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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดําเนิ นงาน และ เปรี ยบเทียบความคิดเห็ น ของบุคลากร
ต่อการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน และตําแหน่ งงาน และ 2) ศึกษาปั ญหาการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาล ในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้ อ ยเอ็ด ประชากรและกลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการศึก ษา คื อ บุค ลากรที่
ปฏิบตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 10 แห่ ง จํานวน 222
คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stages Sampling) และใช้สูตร
คํานวณของ ทาโร ยามาเน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 145 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะ
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
(t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. บุคลากรที่ปฏิ บตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มี
ความคิดเห็นว่าการดําเนินการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสะดวก รวดเร็ ว และทันเวลา รองลงมาคือความ
ครบถ้วนเพียงพอ ด้านความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ
และด้านความเสมอภาคและเป็ นธรรม ตามลําดับ
2. บุคลากรเพศหญิงและเพศชายที่ปฏิบตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ไม่แตกต่างกัน
3. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิ ดเห็ นต่อการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลอําเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
4. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานต่างกัน มีความคิดเห็ นว่าการดําเนิ นการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
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นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสี มา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์) อาจารย์ที่ปรึ กษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสี มา
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5. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่
ตําแหน่ งงานต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ การดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
6. บุคลากรที่ปฏิ บตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มี
ความคิดเห็นว่าปัญหาการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับน้อย โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบุคลากร รองลงมาคือด้านการบริ หารจัดการ
และด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณ ตามลําดับ
คาสาคัญ : การบรรเทาสาธารณภัย
Abstract
The purposes of this study were to 1) study and compare the personnel’s opinion towards the operating
in disaster mitigation of Municipality in Selaphum District, Roi Et Province, classified by gender, education
level, working period and position, and 2) study the problem of the operating in disaster mitigation. by gender,
education level and occupation. Population consisted of 222 personnel working in disaster mitigation of
Municipality in Selaphum District, Roi Et Province (10 units). The samples were 145 persons by Taro Yamane’s
method with Multi Stages Sampling. The questionnaire with rating scale was used as a tool. The data were
analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and least significant difference by Scheffe’s
method.
The results of the study revealed that:
1. The personnel’s opinion towards the operating in disaster mitigation of Municipality in Selaphum
District, Roi Et Province, was at low level as a whole, ranked by descending of mean; convenience and
timeliness, sufficiency, compliance needs in assistance equality and fairness respectively.
2. The personnel’s opinion with different gender towards the operating in disaster mitigation of
Municipality in Selaphum District, Roi Et Province was not different.
3. The personnel’s opinion with different education level towards the operating in disaster mitigation
of Municipality in Selaphum District, Roi Et Province was not different.
4. The personnel’s opinion with different working period towards the operating in disaster mitigation
of Municipality in Selaphum District, Roi Et Province was not different.
5. The personnel’s opinion with different position towards the operating in disaster mitigation of
Municipality in Selaphum District, Roi Et Province was not different.
6. The personnel’s opinion towards the operating problem in disaster mitigation of Municipality in
Selaphum District, Roi Et Province, was at low level as a whole, ranked by descending of mean; personnel,
management, materials and equipment, budgeting respectively.
