชุมชนให้เขม้แข็งมุ่งการ
กระจายอ านาจ  ปราศจากการทุจริตคอรัปชัน่เพ่ือใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีคุณภาพชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี  การท่ีเทศบาล
ต าบลจะสามารถบริหารจดัการกิจการตามอ านาจหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจของประชาชนนั้น  
ส่ิงท่ีควรค านึงถึงคือ  การยึดหลกัการบริหารจดัการกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี  หรือท่ีเรียกว่าหลกัธรรมาภิบาล  
โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  ยึดหลกันิติธรรม  และคุณธรรม  มีความโปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  บริหารจดัการและใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดัอยา่งคุม้ค่ามีประสิทธิภาพและความพึงพอใจของประชาชน  เปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมกบัเทศบาลต าบล  โดยการก ากบัดูแลและสนบัสนุนการบริหารงานเทศบาล
ต าบลเป็นองคก์รท่ีตั้งอยูใ่นชนบท ส่วนใหญ่ครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบทุกต าบล  ทุกหมู่บา้น  หากองคก์รทอ้งถ่ินเขม้แข็ง
สามารถบริหารไดมี้ประสิทธิภาพ  สามารถบริการสาธารณะไดอ้ยา่งคลอบคลุมก็จะส่งผลใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินหรือ
ในชนบทซ่ึงเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
 ดงันั้นในฐานะท่ีผูว้จิยัปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นเทศบาลต าบลล านารายณ์  อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี  มีความ
ตระหนกัแบะมองเหไนความส าคญัในการให้บริการประชาชนในต าบลและร่วมกนัเอาหลกัธรรมาภิบาลมาปรับใช ้ 
เพ่ือน าใชใ้นการบริหารจดัการองค์กร  เพ่ือท าให้เกิดมิติใหม่ในการบริการภายในองคก์ร  ท าให้การปฏิบติังานเกิด
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของประชาชน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาการใหบ้ริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลล านารายณ์  อ าเภอชยับาดาล  
จงัหวดัลพบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการให้บริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลล านารายณ์  อ าเภอชยั
บาดาล  จงัหวดัลพบุรี 
 
ขอบเขตของการวจิยั 

1. ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลล านารายณ์  อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรีมีประชากร

ทั้งส้ิน  จ านวน 9,849 คน(ขอ้มูลประชากร  ณ  เดือน มีนาคม  2559 จากส านกังานทะเบียนราษฎร์  เทศบาลต าบลล า
นารายณ์  อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี ) 

2. กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  เน่ืองจากประชากรมีจ านวนท่ีแน่นอนสูตรท่ีใชใ้นการหาขนาดของ

ตวัอยา่งจึงใชสู้ตรยามาเน่ (Yamane )  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 และยอมให้มีความคาดเคล่ือนร้อยละ  5 ในการ
ค านวณหาขนาดของตวัอยา่ง (สุวรีย ์ ศิริโภคาภิรมณ์, 2546 ,หนา้  445 ) ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384 คน 
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3. ตวัแปรทีศึ่กษา 
 3.1 ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่เพศ  อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 
 3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรีประกอบดว้ยดา้นถนน ดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง ดา้นประปา 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเพ่ือสอบถามประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
เทศบาลต าบลล านารายณ์ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ของเทศบาลต าบลล า
นารายณ์  อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบเคร่ืองมือวดัแบบ (rating seale) โดยใชม้าตราส่วนในการ
ประมาณค่า 5 อนัดบั ตามแบบ  likertSeale ลกัษณะแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็นแบบสอบถามปลายปิด มีขอ้ความให้
เลือกเป็นมาตราส่วนประมาณ 5 อนัดบั โดยก าหนดคะแนนแต่ละอนัดบั ดงัน้ี 
 5 ใหค้ะแนนเท่ากบั  มากท่ีสุด 
 4 ใหค้ะแนนเท่ากบั  มาก 
 3 ใหค้ะแนนเท่ากบั  ปานกลาง 
 2 ใหค้ะแนนเท่ากบั  นอ้ย 
 1 ใหค้ะแนนเท่ากบั  นอ้ยท่ีสุด 
การรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  384 ชุด โดยมี
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในสถานท่ีท่ีเลือกท าวจิยั 
 2.  ผูว้จิยัติดตามรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  การน าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้ง แลว้คดัเลือกฉบบัท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้ง
เพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2.  การวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป มีขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 
     2.1 หาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percent) ของขอ้มูลทัว่ไป 
     2.2 หาค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ของคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถาม การใหบ้ริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล   จงัหวดั
ลพบุรี โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินค่าและแปลความหมาย แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี (ประคอง กรรณสูตร,2542 หนา้ 108) 
  4.51 – 5.00 ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย มากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50 ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย มาก 
  2.51 – 3.50 ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย ปานกลาง 
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  1.51 – 2.50 ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย นอ้ย 
  1.00 – 1.50 ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย นอ้ยท่ีสุด 
      2.3  การเปรียบเทียบการให้บริการสาธารณะดา้นโครงสร้างหน้ีพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลล านารายณ์
อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรีส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม สถิติท่ีใชคื้อ ทดสอบค่าที (t – test) ส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง 3 
กลุ่มข้ึนไปวิเคราะห์โดยหาค่าความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) เม่ือพบระดบันยัส าคญัทางสถิติจะใช้
ทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ 
 ผูว้จิยัวเิคราะห์สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
 1.  การหากลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ (สุวรีย ์ ศิริโภคาภิรมย,์2546, หนา้ 445)  

    
 

       
 

  
       เม่ือ     n          แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งประชากร 

   N  แทน ขนาดจ านวนประชากร 
   e แทน ความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่ง 
 
2.  สถิติท่ีใชห้าคุณภาพเคร่ืองมือ (สุวรีย ์ ศิริโภคาภิรมย,์ 2546, หนา้243-244) 
     2.1 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมินโดยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha 

coefficient) (สุวรีย ์ ศิริโภคาภิรมย,์ 2546, หนา้ 243-244) 

α     
 

   
[   

   
 

  
 ] 

 
  เม่ือ     α          แทน สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
 k          แทน จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 
 Si

2          แทน ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละรายขอ้ 
 St

2       แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
 
3.  สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก่ 
      3.1 ค่าร้อยละ (percentage) (วไิล ทองแผ,่ 2542, หนา้ 179) 

 P  =
 

 
  x  100 

 
           เม่ือ    p แทน ร้อยละ 
       f แทน ความถ่ี 
       n แทน จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
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          3.2  ค่าเฉล่ีย (mean) (วไิล ทองแผ,่ 2542, หนา้ 181) 

   ̅  =  
∑  

 
 

 
  เม่ือ      ̅ แทน    ค่าเฉล่ีย 
             Ʃƒx     แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N   แทน จ านวนตวัอยา่ง 
 
          3.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) 
 

    S.D.  = √
       (   ) 

 (   )
 

 
  เม่ือ     S.D.      แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

           Ʃƒx แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
            N แทน จ านวนตวัอยา่ง 
              Ʃƒx2     แทน ผลรวมของคะแนนยกก าลงัสองทั้งหมด 
 
     4.  สถิติอนุมาน (inferential statistics) 
          4.1 การทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ กรณีไม่ทราบการกระจายของประชากรทั้ง 2 กลุ่ม ใชก้าร 

ทดสอบ  (t-test) (วเิชียร  เกตุสิงห์, 2530, หนา้ 92-93) 

  t   = 
 ̅      ̅ 

√
  
     

  
    

  
    

  

 

 
  เม่ือ       t  แทน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
    ̅1 , ̅2  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 
   S1

2, S2
2 แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 

   n1 ,n2 แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 
 
           4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไปใชก้ารวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ดว้ยการทดสอบเอฟ (F-test) โดยใชสู้ตร (วเิชียร เกตุสิงห์, 2530, หนา้ 92-93) 

    F  =
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เม่ือ     F   แทน ค่าสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤตจากการแจกแจงแบบF เพื่อทราบนยัส าคญั                             
  MSw แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
  MSb แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
 
           4.3  การเปรียบเทียบเชิงซอ้น (multiple comparison) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ภายหลงั (post hoc 
test) โดยใชสู้ตรของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least –Significant Difference หรือ LSD.) ดงัน้ี (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2545, 
หนา้ 333) 

        √    ( 
  
 

  

 

 
   
 

   
) 

 
           เม่ือ         แทน  ค่าจากตาราง t โดย v=N-k 
        MSw  แทน  ค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน =MSE 
        cj ,cj1 แทน  ค่าสมัประสิทธ์ิของการเปรียบเทียบ นิยมใช ้1 
       nj ,nj1 แทน  จ านวนค่าสงัเกตในกลุ่มท่ี j 
 
สรุปผลการวจิยั 
 การวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ผูว้จิยัสรุปสาระส าคญัตามล าดบัดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 
10,000 บาท 
 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับ การให้บริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลล า
นารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรีดา้นภาพรวม พบวา่ ระดบัความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี การให้บริการดา้นประปา รองลงมาคือ การให้บริการดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง และค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือการใชบ้ริการดา้นถนน และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นปรากฏผล ดงัน้ี 
  2.1  การให้บริการด้านถนน การให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลล า
นารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี การใหบ้ริการดา้นถนน พบวา่ ระดบัความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงันั้น การตรวจสอบดูแบถนนในเขตต าบลรองลงมาคือ ความสะอาดและความ
เรียบร้อยของถนนและค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการดูแล บ ารุงรักษา และการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ด าเนินการ 
  2.2  การให้บริการดา้นไฟฟ้าแสงสว่าง การให้บริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ของเทศบาล
ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี การใหบ้ริการดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง พบวา่ ระดบัความคิดเห็นภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ความเหมาะสมของการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บา้น
รองลงมาคือ ความเพียงพอของการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บา้นและค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการดูแลบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บา้นท่ีช ารุดเสียหาย 
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  2.3  การให้บริการด้านประปา การให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลล า
นารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี การให้บริการดา้นประปา พบวา่ ระดบัความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ซ่ึงเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี เจา้หนา้ท่ีจดหน่วยมิเตอร์น ้ าประปาตรงตามเวลา รองลงมาคือ ความเพียงพอ
ของการขยายเขตท่อประปาใหท้ัว่ถึง และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือคุณภาพของน ้ าประปา 
  2.4  ดา้นภาพรวม การใหบ้ริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลล านารายณ์  อ าเภอ
ชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี ดา้นภาพรวม พบว่า ระดบัความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปนอ้ย ดงัน้ี การให้บริการดา้นประปา รองลงมาคือ การให้บริการดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการ
ใหบ้ริการดา้นถนน 
 3. การเปรียบเทียบการใหบ้ริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ของเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยั
บาดาล จงัหวดัลพบุรี  
  3.1  จ าแนกตามเพศ วิเคราะห์การให้บริการสาธารณะ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลล า
นารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี จ าแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การใหบ้ริการดา้นประปา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  3.2  จ าแนกตามอายุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี จ าแนกตามอาย ุพบวา่ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  3.3  จ าแนกตามสถานภาพ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการให้บริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จงัหวดัลพบุรี จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  3.4  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวความสอดคลอ้งของการจดัท าบริการสาธารณะกับความ
ตอ้งการของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี จ าแนกตามอาชีพพบวา่ ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
  3.5  จ าแนกตามระดบัการศึกษาการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการให้บริการสาธารณะดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
  3.6  จ าแนกตามอาชีพ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการให้บริการสาธารณะดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
  3.7  จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการใหบ้ริการสาธารณะดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานเทศบาล
ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี มีประเด็นท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. การให้บริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดั
ลพบุรี  ดา้นภาพรวม พบวา่ ระดบัความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปาริชาติ  บูรณศิริ 
(2550, หนา้ 23) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
การด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทั้ง
รายไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ดไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือจ าแนกตามเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีอาศยัในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด 
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ปัญหาการด าเนินการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือปัญหาการ
ด าเนินงานดา้นการพฒันาแหล่งน ้ า คูคลอง รองลงมาคือปัญหาการด าเนินงานดา้นการคมนาคม ปัญหาการด าเนินงาน
ดา้นการใหบ้ริการไฟฟ้าสาธารณะ และปัญหาการด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีเป็นปัญหานอ้ยท่ีสุด คือปัญหา
การด าเนินการดา้นน ้ าประปา การด าเนินงานโครงการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
 2. ใหบ้ริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
จ าแนกตามเพศ พบวา่ ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานและ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอ าพร  ขาวทอง (2550, บทคดัยอ่) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ อ าเภอบนันังสตา จงัหวดัยะลา ผลการศึกษา พบว่า ระดบั
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานโดยภาพรวมในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการด าเนินงาน 
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ พบว่าประชาชนท่ีอยู่ในสถานภาพสมรส และรายได้
ครอบครัวต่อเดือน แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
ประชาชนมีระดบัการศึกษา อาชีพหลกั ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐานในภาพรวมแตกต่างกนั 
 3. การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวกนัให้บริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบล
ล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี จ าแนกตามอาย ุพบวา่ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานและ
งานวิจัยของเอกภพ  อภยัรัตน์ (2544, บทคดัย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลนครหาดใหญ่ในภาพรวมและการพิจารณาในแต่ละโครงการอยู่ใน
ระดบักลาง ผลการเปรียบเทียบรับความพึงพอใจ ของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงาน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่พบว่า ประชากรกลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีกลุ่มอายุแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานดา้น
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โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีภาพรวมท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี เพศ อาย ุอาชีพ 
ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและมีลกัษณะของชุมชนท่ีอาศยัไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 4. การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการให้บริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบล
ล านารายณ์  อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี  จ าแนกตามสถานภาพพบวา่ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การให้บริการดา้นประปาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานและงานวจิยัของอ าพร  ขาวทอง (2550, บทคดัยอ่) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ อ าเภอบนันังสตา จงัหวดัยะลา ผล
การศึกษาพบว่า ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยภาพรวมในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของ
ประชาชนต่อการด าเนินงาน ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบาเจาะ พบว่าประชาชนท่ีอยูใ่น
สถานภาพสมรส และรายไดค้รอบครัวต่อเดือน แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
โดยภาพรวมในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ผลการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจ ของประชาชนต่อการด าเนินงาน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ พบว่า
ประชาชนท่ีอยูใ่นสถานภาพสมรส และรายไดค้รอบครัวต่อเดือน แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ประชาชนมีระดบัการศึกษาอาชีพหลกั ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ี
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานในภาพรวมแตกต่างกนั  
 5. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการให้บริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานเทศบาลต าบลล า
นารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี จ าแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
และงานวิจัยของปาริชาติ บูรณศิริ (2550, หน้า 23) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบว่า 
ระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหอม
เกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทั้งรายไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
การด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานององคก์ารบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 เม่ือจ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาท่ีอาศยัในเขตพ้ืนท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ปัญหาการด าเนินการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ี
เป็นปัญหามากท่ีสุด คือปัญหาการด าเนินงานดา้นการพฒันาแหล่งน ้ าคูคลอง รองลงมาคือปัญหาการด าเนินงานดา้น
การคมนาคม ปัญหาการด าเนินงานดา้นการใหบ้ริการไฟฟ้าสาธารณะ และปัญหาการด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ท่ีเป็นปัญหาน้อยท่ีสุด คือปัญหาการด าเนินการด้านน ้ าประปาการด าเนินงานโครงการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 6. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการให้บริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานเทศบาลต าบลล า
นารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานและ
งานวิจัยของเอกภพ อภัยรัตน์ (2544, บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต่อการ
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ด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลนครหาดใหญ่ในภาพรวมและการพิจารณาในแต่ละโครงการอยู่ใน
ระดับกลาง ผลการเปรียบเทียบรับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงาน ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่พบว่า ประชากรกลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีกลุ่มอายุแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีภาพรวมท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี เพศ อาย ุอาชีพ 
ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และมีลกัษณะของชุมชนท่ีอาศยั ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 7. การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการให้บริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลต าบล
ล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี จ าแนกตามรายได ้เฉล่ียต่อเดือน พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานและงานวิจัยของปาริชาติ บูรณศิริ (2550, หน้า 23) ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทั้งรายไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ระดบั
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด ไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือจ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และระยะเวลาท่ีอาศยัในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ปัญหาการ
ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือปัญหาการด าเนินงานดา้นการพฒันาแหล่งน ้ า คูคลอง 
รองลงมาคือปัญหาการด าเนินงานดา้นการคมนาคม ปัญหาการด าเนินงานด้านการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ และ
ปัญหาการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีเป็นปัญหาน้อยท่ีสุด คือปัญหาการด าเนินการด้านน ้ าประปาการ
ด าเนินงานโครงการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา เร่ือง การให้บริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ของเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยั
บาดาล จงัหวดัลพบุรี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1  การใชบ้ริการดา้นถนน พบว่า ระดบัความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ
การดูแล บ ารุงรักษาและการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ด าเนินการไดท้ัว่ถึง ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ เทศบาลต าบลล านารายณ์ 
อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี  ควรมีการดูแลใหท้ัว่ถึง ประชาสมัพนัธ์ตามส่ือให้แจง้ปัญหาในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หรือแจง้ใหต้วัแทนของประชาชนไดรั้บทราบ 
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ความคดิเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจดัการ 
กรณศึีกษาเทศบาลต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ์ 