Keywords : disaster mitigation of Municipality
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บทนา
สถานการณ์ดา้ นสาธารณภัยในปัจจุบนั ถือเป็ นปัญหาสําคัญ และมีแนวโน้มจะทวีความรุ นแรงยิ่งขึ้น สา
ธารณภัยที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่เป็ นเหตุที่เกิดขึ้นโดยที่ประชาชนหรื อผูเ้ กี่ยวข้องไม่ทราบล่วงหน้าดังนั้นเมื่อเกิดเหตุ
ดังกล่าวขึ้นจะเกิดความสับสน วุ่นวาย การระวังภัยหรื อการแก้ไขปัญหาไม่ทนั ท่วงทีทาํ ให้สาธารภัยดังกล่าวขยาย
ลุกลาม ซึ่งจะทําให้เกิดความเสี ยหายมากยิ่งขึ้น สาธารณภัย หมายถึง ภัยอันตรายหรื อเหตุการณ์ร้ายแรงในชุมชน
หรื อในสังคมซึ่ งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว เกิดความสู ญเสี ยอย่างรุ นแรงแก่ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และสร้ างความเสี ยหายต่อเศรษฐกิจและความมัน่ คงของชาติ พระราชบัญ ญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2550 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของ สาธารณภัยว่า อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุ ษย์ โรค
ระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ าํ การระบาดของศัตรู พืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิด
จากธรรมชาติ มีผทู้ าํ ให้เกิดขึ้น อุบตั ิเหตุหรื อเหตุอื่นใด ซึ่ งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่ างกายของประชาชนหรื อ
ความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรื อของรัฐและให้หมายความถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรม
ด้วย (อาริ ยา จันทร์จวง, 2553) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนมีหลายหน่ วยงานที่รับผิดชอบ
เช่นกระทรวงมหาดไทย ถือเป็ นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการบริ หารจัดการในส่ วนภูมิภาค และสรรค์สร้าง
ประสิ ทธิภาพของการบริ การสาธารณะให้กบั ประชาชน รวมทั้งยกระดับความเป็ นอยู่ให้กบั ประชาชนในทุกพื้นที่
ของประเทศ โดยก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 นั้น งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนอยู่ในการควบคุมกํากับ
ดูแลของกองป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.
2545 ได้ยุบรวมภารกิ จของกองป้ องกันภัย ฝ่ ายพลเรื อ นมาสั งกัดกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2545 สังกัดกลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (ทัศวรรณ ศิลปะนครฤทธิ์ , 2553) การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ถือเป็ นภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็ นหน้าที่ที่รัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องกระทําเพื่อคุม้ ครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้รัฐยังมีหน้าที่ใน
การระมัดระวังและป้ องกันภยันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ราษฎรของตนด้วย โดยในการดําเนิ นการดังกล่าวรัฐจะต้อง
ศึกษาและวางแผนการป้ องกันภัย การจัดกําลังคน การจัดหาเครื่ องมือ อุปกรณ์ การวางมาตรการต่างๆ ตลอดจน
การกํากับให้ดาํ เนินการตามมาตรการนั้นด้วย
เทศบาล เป็ นหน่วยงานบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นที่อยูใ่ กล้ชิดกับประชาชนจึงเป็ นองค์กรหลักที่สาํ คัญที่
จะสามารถดําเนินการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ วและตามบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมายได้กาํ หนดให้ภารกิจด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็ นอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 16 กําหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วนตําบล มีอาํ นาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน รวมทั้งการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย
จากกฎหมายและบทบัญญัติแห่ งกฎหมายดังกล่าวทําให้เทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ามามี
บทบาทในการป้ องกันบรรเทาสาธารณภัยด้วย เนื่องจากเทศบาลเป็ นหน่วยงานปกครองในระดับท้องถิ่น ที่มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และในปั จ จุบนั สถานการณ์ ด้วยสาธารณภัยมีแนวโน้มที่จ ะเกิ ดขึ้ นที่จ ะเกิดขึ้ น
รุ นแรงและซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น ผูศ้ ึกษาในฐานะที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นเจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เทศบาลจึงสนใจศึกษาศักยภาพและปั ญหาการบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ศึกษากรณี
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เทศบาลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนก
ตามปัจจัยส่ วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปัญหาการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การป้ องกัน หรื อการระงับภัยโดยทาให้ภยั สงบลงโดยเร็ ว
หรื อลดอันตรายให้น้อยลง และช่วยทําให้ความยากลําบากความพิบตั ิ และความเดือดร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ลด
น้อยลงหรื อหมดไป
ประเภทของสาธารณภัย
ประเภทของสาธารณภัย การแบ่งแยกประเภทของสาธารณภัย แบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะ
ของการเกิ ด ภัย ได้แ ก่ สาธารณภัย ธรรมชาติ แ ละสาธารณภัย มนุ ษ ย์ ซึ่ งมี ส าระสํ า คัญ ดัง ต่ อ ไปนี้
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2541)
1. สาธารณภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) เป็ นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มักเกิดขึ้นตาม
ฤดูกาลเป็ นส่ วนใหญ่ แต่บางครั้งก็เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตวั ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สิน ชีวิต ร่ างกาย จิตใจ และ
ความมัน่ คงของชาติ สาธารณภัยจากธรรมชาติ ได้แก่ สาธารณภัยเชิงอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Disaster) เป็ น
สาธารณภัยที่เกิดตามฤดูกาลเป็ นส่ วนใหญ่ และเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เช่น วาตภัย เป็ นภัยที่เกิด
จากแรงลมและพายุ เช่น พายุดีเปรสชัน่ พายุโซนร้อน พายุไต้ฝนุ่ ซึ่ งพายุไต้ฝนมี
ุ่ อาํ นาจทาลายสู ง สามารถทําให้
ต้นไม้ถอนรากถอนโคน บ้านพังระเนระนาด เสาไฟฟ้ าล้มเสี ยหายได้ ฯลฯ อากาศหนาวผิดปกติ เช่น ในภาคเหนื อ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ อุณหภูมิในบางปี ลดต่าลงใกล้ศนู ย์องศาเซลเซียส คลื่นความร้อน ทําให้
อากาศร้อนผิดปกติในประเทศเขตหนาว ทําให้ผปู้ ่ วยเป็ นโรคหัวใจเสี ยชีวิตมากขึ้น ฝนแล้ง ทําให้ขา้ วและพืชผล
ทางการเกษตรเสี ยหายมาก เกิดความขาดแคลนและอดอยาก เป็ นต้นเหตุของทุพภิกภัยอย่างหนึ่ง