PEOPLE’ S OPINIONS TOWARD OF GOOD GOVERNANCE IN ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 
MANAGEMENT : A CASE STUDY OF BAN KOH SUB-DISTRICT MUNICIPALITY AMPHOE MUEANG 

UTTARADIT PROVINCE. 
 

วชิิตชยั  ดีอุดมพร6 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวดัอุตรดิตถ์ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์จ าแนก
ตามเพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และ
น าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มประชากร ประกอบดว้ย ประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์จ านวน 383 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
เพ่ือหาค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ One-way ANOVA และการทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ 
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1. การวเิคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารการจดัการของเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ พบวา่ ประชาชนเห็นวา่ เทศบาลต าบลบา้นเกาะน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการ
บริหารจดัการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.88 และเม่ือพิจารณาการน าหลกัธรรมาภิบาลแต่ละรายดา้นมาใชใ้นการบริหารจดัการก็
พบวา่มีเกณฑอ์ยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ หลกัความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ีย 3.98 ค่าเฉล่ีย
รองลงมา คือ หลกัคุณธรรม มีค่าเฉล่ีย 3.96 และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือหลกัการมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ีย 3.75  
 2. เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ โดยจ าแนกตามสถานภาพ 6 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากทางเทศบาลพบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เม่ือ
จ าแนกตามการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากทางเทศบาล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ค าส าคญั : ความคดิเห็นของประชาชน, หลกัธรรมาภิบาล 
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Abstract 
 The research was entitled to People’s Opinions Toward of Good Governance in Administrative Organization 
Management : A case study of Ban Koh  Sub-district  Municipality Amphoe Mueang Uttaradit Province. The purposes of this 
study were ; 1) to apply the good governance for the administration of Ban Koh  Sub-district  Municipality Amphoe Mueang 
Uttaradit Province. 2) to compare the people ‘s opinions toward the application of the good governance for the administration 
of Ban Koh  Sub-district  Municipality Amphoe Mueang Uttaradit Province. 
 The study was a descriptive research. The instrument used in study was 5-scale questionnaire which had been sample 
group of thirty people. The population and samples were  383 people who have been live in the Ban Koh  Sub-district 
Municipality Amphoe Mueang Uttaradit Province. The data were analyzed by using the statistical package program to 
determine percentage, mean, standard deviation, ANOVA, and Sheffe’s method for pair-wise comparison. 
 1. The results of the the people ‘s opinions on applying the principles of good governance for the administration 
of Ban Koh  Sub-district  Municipality Amphoe Mueang Uttaradit Province was overall at a high level with average of 3.88. 
With regard to each aspect, it was also at a high level, sorting the arithmetic mean from highest to lowest; their opinion ethe 
highest level with the average of 3.98 is responsibility and a second level with the average of 3.96 is morality and the lowest 
level with the average of 3.75 is followed by participation.   

2. The comparison of the people’s opinions on applying the principles of good governance for the administration 
of of Ban Koh  Sub-district  Municipality Amphoe Mueang Uttaradit Province. The testing of hypothesis revealed that 
personal factors concerning sex, age , education level, occupation and income did not affect the difference in their 
satisfaction. Except  the people to know information from municipality affected the difference in their satisfaction at the .05 
level. 

 
Keyword : Teacher’s opinions , Director’s Leadership,   Leadership of the schools 
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บทน า 
 ส าหรับเทศบาลนั้นเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีความเป็นชุมชนเมืองค่อนขา้งสูง มีหนา้ท่ีในการ
ให้บริการสาธารณะภายใต้พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงมุ่งเน้น
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ มีประสิทธิภาพ ทนัต่อสถานการณ์ ประชาชนไดรั้บการอ านวยความ
สะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการท่ีจะไดรั้บบริการจากภาครัฐอยา่งพึงพอใจ เพ่ือความผาสุก ความเป็นอยูท่ี่ดีของ
ประชาชน ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ อยา่งไรก็ดี การด าเนินงานของเทศบาลยงัมีจุดอ่อนและปัญหาอยูม่ากโดยจะ
เห็นไดจ้ากรายงานการตรวจสอบบญัชีของส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน จากรายงานของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และส่ือต่างๆ ท่ีรายงานเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของเทศบาล รวมทั้ง
ปัญหาการร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลเป็นจ านวนมาก 
 ดงันั้น เทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถซ่ึ์งเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล และเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ินสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไดต้ามกฎหมาย โดยหลกัการของเทศบาลต าบลมีความส าคญั
ต่อชุมชน ในลกัษณะท่ีเป็นองคก์รพ้ืนฐานของทอ้งถ่ิน และเป็นกลไกท่ีส าคญัต่อการบริหารการพฒันาระดบัต าบล มีความเช่ือวา่
เทศบาลต าบล มีแนวโน้มว่าจะมีศกัยภาพสูง ในการพฒันาชนบทเป็นองค์กรท่ีมีพลงัของประชาชนในทอ้งถ่ินอยู่ใกลชิ้ดกบั
ประชาชนและทรัพยากรต่างๆ ในชนบท จึงน่าจะรู้ถึงปัญหาความตอ้งการท่ีแทจ้ริง เม่ือเทศบาลต าบลเป็นกลไกหน่ึงในการ
พฒันาชนบทท่ีส าคญั จึงตอ้งมีหลกัการในการบริหารงานพฒันาชนบท ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงหลกัการบริหารท่ีมีกระแส
ส าคญัในช่วงเวลาน้ี คือหลกัธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและความ
คุม้ค่า ในการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ จ าเป็นตอ้งใชห้ลกัธรรมาภิบาล เพ่ือให้หลกัประกนัวา่การด าเนินนโยบาย
ทางการเมือง สงัคมและเศรษฐกิจวางอยูบ่นฉนัทานุมติัอยา่งกวา้งขวางของทอ้งถ่ิน และให้ความมัน่ใจวา่เสียงของประชาชนจะ
เป็นท่ีรับฟังในกระบวนการก าหนดและด าเนินนโยบายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรการก่อเกิดของ
เทศบาลระดบัต าบลก็เป็นส่ิงท่ีรัฐบาลไดพ้ยายามปรับตวัเขา้สู่ระบบธรรมาภิบาล เพราะเป็นการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน เพ่ือให้
ประชาชนไดบ้ริโภคส่ิงท่ีตรงกบัความตอ้งการอย่างแทจ้ริง ดงันั้นเทศบาลต าบลจึงเป็นทั้งกลไก เคร่ืองมือ กระบวนการ และ
เป้าหมายของธรรมาภิบาลในการพฒันาทอ้งถ่ิน ดว้ยเหตุดงักล่าว ท าให้เกิดปัญหาข้ึนในเทศบาลต าบล เป็นเหตุให้การบริหาร
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินหยอ่นประสิทธิภาพ ในการบริหารจดัการ ไม่สามารถพฒันาทอ้งถ่ินให้เจริญกา้วหนา้ตามเจตนารมณ์
ของการกระจายอ านาจ ส่งผลใหส้งัคมเกิดความเคลือบแคลงใจในกระบวนการกระจายอ านาจ ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษาศึกษาการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ในแต่ละดา้นวา่
มีการปฏิบติัมากน้อยเพียงใด เพ่ือรับรู้ปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการภายในเทศบาลต าบล จะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษามาวเิคราะห์ วางแผนแกไ้ข และปรับปรุงการบริหารจดัการเทศบาลตามหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นกลไกส าคญัตามหลกั
ของการกระจายอ านาจ อันเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยในการพฒันาและแก้ไขต่างๆ ในท้องถ่ินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้น
เกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาล 
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์จ าแนกตามเพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสาร\ 

 
ขอบเขตการวจิยั 
 1.  ประชากรท่ีใชก้ารวจิยั 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดั
อุตรดิตถ ์จ านวน 8,987 คน (ส านกังานเทศบาลต าบล บา้นเกาะ : อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ ขอ้มูล ณ. เดือนกนัยายน พ.ศ. 
2555) 
  2.   กลุ่มตวัอยา่ง   
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  เน่ืองจากประชากรมีจ านวนแน่นอน (finite population) ใชสู้ตรการค านวณขนาด
ของประชากรของยามาเน่ (Yamane) ในการค านวณหาขนาดของตวัอยา่ง ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 383 คน ก าหนดไว้
ก าหนดให้มีความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอย่างท่ียอมให้เกิดข้ึนเท่ากบั 0.05 หรือ ร้อยละ 5 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 
(accidental sampling) โดยเก็บจากประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
 3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
  การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัศึกษาตวัแปรมีรายละเอียด ดงัน้ี  
       3.1  ตวัแปรตน้ (Independent Variables) คือสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น
เขตเทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากทางเทศบาล 
  3.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของระดบัการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารจดัการ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดหลกัธรรมาภิบาลตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บา้นเมืองและสงัคมท่ีดี พ.ศ. 2542 อนัมีหลกัพ้ืนฐาน 6 ประการไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการ
มีส่วนร่วมหลกัความรับผิดชอบ และความคุม้ค่า (สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน, 2546, หนา้ 60-64) มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิด
เพื่อท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความ
รับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า 
 4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม – ธนัวาคม 2557 
 5. พ้ืนท่ีในการศึกษา ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งโดยขอ้ค าถามไดค้รอบคลุมถึงวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายเปิด และแบบเลือกตอบเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งในหมู่บา้นระยะเวลาท่ีพกัอาศยัในพ้ืนท่ี และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจาก
ทางเทศบาล 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายปิดเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการตามหลกั
ธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ในแต่ละดา้นมีทั้งหมด 6 ดา้น คือ ดา้นหลกันิติธรรม  ดา้น
หลกัคุณธรรม  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ดา้นหลกัความคุม้ค่า 
 โดยใชเ้กณฑว์ดัลิเกิร์ต (Likert Seale) 5 ระดบั ถือเกณฑก์ารใหค้่าดงัน้ี มากท่ีสุด  มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  
 ตอนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรค ขอ้เสนอแนะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมอยา่งเตม็ท่ีไดค้รบทุกประเด็นของค าถาม 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูศึ้กษาประสานผูน้ าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์เพ่ือช้ีแจงและขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์จ านวน 
383 คน 
 2. แบบสอบถาม ไม่ตอ้งระบุช่ือ โดยผูศึ้กษาจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลภาคสนามดว้ยตนเอง 
 3. น าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งเพื่อความครบถว้นสมบูรณ์ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบการใชค้่าสถิติในการวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดป้ระมวลผลขอ้มูลโดยการใชว้ิจยัทางสังคมศาสตร์ 
ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากทางเทศบาล ใชแ้บบสอบถามวิเคราะห์โดยใชส้ถิติไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) และร้อยละ 
(percentage) 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูน้ าชุมชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ในแต่ละดา้น ซ่ึงใชเ้กณฑว์ดัลิเกิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบัประกอบดว้ย มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด วเิคราะห์ โดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และใช ้Chi 
Square-test ในการหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร ส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คร้ังน้ี ก าหนดไวท่ี้ระดบั .05 
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 โดยมีเกณฑก์ารแปรความหมายคา่เฉล่ีย ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย   4.21 – 5.00   หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย   3.41 – 4.20   หมายถึง  ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย   2.61 – 3.40   หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย   1.81 – 2.60   หมายถึง  ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย   1.00 – 1.80   หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมิน โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (alpha coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2548 หนา้ 96) 
 
                          n           1 -   SI

2  
                                    n – 1            St

2 
 
  เม่ือ    แทน   สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
      N  แทน   จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 
      Si

2  แทน   คะแนนความแปรปรวนแต่ละขอ้ 
      St

2  แทน   คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมือทั้งฉบบั 
2. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวจิยั 

  2.1  ร้อยละ (percent) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา,  2549, หนา้ 38) 

      p    =     100
N

f
   

  เม่ือ  p    แทน   ร้อยละ     
      f    แทน   ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
      N  แทน    จ านวนความถ่ีทั้งหมด 
 
  2.2  ค่าเฉล่ีย (mean) (ชูศรี  วงศรั์ตนะ, 2550, หนา้ 35) 

     X    =     
N

xf

k

1i

i 


i

  

  เม่ือ  X   แทน   ค่าเฉล่ีย 
      

i
f    แทน   ความถ่ีท่ี i (i = 1,2,3…,k) 

      
i

x    แทน   คะแนนท่ี i (i = 1,2,3…,k) 
      N   แทน   จ านวนขอ้มูลทั้งหมด (ความถ่ีสะสม) 

     =  
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      I    แทน   ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
      k   แทน   จ านวนระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
  2.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ชูศรี  วงศรั์ตนะ, 2550 หนา้ 59) 
 

     S.D.  =     
1-n

)X-(X
2

i  

  เม่ือ S.D.  แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     

i
X   แทน   ค่าของชั้นท่ี i (i = 1,2,3,….,k) 

     X    แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
     n    แทน   จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 
   3. สถิติท่ีใชท้ดสอบสมติฐาน   (ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป) 
  3.1 สถิติการทดสอบที (t- test) ท่ีใชท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่ง 2 กลุ่ม ค านวณไดจ้ากสูตร 
ดงัต่อไปน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2541, หนา้ 317) 
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โดยท่ี       1X   แทน ค่าเฉล่ียตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 

      2X   แทน ค่าเฉล่ียตวัอยา่งกลุ่มท่ี 2 
      2

1
S   แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 

        2

2
S   แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2        

     
21

, nn  แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 และขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
 
  3.2 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one -  way  ANOVA) โดยการทดสอบเอฟ (F- test) 
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่มข้ึนไป มีสูตรดงัต่อไปน้ี 
(กนกทิพย ์พฒันาพวัพนัธ์, 2543, หนา้ 170-174) 
 

        F        =      ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
                ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

  

        F        =      
w
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 เม่ือ     F แทน การแจกแจงเอฟ (F distribution) 
       แทน ความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม (mean square between groups)  
     แทน ความแปรปรวนภายในกลุ่ม (mean square within groups) 
สรุปผลการวจิยั 
 จากการวจิยัเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์สรุปการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1.  สรุปลกัษณะสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์
 กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์
มีจ านวนทั้งส้ิน 383 คน พบวา่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 217 คน (ร้อยละ 56.66) มีอายรุะหวา่ง 46 – 55 
ปี มากท่ีสุด จ านวน 122 คน (ร้อยละ 31.85) รองลงมามีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี จ านวน 81 คน (ร้อยละ 21.15) ดา้นระดบั
การศึกษาพบวา่อยู่ในระดบัต ่ากวา่หรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้มากท่ีสุด จ านวน 136 คน (ร้อยละ 35.51) รองลงมาเป็น
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า จ านวน 87 คน (ร้อยละ 22.72) ดา้นอาชีพพบวา่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาก
ท่ีสุด จ านวน 123 คน (ร้อยละ 32.12) รองลงมาเป็นอาชีพรับจา้ง จ านวน 90 คน (ร้อยละ 23.50) ดา้นรายไดพ้บวา่ มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 109 คน (ร้อยละ 28.46) รองลงมามีรายได ้5,001 – 10,000 บาท จ านวน 92 คน 
(ร้อยละ 24.02) และด้านการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากเทศบาล พบว่า ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารจากผูน้ าชุมชน/หมู่บา้น มากท่ีสุด 
จ านวน 103 คน (ร้อยละ 26.89) รองลงมาเป็น หอกระจายข่าวหมู่บา้น/รถกระจายเสียง จ านวน 79 คน (ร้อยละ 20.63) 
         2.  การวเิคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ ของเทศบาลต าบล
บา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
 การวเิคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้น
เกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์  พบว่า ประชาชนเห็นว่า เทศบาลต าบลบา้นเกาะน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหาร
จดัการในระดบัมาก (X  = 3.88, S.D. = 0.54) และเม่ือพิจารณาการน าหลกัธรรมาภิบาลแต่ละรายดา้นมาใชใ้นการบริหารจดัการ
ก็พบวา่มีเกณฑอ์ยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดแ้ก่ หลกัความรับผิดชอบ ( X  = 3.98, S.D. = 
0.43)  หลกัคุณธรรม ( X  = 3.96, S.D. = 0.58) หลกัความโปร่งใส ( X  = 3.88, S.D. = 0.57) หลกันิติธรรม  ( X  = 3.87, S.D. = 
0.63) หลกัความคุม้ค่า (X  = 3.83, S.D. = 0.72) และหลกัการมีส่วนร่วม ( X  = 3.75, S.D. = 0.68)  ส าหรับรายละเอียดของการ
น าหลกัธรรมาภิบาลแต่ละรายดา้นมาใชใ้นการบริหารจดัการ ของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ ไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปน้ี      

1. หลกันิติธรรม  การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
เทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ พบวา่ ประชาชนเห็นวา่ เทศบาลต าบลบา้นเกาะน าหลกันิติธรรมมาใชใ้น
การบริหารจดัการในภาพรวมระดบัมาก ( X  = 3.87, S.D. = 0.63) และเม่ือพิจารณาการใชห้ลกันิติธรรมแต่ละรายการก็พบวา่มี

เกณฑอ์ยูใ่นระดบัมากทุกรายการโดยขอ้เทศบาลต าบลบา้นเกาะออกขอ้บงัคบัทอ้งถ่ินเพ่ือบงัคบัใชใ้ห้เป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ี
กฎหมายก าหนด ( X  = 4.01, S.D. = 0.72) เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือ ประชาชนมีความเขา้ใจและยอมรับในขอ้คบัของ

เทศบาลบา้นเกาะท่ีบญัญติัข้ึน (X  = 3.96, S.D. = 0.84) เป็นอนัดบัสอง และ มีการใชบ้ทลงโทษท่ีเด็ดขาดในกรณีทุจริต ( X  = 

3.78, S.D. = 0.92) เป็นอนัดบัสุดทา้ย 
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2. หลกัคุณธรรม  การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
เทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์พบวา่  ประชาชนเห็นวา่ เทศบาลต าบลบา้นเกาะน าหลกัคุณธรรมมาใชใ้น
การบริหารจดัการในภาพรวมระดบัมาก ( X  = 3.96, S.D. = 0.58) และเม่ือพิจารณาการใชห้ลกัคุณธรรมแต่ละรายการก็พบวา่มี
เกณฑอ์ยูใ่นระดบัมากทุกรายการโดยขอ้ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล และเจา้หนา้ท่ีเทศบาลต าบลปฏิบติัตามประมวล
จริยธรรมท่ีก าหนด (X  = 4.22, S.D. = 0.79) เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือ การด าเนินงานและการบริหารงานของเทศบาลต าบล 
มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลกั (X  = 4.15, S.D. = 0.76) เป็นอนัดบัสอง และ การจดัสรรงบประมาณเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน
ของเทศบาลต าบลครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกชุมชน (X  = 3.74, S.D. = 0.91) เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

3. หลกัความโปร่งใส การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
เทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์พบวา่ประชาชนเห็นวา่ เทศบาลต าบลบา้นเกาะน าหลกัความโปร่งใสมาใช้
ในการบริหารจดัการในภาพรวมระดบัมาก ( X  = 3.88, S.D. = 0.57) และเม่ือพิจารณาการใชห้ลกัความโปร่งใสแต่ละรายการก็
พบวา่มีเกณฑอ์ยูใ่นระดบัมากทุกรายการโดยขอ้ การเปิดให้ประชาชนขอรับทราบขอ้มูลในส่วนท่ีสามารถเปิดเผยไดด้ว้ยความ
เตม็ใจ (X  = 4.10, S.D. = 0.72) เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือ เทศบาลต าบลบา้นเกาะจดัให้มีการรับฟังคิดเห็นจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียโดยตรงหรือประชาชนทัว่ไปในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ ( X  = 3.95, S.D. = 0.76) เป็นอนัดบัสอง 
และเทศบาลต าบลบา้นเกาะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส าคญัท่ีประชาชนควรรู้ เช่น ขอ้บงัคบังบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีปิด
ประกาศ ประชุมแจง้เสียงตามสาย พิมพเ์ป็นเอกสารเผยแพร่ เป็นตน้ (X  = 3.75, S.D. = 0.91) เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

4. หลกัความมีส่วนร่วม การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
เทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ประชาชนเห็นวา่ เทศบาลต าบลบา้นเกาะน าหลกัการมีส่วนร่วมมาใชใ้นการ
บริหารจดัการในภาพรวมระดบัมาก ( X  = 3.75, S.D. = 0.68) และเม่ือพิจารณาการใชห้ลกัการมีส่วนร่วมแต่ละรายการก็พบวา่มี
เกณฑอ์ยูใ่นระดบัมากทุกรายการโดยขอ้ เทศบาลต าบลบา้นเกาะ จดัเวทีประชาคมเพ่ือแถลงผลงานและเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นและซักถาม ( X  = 3.89, S.D. = 0.87) เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือ เทศบาลต าบลบา้นเกาะส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของประชาชนและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มองคก์ร ประชาชน ( X  = 3.84, S.D. = 0.87) เป็นอนัดบัสอง และ
เทศบาลต าบลบา้นเกาะ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เช่น การจดัท าแผนพฒันา การจดัซ้ือจดัจา้ง โดย
การจดัตั้งตวัแทนชุมชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นตน้ (X  = 3.58, S.D. = 1.04) เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

5. หลกัความรับผิดชอบ การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
เทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถป์ระชาชนเห็นวา่ เทศบาลต าบลบา้นเกาะน าหลกัความรับผิดชอบมาใชใ้น
การบริหารจดัการในภาพรวมระดบัมาก ( X  = 3.98, S.D. = 0.43) และเม่ือพิจารณาการใชห้ลกัความรับผิดชอบแต่ละรายการก็
พบวา่มีเกณฑอ์ยูใ่นระดบัมากทุกรายการโดยขอ้ ผูบ้ริหารไดส่ื้อสารและท าความเขา้ใจในเร่ืองแผนรวมขององคก์ารแก่ประชาชน 
(X  = 4.10, S.D. = 0.62) เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือ เทศบาลต าบลบา้นเกาะมีกิจกรรมบริการประชาชนนอกสถานท่ีบ่อยคร้ัง 
( X  = 4.04, S.D. = 0.53) เป็นอนัดบัสอง และ เทศบาลต าบลบา้นเกาะมีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ปฏิบติังานของเทศบาลเสมอ ( X  = 3.87, S.D. = 0.69) เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

6. หลกัความคุม้ค่า การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
เทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ประชาชนเห็นวา่ เทศบาลต าบลบา้นเกาะน าหลกัความคุม้ค่ามาใชใ้นการ
บริหารจดัการในภาพรวมระดบัมาก ( X  = 3.83, S.D. = 0.72) และเม่ือพิจารณาการใชห้ลกัความคุม้ค่าแต่ละรายการก็พบวา่มี
เกณฑอ์ยูใ่นระดบัมากทุกรายการโดยขอ้การท างานของบุคลากรส่วนใหญ่ท างานเต็ม 7 ชัว่โมง และพกั 1 ชัว่โมง ( X  = 3.93, 
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S.D. = 0.86) เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือ รณรงคใ์ห้ประชาชนในพ้ืนท่ีใชจ่้ายทรัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดั ( X  = 3.90, 
S.D. = 0.87) เป็นอนัดบัสอง และมีการจดัท ารายงานการเงินสม ่าเสมอทุกปี และมีขั้นตอนการจดัสรรงบประมาณอยา่งเป็นระบบ 
(X  = 3.67, S.D. = 0.95) เป็นอนัดบัสุดทา้ย 
 3. การวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์  
 จากการศึกษาเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ
เทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ โดยจ าแนกตามสถานภาพ 6 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากทางเทศบาล ไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี 

1. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ ของเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ จ าแนกตามเพศ พบวา่  ประชาชนกลุ่มเพศชายกบักลุ่มเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ ทั้งในภาพรวมและทุกรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจัดการ ของเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ จ าแนกตามอาย ุพบวา่  พบวา่  ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการ
บริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ ทั้งในภาพรวมและทุกรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ ของเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิ
บาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ ทั้งในภาพรวมและทุกรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ ของเทศบาล
ต าบลบ้านเกาะ จ าแนกตามอาชีพ พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ ทั้งในภาพรวมและทุกรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

5. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ ของเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการน าหลกั
ธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ ทั้งในภาพรวมและทุกรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

6. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ ของเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ จ าแนกตามการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากเทศบาล พบวา่ ประชาชนท่ีมีวธีิการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากเทศบาลต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ ทั้งในภาพรวมและทุกรายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์มีประเด็นส าคญัท่ีอภิปรายดงัน้ี 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์โดยภาพรวม คือ ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้น
หลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความรับผิดชอบ และดา้นหลกัความคุม้ค่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นหลกัความรับผิดชอบ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นหลกัการ
มีส่วนร่วม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นงลกัษณ์ ยทุธสุทธิพงศ ์(2550, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ศึกษาสภาพการบริหารงาน
หลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการท่ี 13 พบวา่ สภาพการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในเขต
ตรวจราชการท่ี 13 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เพ่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ สภาพการบริหารอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ซ่ึง
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นหลกัความคุม้ค่า แต่ทั้ งน้ีในภาพรวมจะ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พิทยา สุนทรวิภาต (2549, หนา้ 1–2) ท่ีไดก้ล่าวถึง การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชก้บัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ไวว้า่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นขณะน้ีถือวา่เป็นราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความใกลชิ้ด
ประชาชนมากท่ีสุดเน่ืองจากมีศกัยภาพในการบริการสาธารณะ แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง แต่ช่วงระยะท่ีผา่นมาปรากฏข่าวทางส่ือสารมวลชน ทั้งหนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์และส่ืออ่ืนๆ วา่มี
การทุจริตคอร์รัปชัน่หลายรูปแบบเกิดข้ึนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นสาเหตุของความหยอ่นประสิทธิภาพในการบริหาร
และการพฒันาทอ้งถ่ิน ใหเ้จริญกา้วหนา้ ตามเจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจ การท่ีจะพฒันาทอ้งถ่ินให้เจริญกา้วหนา้และให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน แต่ทั้งน้ีเพราะว่าเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ ไดใ้ชห้ลกัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพโดยเนน้ในเร่ืองต่างๆ เช่นก าหนดมาตรฐานการท างานท่ีชดัเจน มี
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ มีการเปิดโอกาสใหเ้ปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ได ้เป็นตน้ นอกจากน้ีเทศบาลต าบลบา้นเกาะยงั
ไดใ้หค้วามส าคญักบัหลกัธรรมาภิบาลโดยก าหนดเป็นนโยบายใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทุกคนไดด้ าเนินงานปฏิบติัตามนโยบาย 
จึงท าใหป้ระชาชนเทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการของเทศบาลต าบล
บา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ในภาพรวมระดบัมาก  
 การศึกษาวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์พบวา่มีประเด็นส าคญัในรายดา้นท่ีผูว้จิยัน ามาอภิปราย ดงัน้ี 

1. หลกันิติธรรม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของ
เทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์เม่ือพิจารณาการใชห้ลกันิติธรรมในแต่ละรายการโดยขอ้เทศบาลต าบลบา้น
เกาะออกขอ้บงัคบัทอ้งถ่ินเพ่ือบงัคบัใชใ้ห้เป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีกฎหมาย ก าหนด เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ ประชาชนมี
ความเขา้ใจและยอมรับในขอ้คบัของเทศบาลบา้นเกาะท่ีบญัญติัข้ึน เป็นอนัดบัสอง แต่โดยภาพรวมแลว้การน าหลกันิติธรรมต่อ
ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะอยูใ่นเกณฑม์าก ทั้งน้ีเพราะเทศบาลต าบลบา้นเกาะไดด้ าเนินการ
จดัให้มีการท าประชาวิจารณ์ หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้บงัคบัต่างๆท่ีจะมีผล
บงัคบัใชก้บัประชาชนในเทศบาลต าบลบา้นเกาะไดอ้อกขอ้บงัคบั เพ่ือบงัคบัใชใ้ห้เป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด
และประชาชนยอมรับและพร้อมใจท่ีจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของเทศบาล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีสถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 
(2546, หนา้ 60-64)ไดใ้หแ้นวทางในการประยกุตใ์ชห้ลกันิติธรรมในองคก์ารไวว้า่ ควรให้ความรู้แก่สมาชิกในองคก์ร เร่ืองกฎ 
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ระเบียบ ขอ้บงัคบั สิทธิเสรีภาพบทบาทและความรับผิดชอบต่อสงัคมในองคก์ร รวมทั้งขอบเขตในการมีส่วนร่วม ในการบริหาร
แบบประชาธิปไตย และองคก์รและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได ้และไดรั้บ
การยอมรับจากประชาชน ส่วนดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีมีความเป็นธรรม มีความประพฤติสุจริตปราศจากคอรัปชัน่ และผลการวิจยั
ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของปรีชา  วชัราภยั (2550, หนา้ 2–3) กล่าวถึง ธรรมมาภิบาลดงัน้ี‚ธรรมาภิบาล‛ หรือปัจจุบนัได้
เปล่ียนเป็น‛การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี‛ตอ้งบริหารจดัการดว้ยหลกันิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎขอ้บงัคบั
ต่าง ๆ ใหท้นัสมยัและเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของสงัคม กล่าวคือตอ้งใชก้ฎหมายเป็นท่ีตั้ง และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วี
ระพงษ ์ภิญโญธรรมโนทยั (2552, บทคดัยอ่) การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเกาะ
ลนัตา จงัหวดักระบ่ี ผลการศึกษาพบวา่ การน าหลกันิติธรรมมาใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนต าบล พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล
มีการปฏิบติังานเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี ยึดถือหลกัและปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมายอย่างถูกตอ้งและรัดกุม การออก
ขอ้บญัญติัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามท่ีกฎหมายไดใ้ห้อ านาจไว ้มีหลกัการให้คุณให้โทษท่ีออกเป็นกฎชดัเจน มี
การจดัให้ท าประชาพิจารณ์หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีจะมีผลบงัคบัใชก้บั
ชุมชนและในการออกค าสัง่ต่างๆ มีการกล่าวอา้งระเบียบขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในทุกค าสัง่ 