2. สาธารณภัยตามสภาพภูมิประเทศ (Topological Disaster) เป็ นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรื อ
สภาพภูมิประเทศ สาธารณภัยประเภทนี้ได้แก่ อุทกภัย คือ ภัยอันเกิดจากนํ้าท่วม ซึ่ งประเทศไทยประสบปั ญหานํ้า
ท่วมเกือบทุกปี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีการตัดต้นไม้ ทําลายป่ า การทรุ ดตัวของดิน มีลมพายุและลมมรสุ มแรง
ฝนตกหนักและนํ้าทะเลหนุนหิ มะถล่ม ภัยประเภทนี้ถา้ ไม่มีอนั ตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ก็ไม่ถือเป็ นสาธารณภัย
3. สาธารณภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก (Tectonic Disaster) เป็ นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงของผิวโลก ได้แก่ แผ่นดินเลื่อนหรื อแผ่นดินถล่มการเปลี่ยนแปลงระดับของชั้นผิวโลก ทําให้เกิด
การไหวและสั่นสะเทือนของอาคารบ้านเรื อน บางครั้งเมื่อมีฝนตกหนักไม่มีการยึดเหนี่ยวของพื้นผิวดิน อาจทําให้
พื้นผิวดินพังทลายลงมาและเป็ นอันตรายได้ แผ่นดินไหว การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกที่มีการสั่นสะเทือนเป็ นลูก
คลื่น เป็ นระลอกเคลื่อนจากจุดศูนย์กลางออกไปทุกทิศทาง ทําลายบ้านเรื อนและสิ่ งก่อสร้างต่างๆ เช่น ในประเทศ
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ตุรกี ญี่ปนุ่ ไต้หวัน อินเดีย เป็ นต้น ภูเขาไฟระเบิด ก่อนการระเบิดจะมีการพ่นควันดําเป็ นสัญญาณเตือนภัย ช่วยให้
ประชาชนมีโอกาสออกจากเขตอันตราย ประเทศที่มีภูเขาไฟระเบิด เช่น ญี่ปุ่น ฟิ ลิปปิ นส์ สหรัฐอเมริ กา ชิลี เปรู
โบลิเวีย เป็ นต้น
4. สาธารณภัยทางชีวภาพ (Biological Disaster) เป็ นสาธารณภัยที่มีสาเหตุ มาจากสิ่ งมีชีวิต เช่น การ
ระบาดของโรค เช่น อหิ วาตกโรค กาฬโรค โปลิโอ ไข้สมองอักเสบ เป็ นต้น โรคติดต่อต่างๆ สามารถทําให้เกิดโรค
ระบาดของโรคได้ในเมื่อมีแหล่งแพร่ เชื้อโรคที่เหมาะสม มีการแพร่ กระจายของโรค และภูมิคุม้ กันของกลุ่มชนต่าง
จากฝูงสัตว์และแมลง หนูนาทําลายต้นข้าวในนา ถ้ามีจาํ นวนมากทําให้เกิดการเสี ยหายแก่ชาวนา เกิดการขาดแคลน
และอดอยากได้ สําหรับแมลงโดยเฉพาะตัก๊ แตนทาลายพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด เป็ นต้น
5. สาธารณภัยมนุษย์ (Man-made disaster) เป็ นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุ ษย์ โดยอาจ
เนื่องจากสิ่ งประดิษฐ์ของมนุ ษย์ เพื่อความสุ ขสบายหรื อเพื่อการประหัตประหารกัน ได้แก่ ภัยจากการจราจร ภัย
จากการอุตสาหกรรม ภัยจากการก่อสร้าง ภัยจากการขัดแย้งในผลประโยชน์ หรื อการก่ออาชญากรรมในสาธารณะ
ภัยจากการจลาจล จากการรวมกลุ่มของบุคคลคณะใดคณะหนึ่ ง กระทํามิชอบด้วยกฎหมายด้านความตั้งใจและใช้
ความรุ นแรง เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ทําให้เกิดภัยอันตรายขึ้นได้ ภัยจากการก่อวินาศกรรม
ภัยจากสงคราม เป็ นต้น
ระยะของการเกิดสาธารณภัย
ธรรมชาติของการเกิดสาธารณภัยต่างๆ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน สาธารณภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
มนุษย์มีระยะต่างๆ ของการเกิดสาธารณภัยคล้ายคลึงกันกับธรรมชาติของการเกิดโรค ระยะการเกิดสาธารณภัย
ประกอบด้วยระยะต่างๆ ดังต่อไปนี้ (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2541)
1. ระยะเตือนภัย (Warning Phase) ระยะนี้ เป็ นช่วงระยะเวลาก่อนเกิดภัย ซึ่ งอาจจะสั้นหรื อยาวแล้วแต่