2. หลกัคุณธรรม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจัดการของ
เทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์เม่ือพิจารณาการใชห้ลกัคุณธรรมในแต่ละรายการโดยขอ้ผูบ้ริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลต าบล และเจา้หน้าท่ีเทศบาลต าบลปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมท่ีก าหนด เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือ การ
ด าเนินงานและการบริหารงานของเทศบาลต าบล มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลกั  เป็นอนัดบัสอง แต่โดยภาพรวมแลว้การน า
หลกัคุณธรรมต่อทอ้งถ่ินมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะอยูใ่นเกณฑม์าก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
พิทยา สุนทรวิภาต (2549, หนา้ 1–2) กล่าวถึง การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวว้า่บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวว้่า ทั้งฝ่ายขา้ราชการและพนกังานประจ า ตอ้งยึดหลกัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตน จะตอ้ง
ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตมาท างานตรงต่อเวลา ใหบ้ริการประชาชนดว้ยความเสมอภาคถูกตอ้ง สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ตอ้ง
ตระหนกัในหนา้ท่ีของตน ในฐานะเป็นผูแ้ทนของประชาชน ตอ้งมุ่งมัน่รักษาผลประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน ตรงไปตรงมายึดหลกัผลประโยชน์ส่วนรวมและถูกตอ้งตามกฎหมาย ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตอ้งมีคุณธรรมสูงข้ึนเน่ืองจาก
เป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการหรือพนกังาน ในขณะเดียวกนัเป็นผูมี้อ  านาจในการอนุมติัเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆจะตอ้งยึด
หลกัความถูกตอ้งเป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีก าหนดไว ้มีการจดัสรรงบประมาณใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ชุมชน 

3. หลกัความโปร่งใส พบวา่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของ
เทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์เม่ือพิจารณาการใชห้ลกัความโปร่งใสในแต่ละรายการโดยขอ้การเปิดให้
ประชาชนขอรับทราบขอ้มูลในส่วนท่ีสามารถเปิดเผยไดด้ว้ยความเต็มใจ เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือ เทศบาลต าบลบา้นเกาะ
จดัใหมี้การรับฟังคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงหรือประชาชนทัว่ไปในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ เป็น
อนัดบัสอง แต่โดยภาพรวมแลว้การน าหลกัความโปร่งใสต่อทอ้งถ่ินมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะอยูใ่น
เกณฑม์าก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน (2546, หนา้ 60-64) ไดใ้ห้ความหมายของ ความโปร่งใส คือ การ
สร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนในองคก์ร โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององคก์รให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
เช่น บุคลากรในองคก์รรู้ขั้นตอน วธีิการท างานท่ีจะติดต่องานและสามารถตรวจสอบการท างานได ้ภายในองคก์รจะตอ้งมีความ
โปร่งใสในการตดัสินใจในการบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน และมีการส่ือสารท่ีดีภายในองคก์ร เช่น มีการกระจายข่าว
รายวนัหรือรายสัปดาห์ ให้สมาชิกในองคก์รไดท้ราบความเคล่ือนไหวขององคก์ร และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของประเวศ วะสี 
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(2547, หน้า 9-10) ไดใ้ห้ความหมายหลกัความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดโ้ดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององคก์รให้มีความโปร่งใส 
มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และช่วยให้การท างานของภาครัฐ
และภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชัน่ 

4. หลกัความมีส่วนร่วม พบวา่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ
ของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ เม่ือพิจารณาการใชห้ลกัความมีส่วนร่วมในแต่ละรายการ โดยขอ้
เทศบาลต าบลบา้นเกาะ จดัเวทีประชาคมเพื่อแถลงผลงานและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เป็นอนัดบั
หน่ึง รองลงมา คือ เทศบาลต าบลบา้นเกาะส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มองคก์ร 
ประชาชน และเป็นอนัดบัสอง แต่โดยภาพรวมแลว้การน าหลกัความมีส่วนร่วมต่อท้องถ่ินมาใช้ในการบริหารจัดการของ
เทศบาลต าบลบา้นเกาะอยูใ่นเกณฑม์าก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พิทยา สุนทรวิภาต (2549, หนา้ 1–2) กล่าวถึง การน าหลกั
ธรรมาภิบาลมาใชก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวว้า่ ประชาชนมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสภาทอ้งถ่ิน โดยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จะตอ้งแจง้วาระการประชุมใหป้ระชาชนทราบทุกคร้ัง และอ านวยความสะดวกในการใหป้ระชาชนเขา้ร่วมสงัเกตการณ์
ประชุมสภา และประชาชนมีสิทธิในการเสนอกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ินเพ่ือใหส้ภาทอ้งถ่ินพิจารณาออกกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน 
ตาม พ.ร.บ. วา่ดว้ยการเขา้ช่ือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วรีะพงษ ์ภิญโญธรรมโนทยั 
(2552, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี 
ผลการศึกษาพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปิดโอกาสใหป้ระชาชน ผูแ้ทนกลุ่มองคก์รต่างๆ ในพ้ืนท่ี มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ปีละ 1 คร้ัง เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันา
ต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ปีละ 2-3 คร้ัง เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลจัดท าข้ึน ปีละ 1 คร้ัง ส าหรับการเชิญชวนประชาชน ผูแ้ทนกลุ่มองค์กรต่างๆ เขา้ร่วมรับฟังการประชุมสภา ได้
ด าเนินการเชิญชวนทุกคร้ัง 

5. หลกัความรับผิดชอบ พบวา่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ
ของเทศบาลต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ เม่ือพิจารณาการใช้หลกัความรับผิดชอบในแต่ละรายการโดยขอ้
ผูบ้ริหารไดส่ื้อสารและท าความเขา้ใจในเร่ืองแผนรวมขององค์การแก่ประชาชน เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือ เทศบาลต าบล
บา้นเกาะมีกิจกรรมบริการประชาชนนอกสถานท่ีบ่อยคร้ัง เป็นอนัดบัสอง แต่โดยภาพรวมแลว้การน าหลกัความรับผิดชอบต่อ
ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะอยูใ่นเกณฑม์าก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วีระพงษ ์ภิญโญ
ธรรมโนทยั (2552, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเกาะลนัตา 
จงัหวดักระบ่ี ผลการศึกษาพบวา่ การน าหลกัความรับผิดชอบมาใชใ้นองคก์ารส่วนต าบล พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า
โครงการ/กิจกรรมท่ีเสนอโดยประชาชนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการรับฟังและน าขอ้เสนอ ขอ้ร้องเรียนของ
ประชาชนไปด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ มีเจ้าหน้าท่ีประจ าดูแลเร่ืองขอ้ร้องเรียนของประชาชน การปฏิบติังานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามนโยบาย ทันตามก าหนดเวลา และตรงตามความต้องการของประชาชน เม่ือเกิด
ขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังานยินดียอมรับผลการกระท านั้นดว้ยความเต็มใจ และน าไปปรับปรุงแกไ้ขเจา้หน้าท่ี
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จตามเป้าหมายเกือบทุกคร้ัง และสอดคลอ้งกบัท่ีสถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 
(2546, หนา้ 60-64) ไดส้รุปสาระส าคญัอนัเป็นหลกัพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล (Good Governance) ในเร่ืองแนวทางในการ
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ด าเนินการตามหลกัความรับผิดชอบไวว้่า ผูบ้งัคบับญัชาเป็นแบบอย่างท่ีดีรวมทั้งการสร้างแบบอยา่งท่ีดีดว้ยการยกยอ่งและ
ส่งเสริมความประพฤติของบุคคลท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี สร้างความรับผิดชอบของตนเอง โดยใชก้ามีส่วนร่วมมีระบบตรวจสอบ
และการประเมินผลท่ีน่าเช่ือถือได ้ ส่งเสริมผูมี้ความสามารถโดยการให้รางวลัและลงโทษท่ีเหมาะสมรวมทั้งในการจูงใจดว้ย
ค่าตอบแทนและอ่ืน ๆ 

6. หลกัความคุม้ค่า พบวา่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของ
เทศบาลต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์เม่ือพิจารณาการใชห้ลกัความรับผิดชอบในแต่ละรายการโดยขอ้การท างาน
ของบุคลากรส่วนใหญ่ท างานเตม็ 7 ชัว่โมง และพกั 1 ชัว่โมง เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา คือ รณรงคใ์ห้ประชาชนในพ้ืนท่ีใชจ่้าย
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดั เป็นอนัดบัสอง แต่โดยภาพรวมแลว้การน าหลกัความคุม้ค่ามาใชใ้นการบริหารจดัการของ
เทศบาลต าบลบา้นเกาะอยูใ่นเกณฑม์ากซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วีระพงษ ์ภิญโญธรรมโนทยั (2552, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี ผลการศึกษาพบวา่ การน า
หลกัความมีประสิทธิภาพมาใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนต าบล พบวา่ การด าเนินแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลมีการจดัล าดบัความส าคญัและความจ าเป็นเร่งด่วนวา่จะท าอะไรก่อนหลงั มีการณรงคใ์ห้เจา้หนา้ท่ีในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลรวมทั้งประชาชนในพ้ืนท่ี มีการประหยดัในการใชท้รัพยากรในดา้นต่างๆ ให้เกิดความคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มี
การลดขั้นตอนการปฏิบติังานและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูรั้บบริการ มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผูรั้บบริการ และประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูง และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พิทยา สุนทรวิภาต (2549, หนา้ 1–2) 
กล่าวถึง การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก้ล่าวถึงหลกัธรรมาภิบาลในดา้นหลกัความคุม้ค่าไวว้า่ 
หลกัความคุม้ค่า เป็นการเนน้ประสิทธิภาพในการบริหารงานโดยใชท้รัพยากร/งบประมาณ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
รวมทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ินใหส้มบูรณ์และยัง่ยืน โดยควรด าเนินแผนงาน/โครงการ จะตอ้งมีการจดัล าดบั
ความจ าเป็นเร่งด่วนวา่ควรจะท าโครงการอะไรก่อน – หลงั เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
การทดสอบสมมตฐิาน 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารจากทางเทศบาล ปรากฏผลดงัน้ี  

1. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ จ าแนกตามเพศ พบวา่  ประชาชนกลุ่มเพศชายกบักลุ่มเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ ทั้งในภาพรวมและทุกรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ในสงัคมปัจจุบนัเพศหญิงมีสิทธ์ิเสมอภาคเท่าเทียมกบัเพศชาย และเพศหญิงเขา้มามีบทบาทมากข้ึน 
กลา้คิด กลา้ท า กลา้แสดงออกเป็นท่ียอมรับของสงัคม ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับของประชาชนทัว่ไปมีการ
ติดต่อประสานงานกบัเทศบาลต าบลเป็นอยา่งดี จึงท าใหเ้พศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นตอ่การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้น
การบริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ ไม่แตกต่างกนั และผลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวีระพงษ ์ภิญโญธรรมโนทยั (2522, บทคดัยอ่) การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
เช่นเดียวกนั และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สนัน่ ไทยเจริญ (2551, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิผลในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างประชากรส่วนใหญ่ 
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เป็นเพศหญิงและยงัสอดคลอ้งกบัรวงทอง กองแกว้ (2553, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันะของประชาชนในการน าหลกัธรรมาภิ
บาลมาใชใ้นการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาพบวา่เปรียบเทียบ
ความแตกต่างในทศันะของประชาชนท่ีมีตอ่การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลป่า
สกั อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา จ าแนกตามปัจจยัดา้นเพศ พบวา่ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมีทศันะไม่แตกต่างกนั  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ จ าแนกตามอาย ุพบวา่  ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหาร
จดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ ทั้งในภาพรวมและทุกรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะวา่ประชาชนท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีโอกาสไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลตลอดจนมีโอกาส
เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆอยา่งเท่าเทียมกนั ท าให้มีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยสอดคลอ้งกับงานวิจัยของรวงทอง กองแกว้ (2553, 
บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันะของประชาชนในการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าสกั อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา  ผลการศึกษาพบวา่เปรียบเทียบความแตกต่างในทศันะของประชาชนท่ีมีต่อการน าหลกั
ธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสกั อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา พบวา่ ประชาชนท่ีมีช่วง
อายุต่างกันมีทัศนะต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง 
จงัหวดัพะเยา ไม่แตกต่างกนั  

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่  ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิ
บาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ ทั้งในภาพรวมและทุกรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ประชาชนมีการศึกษามากข้ึนท าใหมี้การรับรู้ข่าวสาร รู้บทบาทหนา้ท่ีของเทศบาลวา่จะ
ด าเนินการในดา้นใดบา้งเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และประชาชนท่ีมีการศึกษาเขา้มาร่วมกิจกรรมและติดต่อ
งานกบัเทศบาลมากข้ึน จึงท าให้การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผลการการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่ีไม่แตกต่างกนั ผลการวิจยั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของรวงทอง กองแกว้ (2553, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันะของประชาชนในการน าหลกัธรรมาภิบาลมา
ใชใ้นการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา  ผลการศึกษาพบวา่เปรียบเทียบความ
แตกต่างในทศันะของประชาชนท่ีมีต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา พบวา่ จ าแนกตามปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีทศันะต่อการน า
หลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา แตกต่างกนัเฉพาะ
ในหลกันิติธรรม หลกัความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่า ส่วนในดา้นอ่ืนๆประชาชนมีทศันะไม่แตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้ง
กบังานวิจัยของนงลกัษณ์ ยุทธสุทธิพงศ์ (2550, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง ศึกษาสภาพการบริหารงานหลกัธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการท่ี 13 พบวา่จ าแนกตามวฒิุการศึกษาทั้งโดยรวมและรายดา้นทั้ง 6 ดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัส าคญั ทางสถิติ .05 

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ จ าแนกตามอาชีพ พบว่า  ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการ
บริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ ทั้งในภาพรวมและทุกรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
อาจเป็นเพราะวา่ถึงแมป้ระชาชนจะประกอบอาชีพต่างกนัเน่ืองจากในปัจจุบนัมีระบบขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัไม่วา่จะประกอบ
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อาชีพอะไรก็สามารรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดเ้ท่เทียมกนั และเทศบาลมีการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
มากข้ึน ท าใหป้ระชนทุกสาขาอาชีพไดรั้บรู้ข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ทัว่ถึง ประชาชนทุกอาชีพเขา้มามีบทบาทในการด าเนินการต่างๆ
ของเทศบาล จึงท าใหมี้ความรู้ในการบริหารรูปแบบเทศบาล จึงท าให้ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการน าหลกั
ธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะไม่แตกต่างกนั ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตติ
กรณ์ จีนบุตร (2552, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ผลการศึกษาพบวา่การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม จ าแนกตามปัจจยั
คุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนโดยภาพรวมพบวา่ไม่แตกต่างกนั 

5. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่  ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการน าหลกั
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลบ้านเกาะ ทั้ งในภาพรวมและทุกรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ อาจเป็นเพราะว่าประชาชนท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีการประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกัน ซ่ึง
ประชาชนเหล่าน้ีมีวิถีชีวิตและมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลแตกต่างไป นอกจากน้ีประชาชนบางคนก็เป็นผูน้ าชุมชน เป็น
ประชาคมหมู่บา้น ผูใ้หญ่บา้น ประชาชนบางกลุ่มมีรายไดน้อ้ยแต่ก็ไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมอาชีพจากเทศบาลต าบล จึง
ท าใหป้ระชาชนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะไม่แตกต่างกนั ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัรวงทอง กองแกว้ (2554, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันะของ
ประชาชนในการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา 
ผลการศึกษาพบวา่เปรียบเทียบความแตกต่างในทศันะของประชาชนท่ีมีต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสกั อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา จ าแนกตามปัจจยัรายไดต้่อเดือน พบวา่ ทั้งโดยรวมและรายดา้น
โดยเฉล่ียมีทศันะไม่ต่างกนั 

6. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ จ าแนกตามจ าแนกตามการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากเทศบาล พบวา่ ประชาชนท่ีมีวิธีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจาก
เทศบาลต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการของเทศบาลต าบลบา้นเกาะ ทั้งในภาพรวม
และทุกรายดา้นแตกต่างกนัโดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากเทศบาลโดยผูน้ าชุมชน/หมู่บา้น
รองลงมาคือหอกระจายข่าวหมู่บา้น/รถกระจายเสียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเป็นเพราะว่าการประชาสัมพนัธ์
ขอ้บงัคบัทอ้งถ่ินใหป้ระชาชนทราบ การเขา้ถึงประชาชนผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนอาจจะยงัให้บริการท่ีไม่เท่าเทียมกนั และการใช้
เคร่ืองมืออุปกรณ์ส่ือสารต่างๆท่ีจะประชาสัมพนัธ์โครงการต่างๆท่ีเทศบาลท าให้ประชาชนท่ีทนัสมยัอาจจะยงัเขา้ไปไม่ถึง
ชุมชน จึงท าใหป้ระชาชนมีวธีิการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากเทศบาลท่ีแตกต่างกนั ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสนัน่ ไทย
เจริญ (2551 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิผลในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอกค าใต ้อ าเภอดอกค าใต ้
จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างประชากรส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัองค์การบริหารส่วนต าบลดอก
ค าใต ้จากหอกระจายข่าวในหมู่บา้น และบุคคลภายในหมู่บา้น และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของรวงทอง กองแก้ว (2554, 
บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันะของประชาชนในการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยาท่ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ควรจะประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนไดรั้บ
ทราบท่ีทัว่ถึงกนั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พิทยา สุนทรวภิาต (2549, หนา้ 1–2) กล่าวถึง การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้
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กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยกล่าวไวว้่าวิธีการเผยแพร่ขอ้มูลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งถือปฏิบติัในการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาชนทราบตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ส าหรับวิธีการเผยแพร่ขอ้มูลให้ประชาชนทราบ 
ไดแ้ก่ ให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ช่วยประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารในแต่ละหมู่บา้นชุมชน การใชร้ะบบหอกระจายข่าว หรือเสียง
ตามสายรวมทั้งการใชส่ื้อทอ้งถ่ินอาจเป็นส่ือหนงัสือพิมพ ์วทิย ุและโทรทศัน์ เป็นตน้ การจดัท าเป็นวารสารหรือเอกสารแจกจ่าย
แก่ประชาชนตามระยะเวลาท่ีสมควร อาจเป็นปีละ 2-3 คร้ัง หรือทุกเดือนก็ได ้
 
ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 ผลการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ ผูศึ้กษาคน้ควา้มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ดา้นหลกันิติธรรม เทศบาลต าบลท่าเกาะควรมีการตราขอ้บญัญติั ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆท่ีทนัสมยั สอดคลอ้งกบั
สภาพปัจจุบนัและมีผลบงัคบัใชจ้ริงในพ้ืนท่ี การด าเนินงานต่างๆของพนกังาน เจา้หน้าท่ีตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ของเทศบาลต าบลโดยไม่เลือกปฏิบัติ และควรมีการประชาสัมพนัธ์ เร่ือง สิทธิ หน้าท่ี ของประชาชนในการปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบ ของเทศบาลต าบล บา้นเกาะ  

2. หลกัคุณธรรม เทศบาลต าบลบา้นเกาะควรรณรงคใ์หผู้บ้ริหาร สมาชิกสภา พนกังานยดึมัน่ในความซ่ือสัตย ์ความ
ถูกตอ้งในการปฏิบติังานโดยยึดหลกัคุณธรรมและจริยธรรม ควรให้บริการประชาชนอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนัไม่เลือก
ปฏิบติัครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกชุมชนการปฏิบติังานของคณะผูบ้ริหาร พนกังาน ตอ้งเป็นไปดว้ยความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต เป็นธรรมและใหค้วรใหค้วามสนใจและใหค้วามส าคญักบัเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกขข์องประชาชน 

3. หลกัความโปร่งใส เทศบาลต าบลบ้านเกาะควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการท างานของเทศบาลต าบลให้มากท่ีสุด ควรท างานอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ง่าย ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของเทศบาลต าบลให้มากกว่าน้ี มีช่องทางในการติดต่อขอรับขอ้มูลข่าวสารของเทศบาลต าบล 
และควรมีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งให้ประชาชนไดรั้บทราบและมีการรายงานผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

4. หลกัความมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลและประชาชนควรมีส่วนร่วมโดยใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถึงการมีส่วนร่วม
ในการพฒันาเทศบาลต าบลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลอยา่งสม ่าเสมอ และให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหาต่างๆร่วมกนักบัทางเทศบาลต าบลอยา่งต่อเน่ือง 

5. หลกัความรับผิดชอบ คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลควรจะตอ้งมีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนวา่มีการ
ท างานตามนโยบายท่ีไดว้างไวห้รือไม่ ทั้ งน้ีเพ่ือให้เทศบาลต าบลมีความรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอยา่งรวดเร็ว ชดัเจน มีประสิทธิภาพ และใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 

6. หลักความคุ้มค่า เทศบาลต าบลท่าเกาะ ควรมีการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลงานท่ีทอ้งถ่ินไดรั้บ และใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัเพ่ือให้เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด และควรมีการรายงาน
ทางการเงินใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 
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The Use of Line Social Media for Political Purposes in Thai Politics: Historical Review. 
 

Thammarak  Ruengcharas, Ph.D. 
 

Abtract 
Political turmoil and violence has been with Thailand for a decade. People are divided into political dicvision since 2005 and 
they become uncertain to discuss about politics in daily life and turn to use online social media. In light of these problems,  
this paper analyzes how Thai use Line Social Media for political purposes and how it plays role in spreading hatred in Thai 
politics. This is to understand and analyze how Thai use Social Media for political purposes; how hatred is provoked among 
online users though they do not know each other before, and what will be the result of this hatred provocation. The main 
methodology is qualitative study using the methods of personal interviews with 30 Line Social Media users and the analysis 
of contents posted on timeline of political selected Line Social Media pages. 
The analysis reveals that there are at least two main reasons that divided Thai into political division: the political conflicts in 
Thailand that divided people into political camps since 2005 and the taboo in discussing some political issues in real life. This 
political division becomes more divided. Therefore, people turn to use online communities to express political views. Line 
Social Media gains popularity due to its potential in facilitating political communication and participation; the success of 
using Line Social Media among Thais; the availability of internet and low cost of multimedia mobile phones; simplicity of 
Line Social Media in using; the collection of like-minded members in the political Line Social Media pages. The main 
objectives of political Line Social Media pages mainly are for publicizing political views; attacking political opponents; 
sanctioning in online community; threatening to use violence; to mobilize people; and to reproduce political discourses. 
However, the results from the case study found that in expressing political views, Thai use rude and curse words which results 
further to the existence of hatred against the political opponents on political Line Social Media pages. The contents found 
from the case are full with the uses of hate speech which has potential in leading to violence in reality such as the exclusion, 
the killing or the genocide of those who are opponents based on nationality, languages, religion or political views. 
Keywords: Thai Politics, Social Media, Hate Speech, Political Participation 
 
Introduction 
It is known that the reproduction of any information can cause people to believe such information as truth and disseminate to 
families, friends, colleagues from generation to generation. This is powerful especially the belief that causes hatred. The 9/11 
tragedy in the United States exemplifies this very well. The reproduction of news repeatedly about the death and loss of 
people that caused by some extremist Muslim terrorists eventually made people around the world have negative opinions 
against the rest Muslim in the world. To demonstrate, in France the law was issued to prohibit all Muslim women wearing veil 
claiming for the human rights and the security reasons (Chaisukkosol 2011: p. 23) or the classical example of genocide the 
Jews propagandized by Hitler (Smith, 2011: 13, Chaisukkosol 2011: 23). Even the case of Rwanda, the reproduction of 
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information via local radio was one of the driving force that made the Hutu genocide the Tutsi (Straus 2007: 632). 
Undoubtedly, the reproduction of any information can cause hatred among information consumers. 

Thai politics has been violated and dangerous. The clashes between the opponent demonstrators and the government 
officers caused at least 100 dead people and a huge number of the injured, including the damage of buildings and public 
places (Lefevre 2012, King Prajadhipok's Institute (KPI) 2012: 6). This led Thai people to become uncertain with their 
expression of political opinions as they cannot be sure if they are talking with the people who have same political views or 
not, even with the family members, friends, colleagues, or with other people that they have to interact in everyday life. The 
different views on politics already divides people into political camps. 

Even worse, after the coup d’état in 2006, the political opinion of Thai people are divided more intensively (KPI 
2012: 6, Kummetha 2012: 50). Legitimacy of the monarchical institution is questioned as accused of legitimizing the military,  
combined with the existing Lese Majeste law that prohibits people to discuss about the monarchical institutions (Kummetha 
2012: 50). When the people cannot talk about this in their real life, they moved to the online communities through the use of  
Line Social Mediawhich is safer and less risky in getting caught. 
Due to the mentioned reasons, we found this is interesting and wish to understand how Thai use Line Social Mediafor 
political purposes, what causes people to hate against the others that much even they have never known each other before. 

In this research the Line Social Mediatools, launched in 2006, is chosen because it gains popularity from people 
around the world use (International Telecommunications Union (ITU), 2013). For Thailand, though the total number of 
population is only 67 million, quite small comparing to other countries that rank top ten, Thailand ranks 13th in the world 
with 18.20 million users in 2013. 90.21% of 23.70 million of inter-net users (Truehits.net, 2013) who have Line Social 
Mediaaccounts. It can be said that Line Social Mediaplays an increasing role as a communicating channel in Thailand. 
As the advantages of Line Social Mediahave double-edged sword, this research pays particular attention to the uses of this 
space for political purposes which becomes more violent in Thai society as the words used in Line Social Mediamostly are the 
hate speech (Taksinwarajan 2011: 219-220, Matichon Online 2012; Media Monitor 2012: 1). The research aims to find out 
how Line Social Mediais used for political purposes in Thailand, if it is true that it is used to provoke hatred and polit ical 
divisions among Thai Line Social Mediausers; what kinds of violent words are used and what are the evidences of political 
divisions among Line Social Mediausers caused by the use of such hate speech during the first two years of 
Yingluck’sadministration. 

Since there are not so many researches on the use of Line Social Mediafor political participation in Thailand, this 
research is aimed to find out especially how people hate those who have different political views that much without knowing 
each other before. This research thus examines the behaviors of Thai in using Line Social Mediaand analyses how Line Social  
role in Thai politics and how it can be used to provoke hatred among users. This research is also aimed to contribute more 
understanding on Thai politics and conflicts that lead to political division of people in online communities which has potential 
as one of the driving forces that turns people to hate the opponents in online communities which might reflect what happens in 
the reality of Thai politics and causes the real hatred in offline communities. 
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Research question 
1. How Line Social Mediaplays roles in political communication and in political participation both online and offline? Are 
there any uses of Line Social Mediain spreading hatred against political opponents for political communication in Thai 
politics? What are their importance on Thai politics in online community and in real world? 
2. What causes political divisions and hatred among Thai to hate against the others that much even they have never known 
each other before? 
3. What is the roles of Line Social Mediain Thai politics and how Thai use it for political purposes? 
 
Social media 

Line Social Mediais defined as ‘‘a group of internet-based applications that build on the ideological and 
technological foundations of Web 2.0 that allow the creation and exchange of user-generated content’’ (Kaplan and Haenlein 
2010 cited in Stieglitz and Dang-Xuan 2012: 2). It encompasses a wide range of online digital medias including websites, 
blogs, discussion boards, chat rooms, e-mail, and social networking sites (SNS). Line Social Mediaproducts are numerous and 
varied such as MySpace, Social Media, Twitter etc; sharing sites (video sharing like YouTube); photo sharing like Flickr, 
Picasa; music sharing like 4shared; con-tent sharing; blogs; business network like LinkedIn; collaborative websites like 
Wikipedia; commerce communities namely eBay, Amazon.com and etc. (Mangold and Faulds 2009: 358). 
How is Line Social Mediadifferent from traditional media? 

Line Social Mediaenables the flexible networks of political organization and communication outside of traditional 
civil society networks and media centers and reduces the obstacles of institutional mechanisms. It also attracts different 
people and expands the number of members. With these new opportunities, the old forms of political participation such as 
representatives or institutionalized participation has been declining while the non-institutionalized or extra-representative 
modes of participation has been rising significantly and becomes more individualistic and ephemeral, less elite driven, derive 
from lifestyle choices. (Perea, Jensen, and Jorba 2012: 5). 
 
Research Methodology and Methods 

1) Literature Review 
The research applies the qualitative methodology by starting with the theoretical literature review on Line Social 

Mediaand political communication to understand what is Line Social Mediaand how it plays role in politics. Later, the 
concept of hate speech is explored to understand how it can provoke the hatred against the others.  

2) Interviews 
The online interviews were conducted through the selection of 15 members of political Line Social Mediapages 

from the pro and the anti-government in Thailand as they are the biggest active political movement groups that play roles in 
Thai politics. The random selection was done by visiting the Line Social Mediafan pages of the pro and the antigovernment 
ones, and observing the behavior of some members, then followed those who left comments that show their political position. 
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Then, private messages were sent to ask for an interview online.The information gained from the interview is used to analyze 
and reflect a part of reality of what is happened in Thai politics and how Line Social Mediaas one of social medial plays role 
in Thai politics, as well as whether the use of Line Social Mediais abused to provoke hatred and divides people in Thai 
society. 
 