ชนิ ดของสาธารณภัย ทําให้มีโอกาสเตือนภัยกับประชาชนได้ ในปั จจุบนั องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก และการเฝ้ า
ระวังอากาศโลกได้อาศัยดาวเทียม เครื อข่ายของสถานีพยากรณ์อากาศต่าง ๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ทนั สมัย
สามารถพยากรณ์สาธารณภัยทางอุตุนิยมวิทยาได้ล่วงหน้า เช่น พายุดีเปรสชัน่ พายุโซนร้อน พายุไต้ฝนุ่ สามารถ
แจ้งให้ทราบว่าพายุหมุนกาลังก่อตัวขึ้นบริ เวณใด เคลื่อนไปในทิศทางใด มีความรุ นแรงขนาดไหน และสามารถ
บอกให้ทราบล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 36 ชัว่ โมง ก่อนที่พายุจะมาถึง ประชาชนมีโอกาสได้รับข่าวสาธารณภัย
ล่วงหน้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เสี ยงสัญญาณต่างๆ ซึ่ งเคยมีประชาสัมพันธ์และฝึ กปฏิบตั ิล่วงหน้า ประชาชนมีเวลา
พอที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายและดาเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทรัพย์สมบัติได้รับความเสี ยหายน้อยที่สุดเท่าที่จะ
ทําได้ อุทกภัยส่ วนใหญ่สามารถทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เป็ นเวลานาน ทําให้สามารถหลีกเลี่ยงป้ องกันและ
ควบคุมอันตรายได้ ในขณะเกิดภาวะฉุ กเฉิ นหรื อภาวะสงครามก็สามารถแจ้งสัญญาณต่าง ๆ ให้ทราบล่วงหน้า
ประชาชนมีโอกาสหลบภัยและช่วยพรางไฟในเวลากลางคืน ช่วยป้ องกันการโจมตีของข้าศึกได้ การเตือนภัยจะมี
ประโยชน์ถา้ ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ดี ระยะเตือนภัยทาให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุก หน่ ว ยงานที่มีห น้าที่เ กี่ ยวกับสาธารณภัยได้มีเ วลาพอที่จ ะดําเนิ นการต่ างๆ ในการรั บสถานการณ์และ
เตรี ยมการในการช่วยเหลือประชาชนทั้งชีวิตและทรัพย์สินทําให้มีการสูญเสี ยน้อยที่สุด
2. ระยะเกิดภัย (Impact Phase) ระยะนี้เป็ นระยะเวลาในการเกิด สาธารณภัยทําให้เกิดความเสี ยหายทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน ระยะเวลาการเกิดภัยแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของสาธารณภัย สาธารณภัยที่เกิดในระยะเวลา
นั้นๆ เป็ นวินาทีหรื อนาที เช่น การระเบิด แผ่นดินไหว สาธารณภัยที่เกิดในช่วงเวลาเป็ นชัว่ โมงหรื อวัน เช่น
อุทกภัย วาตภัย สาธารณภัยที่เกิดในช่วงระยะเวลาเป็ นเดือน เป็ นปี เช่น โรคระบาด ความแห้งแล้ง ผลกระทบของ
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สาธารณภัยขึ้นอยูก่ บั ชนิดของสาธารณภัย ในขณะเกิดอุทกภัยนํ้าในทะเลและแม่น้ าํ สู งมากจนท่วมล้นฝั่งไหลท่วม
อาคาร บ้านเรื อน ความรุ นแรงของกระแสนํ้าที่ไหลทําให้อาคารบ้านเรื อนที่ไม่แข็งแรงพังทลาย ถนนและสะพานที่
กีดขวางทางกระแสนํ้าจะถูกทําลายเสี ยหาย พาหนะต่างๆ จะจมอยู่ใต้น้ าํ โคลนตมที่ถูก พัดพาเข้าไปในอาคาร
บ้านเรื อนและโรงงานทําให้ สิ่งของต่าง ๆ เสี ยหาย วาตภัยหรื อพายุที่มีกาํ ลังแรงก็ทาํ ให้เกิดความเสี ยหายได้มาก
เหมือนกันอันตรายที่เกิดขึ้น ได้แก่ ต้นไม้หักล้มทับบ้านเรื อนและคน บ้านเรื อนที่ทนกําลังของแรงลมไม่ไหวจะ
พังทลาย กระเบื้องหลังคาปลิวเป็ นอันตรายต่อคนที่กาํ ลังอยูน่ อกบ้าน ฝนตกหนักและอาจมีลูกเห็ บตกได้ในกรณี ที่
มีพายุกาลังแรง ลูกเห็บอาจตกถูกคนได้รับบาดเจ็บและบ้านเรื อนเสี ยหาย
3. ระยะกูภ้ ยั (Rescue Phase) ระยะนี้ เป็ นระยะของการช่ วยชี วิตและระงับภัย โดยทําให้ภยั สงบลง