Analysis of the Findings 

The analysis will be conducted based on the information gains from Social Media. The main analysis includes how hate 
speech is used in the case by applying the definition of hate speech before characterized into 3 hate speech types with 
examples found from the case before ending with the analysis how hate speech plays role in political discussion in the case. 

1) How is Hate Speech used in the posts and comments of the case? 
From the findings, 3 types of hate speech are found to use against individual or groups of people based on nationalities, 
beliefs, genders, cultures, political beliefs and this expression is aimed to provoke hatred against such individuals or groups of 
people by using rude and curse words such as defamation, destroy images of people, dehumanizing, violating human rights. 

2) Dehumanizing speech 
38.82% of posts is found to be dehumanizing speech as there are the uses of words of disgusting, inferior, regarded the 
referred politicians as crock coach; buffaloes and lizards while those who support them are regarded as animals like lizards, 
cockroaches, insane people and should not be born as human. 

3) Devaluing speech 
This is the biggest proportion (52.94%) of hate speech found in the case, mostly is the devaluation on human value of the 
referred politiciansand their supporters for more than 90%. Some parts of speeches are reposted with sarcastic comments 
which gain huge number of likes, comments, and shares from members.  

4) How hate speech and Line Social Mediaprovokes hatred among Line Social Mediausers? 
After the finding, it is obvious that Line Social Mediausers from the case use Line Social Mediafor expressing political views 
using rude words to dehumanize and to devalue the opponents due to their different political views, this undoubtedly regarded 
as hate speech. According to the study of Foundation for Media Literacy (Media Monitor), the use of hate speech is dangerous 
especially in dis-cussing the sensitive topics in the society particularly the society that people are already divided (2012: 10) 
like in Thailand. Thereproduction of hate speech by a huge number of people from time to time especially with the help of 
online social media. Within one click, it can disseminate such hate speech to members. Absolutely, this can cause the 
exclusion of people who have different views in society easily. In the worst case, it can even stimulate the violence such as 
the threatening that found in the case. 

5) Evidences of violence caused by the use of hate speeches on Social Media 
Though there is no violence found from the case study caused by the use of hate speech in inviting to attack the political 
opponents, there are obviously the violence in using words to hurt others’ feeling such as dehumanizing and de-valuing the 
human being of the opponents. This can be agitated more violence in reality supposing the political situation in Thailand turns 
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worse than present. Line Social Mediabecomes a social space to throw the feeling of hatred against the opponents and this 
hatred was welcomed greatly by a huge number of people. 
 
Conclusion 

By studying the use of Line Social Mediain Thailand for political purposes, this research has aimed to contribute the 
findings to support the existing studies about the violence provoked both verbally and physically in online communities. The 
research reveals that the characteristics of contents on political Face-book page of the case study are full with hate speech that 
are reproduced and politicalized repeatedly and link to any events both in the past and present to support the discussion 
among the like-minded Line Social Mediausers for propaganda, attacking the opponents, and mobilization of people. Besides, 
this research, in general, help explain what happened in Thai politics especially the violence that is ready to happen in rea lity 
between those who has opposite views on politics. Also, the research can demonstrate the phenomenon that is happening in 
Thailand right now that a huge mass of people are mobilized starting from Line Social Mediapage. Lastly, the research has 
some observations on the findings that should be noted. No posts gives opportunities for the opposite side to explain the 
accusation or clarification. Thus, the posts and comments on the Line Social Mediacannot be counted as reliable. Apart from 
that the rapid posts of information some-times are done without reexamination. Plus, if the research about this in the future 
should select more types of Line Social Mediawhich will make the research more complete and convincing. 
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Young Thais’ in Bangkok’Political Participation: A Case Study in Bangkok Thailand. 
 

ThammarakRuengcharas, Ph.D.1 
Abstract 

Prominent theories in political participation literature predict that those with higher levels of income and 
education are more like to engage in politics. Given the perception of Young Thais’ in Bangkokas wealthy and well 
educated it is puzzling not only to find that this community has low levels of political participation, but that a similar 
pattern emerges in the United States. It is to this background that this article aims to shed light on the political 
attitudes and participation of Young Thais’ in Bangkok, and reports on results from depth interviews held in 
Christchurch between December 2017 and early 2018. A small pilot study of six Young Thais’ in Bangkokaged 
between 18-24 years and five of their parents were interviewed regarding their voting habits, their participation in 
other political activities, and their interest in politics. This article identifies six prominent theories of political 
participation and assesses their ability to explain the political participation of this small sample of Young Thais’ in 
Bangkok. This article finds that while the participants in this study relate closely to their ethnic and cultural 
backgrounds, they often identify Young Thais’ in Bangkok as ‘home’ and see their future in Young Thais’ in 
Bangkok. The participants also discussed politics and participation in terms commonly associated with a typical 
youth cohort, rather than what might be expected of a minority youth cohort. While the six youth participants in this 
study did not participate extensively in political activities, the interviewees indicated they are interested in politics 
and feel that they can influence politics in Young Thais’ in Bangkok, should they choose to do so. 

Furthermore, this research highlights how theories which have been found to be influential in predicting 
the political engagement of Thai youth may not adequately explain the engagement of their society. All participants 
were asked to fill out a questionnaire and were asked questions from a list of predetermined discussion prompts in an 
interview that lasted no longer than one hour. This qualitative pilot study reinforces the findings of Park,that in this 
case Young Thais’ in Bangkok do not participate extensively in politics. Levels of participation however, are not 
alarmingly low as most appeared to be interested in Thailand politics, voted in one or both of the elections 
questioned about, and even participated in a few non-traditional activities.No one theory was able to fully account 
for the participation habits of this sample, although the findings indicate that this sample is interested in politics and 
discuss politics is terms commonly associated with a typical youth cohort, rather than what be expected of a minority 
youth cohort. This last point is interesting in that it indicates that this sample does not feel isolated or excluded from 
Thailand politics. 
Keywords: Young Thai, Political Participation. 
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Introduction 
In recent years there has been a growing interest in the role of the Thai community in Thai’s political 

culture (Ip, 2011; Ip, 2006; Park, 2016). In particular there have been a number of initiatives, both legislative and 
academic, aimed at encouraging Thaiand other minority groups to vote and engage in Thaipolitics. These initiatives 
come at a time when there are increasing numbers of Young Thais’ in Bangkok, yet there is surprisingly little 
research on the political experiences of these groups. One exception to this is a major study conducted in 2016 by 
Shee Jong Park which suggested that political participation and levels of external efficacy in the Thaicommunity is 
considerably lower than that of the general population. In a representative political system where the voice of the 
public is intended to be the voice of the government, it is concerning that many in the Thaicommunity appear to be 
opting out of political life. Indeed, as Dalton (2012, p.32) puts it, ‘Democracy requires an active citizenry because it 
is through discussion, popular interest, and involvement in politics that societal goals should be defined and carried 
out. Without public involvement in the process, democracy lacks both its legitimacy and its guiding force. 

Given the growing significance of the Thai community in Thai, recent quantitative research by Park 
highlighting low Thai political participation and efficacy, and the relative dearth of research in the Thai context, it 
seems timely to conduct a detailed, qualitative study into what influences the political participation of Young Thais’ 
in Bangkok. The next article will now review several theories prominent in the political participation literature as 
well as examine the empirical evidence surrounding these models. These theories will provide the basis for 
discussion in the subsequent articles as well as provide the framework for the primary research undertaken in this 
Article. 
Arguments have been made that political participation is influenced by a variety of factors. Income, age, gender and 
political institutions are just some of the factors thought to influence political participation (Verba and Nie, 1972; 
Verba, Schlozman and Brady, 1995; Wolfinger and Rosenstone, 1980). For an Young Thais’ in Bangkok community 
participation may also be predicated on a variety of other factors such as fluency in the language of the host country, 
knowledge of the political structure and institutions, discrimination, and Young Thais’ in Bangkok generation (Cho, 
1999; Lien, 2004; Lien, Conway and Wong, 2004; Park, 2006). 

This articles identifies broad theories of Political socialization and political participation . These theories 
are rational choice, socioeconomic theory, acculturation, institutional factors, political socialization and political 
efficacy. This article also discusses these theories in the context of Young Thais’ in Bangkok’ political participation 
in Thailand. This is by no means a comprehensive list of theories of political participation, nor are they mutually 
exclusive. Rather, each adds further information to the complex picture of why people choose to participate or not, 
and as such, will provide the theoretical basis of this study. 
 
Political socialization and political participation 

Socialization is the process through which one acquires ‘prevailing norms and modes of behavior’ and is 
perhaps one of the least researched areas in terms of Young Thais’ in Bangkok political participation (Jennings and 
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Neimi, 1974, p.5, italics in original). Socialization theories of political participation examine how agents of political 
socialization, such as peers, school, religious institutions and places of work, influence political engagement, or how 
these agents (re)socialize adult Young Thais’ in Bangkok into the political culture of their new home country. 
Traditional theories of political socialisation have focused on the role of the family as the primary agent of 
socialization with information flowing from parents down to their children (Edwards, Saha and Print, 2006; Janoski 
and Wilson, 1995; Jennings, Stoker and Bowers, 1999), however, more recent studies have shown that children may 
also influence the political beliefs and behavior of their parents (McDevitt and Chaffee, 2002). 

In the case of Young Thais’ in Bangkokthese findings raise several interesting points which this study aims 
to examine. How and where do Young Thais’ in Bangkoklearn about Thailandpolitics? How do families influence 
socialization in immigrant situations? Do both children and adults report agents of socialization different to those of 
majority group members, such as ethnic community groups, and is there any evidence of a life-cycle effect? 
 
Structure of this study 

This study began by discussing our current knowledge of Asian political participation in Thailand and 
identified several gaps and puzzles in our current knowledge of Asian political engagement. The remainder of this 
study now examines the issues surrounding the political participation of young Thais through a comparison with the 
United States and by reporting on the results of depth interviews with young people and their parents in Bangkok. 
 
Data collection methods/research design 

This research uses the qualitative technique of depth interviews. Interviews were semi-structured in order 
to cover the overall topics but also allowed for ‘spontaneous’ interactions 14 Grounded theory involves the 
formulation of theories based on patterns and commonalities in data (Babbie, 2005) and responses. To examine the 
political attitudes and participation of Young Thais’ in Bangkok and their parents a total of 11 interviews were held 
in late 2017 and early 2018. Six interviews were conducted with a youth cohort aged between 18 and 24 years. 
Interviews were also conducted with three of the parents of the youth sample in order to test theories of political 
socialization and to gauge how the migration process has influenced political socialization within family units. 
Interviews lasted approximately one hour and were audio recorded and then typed into written transcripts. 
 
How has Young Adult’s political participation in Thailand been studied? 

The interview participants were found through snowball sampling. Snowball sampling is an effective 
method of recruiting participants when members of a small community are being sought, as was the case in this 
study (Babbie, 2005). Thus, the participants in this study were recruited by asking peers, co-workers and family 
members if they knew of people who may fit my requirements and be willing to share their experiences with me. 
Participants were selected using what Maxwell (2005) calls ‘purposeful selection.’ That is, selecting particular 
people that fulfil a particular criteria; that have a specific knowledge and can therefore provide you with particular 
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information. Thus, while the results of this study are not generalisable to the wider youth Asian community in New 
Zealand, this study aims to provide valuable insights into how this community views and participates in 
Thailandpolitics. 
The interviews undertaken as a part of this research were also granted by means of Participants were fully informed 
and were provided with information and consent forms and Participants were also advised that they could withdraw 
at any time as well as revise any comments made in their interview at a later date. Names were changed to preserve 
anonym. 
The need for qualitative research were that given our lack of knowledge on the political habits and attitudes of 
Young Thais’ in Bangkok, this study uses qualitative research methods in order to enhance our understanding of 
how and why Young Thais’ in Bangkok participate in politics. Qualitative research methods are especially useful in 
studies where little is known about a topic and where insight is sought rather than generalisations (Davidson and 
Tollich, 2003). 
 
Research validity 

Key to any research project is ensuring that the results are an accurate portrayal of the empirical evidence 
and that the research is ‘well grounded’ (Ritchie and Lewis, 2003, p.270). While there are many tools available to 
help researchers achieve validity in their research, Maxwell remarks that research validity ‘is a goal rather than a 
product,’ and that the validity of findings is not guaranteed even by following a set list of measures (Maxwell, 2005, 
p.105). There are, however, a series of measures that can be undertaken in order to ensure that one’s findings are 
credible and reliable, several of which have been undertaken in this research project and now will be discussed. 
Finally, one common criticism of social research is that it was conducted by ‘outsiders’ who have little or no 
understanding of the inner working of an ethnic community (Spoonley, 2003). As a member of the ThailandAsian 
community, of a similar age to the youth cohort, as well as raised in the Christchurch area, it is hoped that my 
position as a relative ‘insider’ in the community will ensure participants feel comfortable and thus encourage greater 
discussion. 
 
Findings 

This article presents the results of the six youth interviews and five parent interviews held in late 2017 and 
2018. All interviews, apart from two of the parent interviews in which both parents participated, were held on a one-
on-one basis. All participants were asked to fill out a questionnaire and were asked questions from a list of 
predetermined discussion prompts in an interview that lasted no longer than one hour. This qualitative pilot study 
reinforces the findings,that in this case Young Thais’ in Bangkok do not participate extensively in politics. Levels of 
participation however, are not alarmingly low as most appeared to be interested in Thailand politics, voted in one or 
both of the elections questioned about, and even participated in a few non-traditional activities. Most participants, 
with the exception of Donna, conveyed a good knowledge of Thailand politics and appeared to feel confident that 
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they did not know how to participate should they choose to do so. This youth sample appears to follow in line with 
the life-cycle theory of political participation. Without a significant stake in society in the form of a house, a 
mortgage, and a career many participants seem to find it difficult to understand how government can and does 
influence their everyday lives. With Thai government appearing as remote or irrelevant to this cohort, there is little 
incentive to participate in politics. 

Reported levels of political efficacy were not found to be a consistent predictor of political participation in 
this study. Most expressed at least a moderate interest in politics, although there was some cynicism expressed about 
the extent to which it was felt that politicians cared about whether the government listened to the general public. 
However, it was striking to find that the least politically active and informed participant was also the only Thai 
participant. The experience of being born, raised, and socialized in Thai has not yet provided them with the 
confidence to participate. Interviewers’ experience raises questions about how other experiences, such as the 
experience of alertness itself, has the potential to politicize Young citizens in Thailand. In this sample, Hannah 
reported that her interactions with government agencies influenced her perceptions and expectations of government 
agencies, and raised her interest in the operations of the Thailand government. This is despite the fact that she also 
reported that she found Thai politics boring compared to Korean politics, in part due to a lack of geopolitical 
tensions similar to those in Asia. The experience of migration therefore should be considered as a potentially 
politically socializing experience for Young Thais’ in Bangkok and as such is an area worthy of greater research. 
The next chapter will conclude this study by examining how the results of this study compare to other studies 
conducted in Thailandas well as examine the methodological and theoretical implications of this research. 

Results reported in this article will be presented in eight sections, the first providing some essential 
background information to the participants including age and their current work or study status. The subsequent 
seven sections will each address one of the research questions already identified in the article.To review, the 
research questions are as follows: 
 
Conclusion 

This study began by highlighting research which indicated that Thais’participate less in politics than the 
national averages, yet the reasons for this disparity were unclear. In particular, this section will focus on the results 
of Park’s recent study of Thais in order to provide a more in depth assessment of the Thailandexperience. 
Furthermore, the methodology used in this pilot study will also be assessed for its strengths and weaknesses. At 
nearly 90% of Thailand’s population, given thatstudies which indicate low political engagement in this community 
are concerning. Previous research indicates that young people are some of the least likely people to engage in 
politics, making it crucial that we seek a greater understanding of the political participation and attitudes of this 
cohort.  

Thus, this study aimed to shed light on the little studied topic of young Thais’ political participation in 
BangkokThailand.While the qualitative nature of this study means that results are unable to be generalized to the 
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wider youngThai population, several interesting and important observations were made. Similar to previous studies 
in Thailand and the United States, this study finds that the Young Thais in Bangkok interviewed in this study have 
low rates of political participation. No one theory was able to fully account for the participation habits of this 
sample, although the findings indicate that this sample is interested in politics and discuss politics is terms 
commonly associated with a typical youth cohort, rather than what be expected of a minority youth cohort. This  last 
point is interesting in that it indicates that this sample does not feel isolated or excluded from Thailand politics. 

Overall however, while it is important to take into account cultural factors as influences on participation, 
the 18-24 year old cohort at the focus of this study seemed to be more influenced by their age and life-cycle stage, 
rather than their cultural backgrounds. The participants in this study professed to be interested in Thailand politics 
and many are already engaged in a variety of political activities. However, several identified a lack of significant 
societal ‘stakes,’ such as a career and mortgage, as disincentives to participating in politics. Thus, it would seem that 
the life-cycle explanation may be a useful description of this sample, and that given time to build up these societal 
assets, these participants are likely to engage later in life given their current (although not acted on) interest in 
politics. However, on the other hand, if voting is a habit that is established when young, then perhaps this particular 
sample will be unlikely to participate later in life, making further research an indispensability. 

Finally, this study raises questions about the applicability of several theories of participation, an important 
area for future research. Most theories have had their widest application in relation to majority 
communities,however, minority groups are faced with a unique set of informational, legal, and linguistic barriers. In 
particular, this study found that deviations from theories such as the socioeconomic model challenge traditional 
assumptions as to what factors play the dominant role in influencing political participation. The socialization model 
also may need to be applied with caution as different agents of socialization may be key in the political socialization 
of Young Thais’ in Bangkok groups. 
 
Recommendation 
As the Thai community continues to grow it becomes imperative that this group feels it is able to and knows how to 
participate in Thailand politics. This study has identified several factors important in influencing the participation of 
Young Thais’ in Bangkok, however, ongoing research is necessary if we wish to seek deeper into the puzzle of 
young Thai political participation. 
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บทความวชิาการ 
 

เมือ่ประวตัศิาสตร์มามองปัจจุบัน 
 

ลทัธจิตร  มีรักษ์1 
 

 ‚...เม่ือเราเขา้ใจสงัคมและวฒันธรรมของเราดว้ยการสร้างความรู้อยูบ่นขอ้เท็จจริงประวติัศาสตร์ของประเทศ
เราเองแลว้ เราจึงจะสามารถน าเอาความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสากลมาเลือกใช ้มารับใช ้ให้เหมาะสมกบั
สังคมและวฒันธรรมของเรา...‛ จากส่วนหน่ึงของค านิยมของศาสตราจารย ์ดร.ฉัตรทิพย ์นาถสุภา ในหนังสือ เอ
นกทรรศน์ พิจารณาสังคมไทย ดว้ยภูมิปัญญา ความหวงัและก าลงัใจ ท่ีผมเห็นว่า เป็นอภิปรัชญาท่ีทุกภาคส่วนควร
ศึกษาและใหค้วามส าคญั เพ่ือท่ีจะท าการศึกษาบริบทต่างๆของสงัคมไทย 

 ดินแดนท่ีเรียกว่าสุวรรณภูมินั้น มีความเจริญรุ่งเรืองมาชา้นาน มีการขยายแผ่อิทธิพล การคา้ขาย การรับ
วฒันธรรม ตลอดจนการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานของหลายๆเช้ือชาติ มาอาศัยอยู่ท่ีดินแดนท่ีเรียกว่าสุวรรณภูมิ ตั้ งแต่
สมยัก่อนกรุงสุโขทยัและนับเร่ือยมาจนถึงสมยัปัจจุบนั ท่ีผ่านมามีการถกเถียงกนัมากกวา่ คนไทยหรือชาติไทย ถือ
ก าเนิดหรือมีแหล่งท่ีมาตั้งตน้จากท่ีไหน ซ่ึงตวัผมเองก็สงสัยอยูเ่ช่นกนั จนมาไดย้ินและศึกษาจากศาสตราจารย ์ดร.
เอนก เหล่าธรรมทศัน์ ในขอ้มูลท่ีกล่าววา่  ไท ไทย ไต ลาว  ไทด า ไทขาวในเวียดนาม ฉานในพม่า อาหมในอินเดียท่ี
พดูภาษาคลา้ยของไทย จึงท าให้เกิดต่อม ‚เอ๊ะและอ๋อ‛ ข้ึนมาในทนัทีพร้อมกนักบัระดบัความสงสัยไดค้ล่ีคลายลงไป
ไดม้ากทีเดียว 

 ประวติัศาสตร์ของสยามเร่ิมตน้เป็นเพียง อนารยชน สร้างเมืองเล็กๆในสุวรรณภูมิ แต่การท่ีเรารู้จกัรับอารย
ธรรมจากมอญและเขมรซ่ึงก าลงัแผอิ่ทธิพลในขณะนั้น ประกอบกบับรรพชนของเราเรียนรู้ไดเ้ร็ว อีกทั้งผสนผสานรับ
เอาส่ิงท่ีดี มาผสม มาปรับใช ้ท าใหเ้ราสามารถขยายอิทธิพล ชิงเอาคน ชิงเอาพ้ืนท่ีจาก อารยชนได ้คงสามารถกล่าวได้
อยา่งไม่ผิดนกัวา่ เป็นจุดเร่ิมของการสร้างชาติไทย 

 การสร้างชาติไทย การอพยพ การรวบรวมกลุ่มคน การรับเอาอารยธรรมจากแต่ละอารยชน มาปรับ มาผสม
กบัส่ิงท่ีตนเองมี ท าใหไ้ทยมีอารยธรรมท่ีผสมผสานจากหลายวฒันธรรม แมแ้ต่จะตอบค าถามท่ีวา่ คนไทยแท้ๆ มีไหม 
ค าตอบท่ีผมไดต้อนน้ี ตอบไดเ้ลยวา่ ไม่มี  เพราะคนไทยเป็นลูกผสม ซ่ึงผสมมาจากหลายเช้ือชาติ ตั้งแต่ระดบักษตัริย์
ผูป้กครองบา้นเมืองจนถึงประชาชนคนธรรมดา มีทั้ง เขมร ไท จีน เปอร์เซีย พม่า มลาย ู และอีกมากมายท่ีผสมอยูใ่นท่ี
ผมยกตวัอย่างมา แต่คนไทยก็สร้างชาติได้อย่างน่าช่ืนชม สามารถสร้าง ภาษา เส้ือผา้ อาหาร ของใช้ การค้าขาย 
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตและอีกมากมายท่ีส่งต่อมาถึงยคุปัจจุบนั  

 อยา่งหน่ึงท่ีส าคญั ผมเรียนรู้ไดว้า่ การสร้างชาติไทยเร่ิมจากการมีผูน้ า เรามีผูน้ าในหลายช่ือแลว้แต่เราจะเรียก
ขานเช่น พอ่ขนุ พญา ต่อมามีการถวายพระนามต่างๆ จะเห็นไดว้า่  พระมหากษตัริยมี์ส่วนส าคญัมากในการสร้างชาติ
ไทย ประชาชนก็พอใจท่ีอยูใ่ตร่้มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษตัริย ์มีความอบอุ่นใจ และพร้อมท่ีจะปฎิบติัตาม

                                                           
 

1 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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พระราชประสงคข์องพระมหากษตัริยเ์สมอ  

 ส่ิงท่ีปฎิเสธไม่ไดอ้ย่างหน่ึงคือ การศึกสงคราม ในยุคก่อน ยุคเร่ิมและยคุหลงัการสร้างชาติไทย ยงัคงเกิด
ข้ึนอยูต่ลอด พระมหากษตัริยทุ์กพระองคน์อกจากการสร้างชาติไทยแลว้ ยงัตอ้งเป็นผูน้ าในการท าศึกสงครามดว้ย ซ่ึง
อาจมีชยัชนะบา้ง แพบ้า้ง ตกเป็นเมืองข้ึนบา้ง ล่มสลายบา้ง กอบกูเ้อกราชคืนมาไดบ้า้ง แต่ก็สามารถสร้างชาติไทยมา
จนถึงทุกวันน้ีได้อย่างน่าภาคภูมิใจและผมก็เ ช่ือว่าคนไทยส่วนใหญ่ภาคภูมิใจ ในการสร้างชาติไทยโดย
พระมหากษตัริยแ์ละประชาชนคนไทย มาจนถึงทุกวนัน้ีได ้แมว้า่จะผา่นการเปล่ียนผา่นยคุสมยัมาบา้งก็ตาม 

 การเปลีย่นผ่านยุคสมยั ประวติัศาสตร์ไทย เร่ิมเด่นชดัในสมยัสุโขทยั อยธุยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ แต่ก็มี
ยคุสมยัอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนก่อน เคียงคู่หรือเกิดหลงับา้ง เช่น ลา้นนา หริภุญไชย ศรีวชิยั ลว้นแลว้แต่มีอิทธิพลในการเปล่ียน
ผ่านยุคสมยัของประวติัศาสตร์ไทยทั้งส้ิน เราไดเ้รียนรู้ว่า การขยายอิทธิพลของอาณาจกัรท่ีเขม้แข็งกว่า การพ่ายแพ้
สงคราม การถูกกวาดตอ้นของเชลยศึก การล่มสลายของยคุสมยั ตามหลกัไตรลกัษณ์ ลว้นแต่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าการ
เปล่ียนผ่านยคุสมยั เกิดข้ึน แต่ส่ิงหน่ึงท่ีไม่วา่ยุคสมยัใดก็ตามท่ีตอ้งมีไวน้ัน่คือ สถาบนัพระมหากษตัริย ์ท่ีมาจากการ
ปราบดาภิเษก การถูกส่งมาปกครอง หรือการสืบสนัตติวงษ ์พระมหากษตัริยย์งัคงเป็นผูน้ าของประชาชนอยา่งเบด็เสร็จ
เด็ดขาด ปกครองบา้งเมืองใหร้อดพน้จากภยัสงคราม การปกครองแบบใชอ้ านาจเบ็ดเสร็จของพระมหากษตัริยภ์ายหลงั
เรียกวา่ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ท่ีอ านาจ สิทธิ ท่ีดิน เรือกสวนไร่นา ก็จะอยู่ในพระราชอ านาจและบรรดาขุน
นาง ในระบบศกัดินาและทาสนบัแต่นั้นมา จนถึงยคุรัตนโกสินทร์ 

 สงัคมโลกเร่ิมการเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงระบบการคา้ขายสินคา้ การเดินเรือขา้มทะเล การล่าอาณานิคมของโลก
ตะวนัออก เป็นปัจจยัเร่งส าคญัท าให้การเปล่ียนผ่านยคุสมยั เกิดข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั ประกอบกบัคนไทยเป็นชาติท่ีรับ
ง่าย ปรับใชง่้าย ใจกวา้ง สงัคมจึงค่อยๆเปล่ียนไป ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์เร่ิมมีการทา้ทายวา่เป็นส่ิงท่ีเชย กดข่ี
ประชาชน และไม่ทันสมัย แต่สังคมไทยถูกฝังรากลึกมาเน่ินนานแล้ว เป็นการยากท่ีจะเปล่ียนแปลง แต่จาก
ประวติัศาสตร์ชาติไทยแลว้ การเปล่ียนผา่นยคุสมยัแต่ละคร้ัง เร่ิมจากพระมหากษตัริย ์คงไม่ผิดท่ีผมจะบอกวา่ การริเร่ิม
ท่ีจะเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองหรือพฒันาบา้นเมืองให้มีความเจริญ หลุดพน้จากการเป็นชาติท่ีลา้สมยั เร่ิมมา
จากการประพาสประเทศยโุรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงมีสายพระเนตรยาวไกล 
ท่ีจะน าอารยะมาปรับใช ้แมแ้ต่รากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ริเร่ิมมาจากยคุสมยัน้ีและเป็นส่ิงท่ีชาติ
ไทยไดน้ ามาปรับใชใ้นทุกส่วนของประเทศมาจนถึงทุกวนัน้ีรวมถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ชาติไทยเราปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์ายาวนาน การท่ีจะ
เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองท่ีถือวา่เป็นเร่ืองใหญ่ของประเทศ แต่ดว้ยพระปรีชาสามารถของสถาบนักษตัริยท่ี์ทรง
เขา้ใจบริบทของสังคมไทย เขา้ใจประชาชนคนไทย การเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป การยกเลิกขอ้กฎหมาย 
ระเบียบ ขนบธรรมเนียมท่ีไม่จ าเป็น ผมถือว่า การเปล่ียนแปลงการปกครองได้เร่ิมเกิดข้ึนและก าลังก้าวสู่ยุคท่ี
ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะปกครองตนเอง เร่ิมตั้งแต่รัชกาลท่ี 5  การสร้างเมืองจ าลองประชาธิปไตยท่ีช่ือว่า 
ดุสิตธานี ของรัชกาลท่ี 6 และการพระราชทานรัฐธรรมนูญของรัชกาลท่ี 7  

 เหตุการณ์ส าคญัยิง่ท่ีผมไม่อาจลืมได ้นัน่คือการก่อตั้งคณะราษฎร์ ท่ีกระท าบางอยา่งท่ีไม่บงัควรกบัสถาบนั
พระมหากษตัริย ์และท าการบางอย่างท่ีไม่เหมาะสมกบับริบทและสภาพสังคมไทยในยคุนั้น ค  าวา่ ประชาธิปไตย ยงั
ห่างไกลและยงัไม่ตกผลึกในความรู้สึกนึกคิดของคนไทยเท่าไหร่นกั แต่ถูกก าหนดและวางรากฐานจากกลุ่มคนเล็กๆ 
ท าการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองอย่างทันทีทันใด ต่างจากประเทศตะวนัตกท่ีประชาชนเป็นผูเ้รียกร้อง
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ประชาธิปไตย แต่คนไทยถูกป้อน ถูกชวนเช่ือ ถูกชกัจูง ว่าระบอบประชาธิปไตย เป็นส่ิงท่ีดี เจริญทดัเทียมกบัชาติ
ตะวนัตก คนไทยส่วนใหญ่ก็พร้อมท่ีจะนอ้มรับส่ิงใหม่ๆ ท่ีคิดวา่จะดีมาใชอ้ยูแ่ลว้ แต่ระหวา่งทางก็มีการต่อตา้นกนับา้ง 
แต่ทุกอยา่งก็เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ โดยท่ีไม่มีการเสียเลือดเน้ือมากนกั 

 ในขณะเดียวกนั สงัคมโลกในยคุนั้น เร่ิมมีการขดัแยง้ การแยง่ชิง การขยายอาณาเขต การพิพาทกนัของแต่ละ
ประเทศท่ีไม่มีตวักลางในการตดัสิน เป็นท่ีมาของการเกดิสงครามโลกอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