โดยเร็ ว หรื อ ลดอันตรายลง การกู้ภัยควรกระทําทันทีในขณะเกิ ดสาธารณภัย ดําเนิ นการช่ ว ยเหลื อ และติ ดต่ อ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานกูภ้ ยั ได้แก่ การดับเพลิง การรื้ อถอนซากปรักหักพังจากเพลิงไหม้หรื อถูกระเบิด
การช่วยชีวิตที่ติดอยูใ่ นอาคารและซากปรักหักพังให้ออกมาได้ การซ่ อมแซมเขื่อนและทํานบที่เป็ นต้นเหตุของสา
ธารณภัย การอพยพทรัพย์สินไปไว้ในที่ปลอดภัย การปฐมพยาบาลและการดูแลฉุ กเฉิ นแก่ผปู้ ระสบภัยทันที ระยะ
นี้ เป็ นการทํางานของหน่ วยกูภ้ ยั ซึ่ งส่ วนใหญ่ ได้แก่ ตํารวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง การกูภ้ ยั และการ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย จะต้องได้รับการฝึ กฝนและอบรมมาอย่างเพียงพอ ประกอบด้วยเครื่ องมือ เครื่ องใช้ อย่าง
สมบูรณ์มีบุคลากรต่างๆ พร้อมที่ปฏิบตั ิงานช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปราศจากการขัดขวาง
ต่าง ๆ เช่น การจัดระเบียบวิธีการป้ องกันประชาชนที่มามุงดู การกําหนดบริ เวณพื้นที่อนั ตราย การขนย้ายผูบ้ าดเจ็บ
หน่ วยงานที่จะปฏิบตั ิงานกูภ้ ยั จะต้องมีการแยกประเภท มีการจัดรู ปแบบของหน่ วยงานมีวสั ดุอุปกรณ์ มีภารกิจ
หน้าที่ และมีก ารติ ดต่อ ประสานงานร่ วมมือ กันระหว่างหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ในการปฏิบตั ิ ห น้าที่ได้แก่ หน่ ว ย
สาธารณสุ ข หน่วยดับเพลิง หน่วยโยธาธิการ หน่วยรักษาความสงบเรี ยบร้อย และหน่วยขนส่ งลําเลียง เป็ นต้น
4. ระยะบรรเทาภัย (Relief Phase) ระยะนี้ เป็ นระยะที่ภยั เริ่ มสงบหรื อหมดฤทธิ์ ไม่เป็ นอันตรายต่อไป
งานในระยะนี้ เป็ นการบรรเทาภัยหรื อบรรเทาทุกข์ที่ประชาชนกําลังประสบอยู่โดยทีมงานที่มาจากสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ ร่ วมกันทําการสํารวจความเสี ยหาย ประเมินผลความจําเป็ นรี บด่วน กําหนดเตรี ยมแผนปฏิบตั ิการทันที และ
เริ่ มดําเนินการตามแบบอย่างเร่ งด่วน มีการประสานงานระหว่างกรมประชาสงเคราะห์และองค์การกุศลต่างๆ ใน
การจัดเตรี ยมสิ่ งของเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นสําหรับผูป้ ระสบภัย อาหาร เครื่ องนุ่ งห่ ม และสิ่ งจําเป็ นส่ วนบุคคล เพื่อให้
สิ่ งของต่างๆ เหล่านี้ ได้กระจายไปสู่ ผปู้ ระสบภัยอย่างทัว่ ถึง ในระยะแรกควรมีการบรรเทาภัยหรื อบรรเทาทุกข์
เฉพาะหน้าด้วยการแจกอาหาร เครื่ องนุ่งห่ ม จัดการรักษาพยาบาลและที่พกั อาศัยชัว่ คราว จัดตั้งหน่ วยงานชัว่ คราว
ในด้านอํานวยความสะดวก การขนย้ายประชาชน นอกจากเขตอันตราย การสื บเสาะค้นหาผูท้ ี่หายไปเพื่อให้เขา
เหล่านั้นกลับสู่ครอบครัวโดยเร็ ว การบรรเทาภัยขึ้นอยูก่ บั ความรุ นแรงของสาธารณภัย เมื่อเป็ นสาธารณภัยธรรมดา
ไม่รุนแรงมากนัก เจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์การเอกชนของท้องถิ่นสามารถดําเนินการเองได้ แต่ถา้ เป็ นสาธารณภัย
ที่มีความรุ นแรงมาก การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยอาจได้รับการสนับสนุ นจากกรมประชาสงเคราะห์ หน่ วยงานอื่น
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์การกุศลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประสิ ทธิ ภาพของการดําเนิ นการบรรเทาสา
ธารณภัยขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น แหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์และถูกต้อง การเตรี ยมพร้อมเพื่อรับสา