การเกดิสงครามโลกคร้ัง 1 และคร้ังท่ี 2 ก่อตวัข้ึนและส่งผลกระทบมหาศาลกบัทุกประเทศบนโลก การต่อสู้
ของชาติตะวนัตกท่ีเรียกตวัเองวา่ ชาติมหาอ านาจ ท าการสู้รบโดยใชป้ระเทศชาติตะวนัออกบางประเทศเป็นฐานทพั 
ล าเลียงอาวธุและก าลงัพลไปรบกบัอีกฝ่าย  ประเทศไทยก็เป็นประเทศท่ีชาติมหาอ านาจมาตั้งฐานทพัและเขา้ร่วมการ
ประกาศสงคราม ซ่ึงถือวา่ประเทศไทยเลือกขา้งแลว้ก็วา่ได ้ สงครามไม่เคยส่งผลดีแก่ฝ่ายใด เม่ือสงครามโลกส้ินสุด 
ทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชนะหรือฝ่ายแพ ้ล้วนได้รับผลกระทบจากสงครามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  ผลจาก
สงครามโลกท่ีเห็นชดัเจนอยา่งหน่ึงคือ การท่ีบางประเทศถูกแยกเป็นสองฝ่าย เช่นประเทศเกาหลี เยอรมนั และการ
เกิดข้ึนของสงครามแห่งอุดมการณ์ระหวา่งโลกเสรีนิยมและสังคมนิยม ท่ีไม่ใชว้ิธีการสู้รบแบบเผชิญหนา้ แต่ใชก้าร
โฆษณาชวนเช่ือและสร้างสงครามตวัแทน เหตุการณ์ขณะนั้นเรียกวา่ การเกดิสงครามเยน็ 

การเกดิสงครามเยน็ เป็นการต่อสูโ้ดยความเห็นต่างของอุดมการณ์ ระหวา่งชาติมหาอ านาจทั้งสองค่ายคือค่าย
เสรีนิยมโดยสหรัฐอเมริกาและค่ายสงัคมนิยมโดยสหภาพโซเวยีต รวมถึงประเทศต่างๆท่ีสนบัสนุนชาติมหาอ านาจทั้ง
สองค่ายน้ี ส าหรับประเทศไทย ผมคิดว่า เร่ิมรู้จกัค าวา่ ประชาธิปไตย และ คอมมิวนิสต ์มากข้ึนจากโฆษณาชวนเช่ือ
และเหตุการณ์ภายในประเทศ ประชาชนเกิดการเรียนรู้ และเร่ิมเห็นต่างตามความคิดและเหตุผลของตน ประเทศไทย
เร่ิมมีการปราบปรามคอมมิวนิสต ์การก่อตวัของขบวนการนกัศึกษา และประเทศต่างๆรอบประเทศไทยมีการสู้รบกนั
ระหว่างสองค่าย ประเทศไทยเองก็พยายามท่ีจะสกัดกั้นไม่ให้สงครามในแต่ละประเทศเพ่ือนบ้านขยายเขา้มาใน
ประเทศไทย การสู้รบระหวา่งสองค่ายด าเนินมาหลายปี ชาติมหาอ านาจฝ่ังสังคมนิยมคือสหภาพโซเวียต ซ่ึงมีพ้ืนท่ี
ประเทศซ่ึงกวา้งใหญ่ท่ีสุดในขณะนั้น มีความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนาและวฒันธรรม ประกอบกบัการเรียกร้องท่ี
ตอ้งการจะปกครองตนเอง การท่ีระบบเศรษฐกิจโลกตกต ่าลงเร่ือยๆ ท าให้ชาติมหาอ านาจค่ายสังคมนิยมตอ้งล่มสลาย 
ก าแพงเบอร์ลินท่ีกั้นพรมของสองประเทศในเยอรมนัพงัทลายลง หลายประเทศลุกข้ึนมาต่อสู้เพ่ือจะปกครองตนเอง 
ไม่ยอมอยูใ่ตป้ระเทศมหาอ านาจแลว้ ทุกประเทศตอ้งการสร้างชาติของตน ไม่เดินตามชาติมหาอ านาจ และตอ้งการ
พฒันาระบบการคา้ขาย สร้างระบบเศรษฐกิจของตน เพราะจะท าให้ประชาชนของตนอยูดี่กินดี ยกระดบัคุณภาพชีวิต 
และตอ้งการรอดพน้จากยุคภัยสงคราม ตอ้งการหลีกเล่ียงการท าสงครามในทุกรูปแบบ ไม่อยู่ใตบ้ังคบัของชาติ
ตะวนัตกอีกต่อไปแลว้ การส้ินสุดของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2 รวมทั้งการส้ินสุดของสงครามเยน็ ประเทศโลก
ตะวนัตกเร่ิมอ่อนก าลงัลงไปมาก แต่ประเทศโลกตะวนัออกก าลงัเขม้แข็งและสดช่ืนข้ึน จนเกิดการเกิดใหม่ของโลก
ตะวนัออก 

การเกิดใหม่ของโลกตะวันออก ประเทศในโลกตะวนัออกน้ี ผมรวมถึงประเทศท่ีก าลงัพฒันา ท่ีผมขอให้
ความส าคญัดา้นการพฒันาเศรษฐกิจเป็นหลกั  โลกไดถู้กเปล่ียนจากสนามรบมาเป็นสนามการคา้  เราค านึงถึงดชันีการ
เติบโตของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศของโลกตะวนัออก การคา้การลงทุน การเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต การเป็นฐาน
การผลิต การส่งสินคา้ออก กลุ่มประเทศโลกตะวนัออก เป็นพ้ืนท่ีท่ีน่าจบัตามองและให้ความส าคญัมาก เพราะเป็น
แหล่งอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ือต่อการเพาะปลูกและการเกษตรกรรม ประกอบกบั 
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พ้ืนฐานจิตใจของคนในประเทศโลกตะวนัออก มีความนุ่มนวล อ่อนโยนและหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้และการปะทะใน
ทุกรูปแบบ การพฒันาจึงเป็นไปได้อย่างราบร่ืน เม่ือกลุ่มประเทศตะวนัออกมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ท าให้กลุ่ม
ประเทศตะวนัตกท่ีไม่เคยให้ความส าคญัมากนกั ยอ้นกลบัมาให้ความส าคญัอย่างมาก มีการสร้างฐานการผลิตสินคา้ 
การคา้ขาย การลงทุนในประเทศตะวนัออก และเกรงใจประเทศโลกตะวนัออกมากข้ึน 

 ประเทศไทยซ่ึงถือว่าเป็นประเทศชั้นน าในกลุ่มประเทศตะวนัออก อาศัยช่วงจังหวะน้ี พฒันา
ศกัยภาพในทุกๆดา้น มีการพฒันาระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข พยายามยกระดบัรายไดข้อง
ประชาชนให้สูงข้ึน จนถึงตอนน้ีประเทศไทยถูกจดัให้อยูใ่นประเทศรายไดป้านกลางระดบับนแลว้ ในขณะเดียวกนั
ประเทศไทยก็พยายามสร้างความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพฒันาร่วมกนั ไม่จ าเป็นตอ้งขดัแยง้กนัและ
ไม่จ าเป็นตอ้งเลือกท่ีจะอยูฝ่่ายใด บทเรียนจากประวติัศาสตร์ท่ีผ่านมา ท าให้ประเทศไทย ไดเ้รียนรู้วา่ การท าสงคราม 
การเลือกขา้งเลือกฝ่าย ไม่ส่งผลดีกบัฝ่ายใดเลย และเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาอยา่งมาก โดยการน าประวัติศาสตร์มา
มองปัจจุบัน 

การน าประวัติศาสตร์มามองปัจจุบัน บทเรียนจากประวติัศาสตร์ท่ีผ่านมาในทุกยุคสมยั ประเทศไทยได้
เรียนรู้วา่ การท าสงคราม การขดัแยง้ การเกิดขอ้พิพาท หรือการเลือกเขา้ขา้งชาติมหาอ านาจ ในเวทีระหวา่งประเทศ ไม่
เกิดผลดีต่อประเทศไทยและประเทศอ่ืนเลย ในทางตรงกนัขา้ม การหนัหนา้เจรจา การร่วมมือ การรวมกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคแบบพหุภาคี ไม่ปิดกั้น ไม่กีดกนั ไม่คว  ่าบาตร การเปิดเสรีทางการคา้ การพฒันา การลงทุน แต่ก็ไม่ไดต้ดัไมตรี
กบัชาติมหาอ านาจ จะเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุดส าหรับประเทศไทย ในการท่ีจะพฒันาประเทศ ยกระดบัคุณภาพชีวติของคน
ไทย และในขณะเดียวกนั คนไทยเอง ก็ควรตอ้งหันมาให้ความส าคญักบัตนเอง ให้ความส าคญักบัทอ้งถ่ิน วฒันธรรม
ประเพณี จารีตนิยม รากเหงา้ ของตนเอง เลิกดูถูกดูแคลนวา่ตนไร้ซ่ึงความสามารถท่ีจะไปแข่งขนักบัใคร นิยมยกยอ่ง
ชาติไทยใหม้ากข้ึน ชาติตะวนัตกไม่ไดมี้แต่ส่ิงท่ีดีเสมอไป คนไทยควรเรียนรู้และถอดบทเรียนมาปรับใชใ้ห้เหมาะสม
กบัคนไทยเอง 

คนไทยควรหันกลบัมาพฒันาท้องถ่ินของตนด้วยตนเอง ไม่ตอ้งรอหรือเป็นฝ่ายรับจากภาครัฐฝ่ายเดียว 
ประเทศไทยไดเ้ปรียบเร่ืองภูมิรัฐศาสตร์ อุดมไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกบัการเพาะปลูก 
การมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีงดงามยิ่ง ตลอดจนคนไทยนิสัยน่ารัก ถึงจะขดัแยง้และ
เห็นต่างกนับา้ง  แต่คนไทยรักกนั สามคัคีกนั ช่วยเหลือกนั มีจิตใจเป็นมิตร อบอุ่น ชอบช่วยเหลือ คุณลกัษณะเหล่าน้ี
คือ คนไทย ท่ีชาติอ่ืนหรือประเทศอ่ืนยากท่ีจะเลียนแบบ  

บทสรุป:การสร้างชาติไทย การเปล่ียนผ่านยคุสมยั การเปล่ียนแปลงการปกครอง การเกิดสงครามโลก การ
เกิดสงครามเยน็ และการเกิดใหม่ของโลกตะวนัออก ลว้นแต่เป็นเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีคนในยคุปัจจุบนัควร
ให้ความส าคญัและเรียนรู้  ชาติไทยเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร? ชาติไทยใครเป็นผูส้ร้าง ? ชาติไทยผ่านอะไรมาบา้ง? ค าถาม
เหล่าน้ี ผมว่ามีความส าคญัมาก การเรียนรู้จากประวติัศาสตร์ จะท าให้เราได้บทเรียน ได้มุมมอง ได้แนวคิด และ
สามารถตอบขอ้สงสยับางประการดงัท่ียกตวัอยา่งขา้งตน้  

บางเร่ืองท่ีเกิดข้ึนและเป็นปัญหาในสงัคมไทย อาจเป็นเพราะเราลืมใหค้วามส าคญักบัประวติัศาสตร์ของชาติ
ไทย เช่น ท าไมตอ้งมีสถาบนัพระมหากษตัริย ์ท าไมตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง ท าไมตอ้งเช่ือฟังและเกรงกลวั
ชาติมหาอ านาจ และท าไมคนไทยถึงรักและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ดว้ยเหตุการณ์ต่างๆท่ีผ่านมา หากเรา
เรียนรู้และให้ความส าคญักบัประวติัศาสตร์ จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ สถาบนัพระมหากษตัริยมี์บทบาทอยา่งมากมาย 
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ตั้งแต่การสร้างชาติไทยจนถึงการเกิดใหม่ของโลกตะวนัออก คนไทยขาดสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ม่ได ้ยงัคงอุ่นใจ 
สบายใจและไวว้างใจสถาบันพระมหากษตัริย์อยู่เสมอ ค าว่า “ราชาธิปไตย” จึงเกิดข้ึนและใช้อธิบายบริบทของ
สงัคมไทยไดเ้ป็นอยา่งดี และแปลกประหลาดอยา่งหน่ึงคือ สถาบนักษตัริยไ์ทย ท างานรับใช ้ ประชาชนคนไทย ท่ีผม
กล่าวมาน้ี คงไม่ผิดนกั 

หากจะพฒันาประเทศไทยในขณะน้ี ปัญหาการกระจุกตวัของรายได้ การลดการเหล่ือมล ้ า การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคมชนบทให้มีความเจริญพอท่ีจะใชค้  าว่า “เมือง”มาเรียกแทนค าว่า “ชนบท” คนเมืองไม่ดูถูกดู
แคลนคนชนบทหรือคนต่างจงัหวดัว่าไม่มีความสามารถ ไม่รู้จกัคิดในส่ิงท่ีสร้างสรรค์ได ้ภาครัฐควรศึกษาและให้
ความส าคญักบัมุมมองหรือบทเรียนทางประวติัศาสตร์ของไทย มาวางนโยบายการพฒันา และประชาชนคนไทยควร
หนักลบัมาพฒันาทอ้งถ่ิน ชุมชนของตน ควบคู่ไปกบัการรับการสนบัสนุนจากภาครัฐ พยายามรวมกลุ่ม และศึกษาขอ้
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบในทอ้งถ่ินของตน พฒันาต่อยอดให้ถูกจุด ถูกจริต ทอ้งถ่ินและชุมชนของตนก็พฒันาให้เป็นเมือง
ได ้ไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัหรืออพยพยา้ยถ่ินมาท างานในเมืองหลวงหรือจงัหวดัหวัเมืองใหญ่ๆ  

การได้ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เหมาะสมกับทอ้งถ่ินและทรัพยากรท่ีมีในท้องถ่ิน ภูมิใจใน
ประวติัศาสตร์ของตนเอง ภูมิใจในความเป็นคนไทย ช่วยกนัสร้างสถาบนัครอบครัวให้มีความอบอุ่น เป็นผูน้ าและผู ้
ตามท่ีดีในส่วนรวม เห็นต่างไดแ้ต่อยูบ่นหลกัการประชาธิปไตย ช้ีแจงขอ้คิดเห็นดว้ยเหตุผล ไม่ยึดตวัเองเป็นท่ีตั้ง ยึด
หลกัการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ ดา้นการประกอบอาชีพควรมีการสร้างผลผลิตหรือผลงานของตนใหเ้ป็นสินคา้ท่ีสามารถ
ต่อยอดหรือเพ่ิมมูลค่าได้ หากประกอบอาชีพในภาคบริการ ควรสร้างความประทับใจให้เกิดแก่ผูรั้บบริการ หรือ
ชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวประเทศไทย ช่วยกนัรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียว รักษาความสะอาด สร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในระดบัทอ้งถ่ินให้เขม้แข็ง ในเม่ือเรียนรู้จากประวติัศาสตร์แลว้ ท าปัจจุบนัให้ดีแลว้ ย่อมส่งผลต่อ
อนาคตท่ีดีดว้ย และท่ีส าคญัคือ เรียนรู้และเขา้ใจสังคมและวฒันธรรมของเรา ด้วยการสร้างความรู้อยู่บนขอ้เท็จจริง
ประวติัศาสตร์ของประเทศเราเองแลว้ เราจึงจะสามารถน าเอาความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสากลมาเลือกใช ้
มารับใช ้ใหเ้หมาะสมกบัสงัคมและวฒันธรรมของเรา. 
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