ธารณภัย เมื่อมีเงิน วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร ที่ช่วยในการบรรเทาภัยพร้อมและมีการฝึ กซ้อมอยู่เสมอ การบรรเทาภัย
นั้นก็ยอ่ มประสบความสําเร็ จ
5. ระยะฟื้ นฟูสภาพ (Rehabilitation Phase) ระยะนี้เป็ นระยะหลังสาธารณภัยได้สงบแล้วและได้รับการ
บรรเทาภัยในระยะเร่ งด่วนไปแล้ว งานในระยะนี้เป็ นงานระยะยาวเกี่ยวกับการฟื้ นฟูและบูรณะสิ่ งชํารุ ดเสี ยหายที่
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เกิดจากสาธารณภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เช่น การขจัดสิ่ งปรักหักพัง การจัดการกับผูไ้ ม่
มีบา้ นพักอาศัย การฟื้ นฟูงานอาชีพ การช่วยเหลือในด้านเกษตรกรรม การรักษาพยาบาล การสาธารณสุ ข การชะ
ล้างสิ่ งมีพิษ การจัดการกับผูเ้ สี ยชีวิต การซ่ อมแซมสิ่ งสาธารณประโยชน์ ถนน สะพาน เขื่อน ทํานบ และผนังกั้น
นํ้าให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็ วที่สุด การวางผังเมืองก็นบั ว่าเป็ นสิ่ งจําเป็ นเมื่อสาธารณภัยนั้นได้ก่อให้เกิด
สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใหม่ ให้การช่วยเหลือทางด้านการเงิ นและเทคนิ คต่างๆ ซึ่ งมีความจําเป็ นมาก อาจ
ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การของรัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
ด้านการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 10 แห่ ง จํานวน 222 คน กําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stages Sampling) และใช้สูตรคํานวณของ ทา
โร ยามาเน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 145 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการ
ทดสอบค่ าเอฟ (F-test) และเมื่อ พบความแตกต่ างจึ งทดสอบความแตกต่ างเป็ นรายคู่ โดยวิธี ก ารของเชฟเฟ่
(Scheffe/)
สรุปผลการวิจัย
1. บุคลากรที่ปฏิ บตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มี
ความคิดเห็นว่าการดําเนินการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความสะดวก รวดเร็ ว และทันเวลา รองลงมาคื อ
ความครบถ้ว นเพียงพอ ด้านความสอดคล้อ งเหมาะสมกับความต้องการ ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการ
ช่วยเหลือและด้านความเสมอภาคและเป็ นธรรม ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านความสะดวก รวดเร็ วและทันเวลา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
โดยเรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ การให้ความช่ วยเหลือผูป้ ระสบภัยของเทศบาลทําได้
รวดเร็ ว และมีข้ นั ตอนไม่ยงุ่ ยาก รองลงมาคือ การนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ที่มีความรวดเร็ ว ถูกต้อง ชัดเจนมาใช้
ในงาน หรื อเป็ นช่องทางในการรับแจ้งปั ญหา หรื อการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิ ดภัย เช่น เว็บไซต์ สายด่วน ฯลฯ
และการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัยให้ประชาชนได้รับทราบของเทศบาลฯ มีความต่อเนื่ องและทันต่อ
เหตุการณ์
2) ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ ในภาพรวมยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยมี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานเหมาะสม รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และจํานวนเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือด้า นการ
บรรเทาสาธารณภัยมีความเพียงพอ เหมาะสม
3) ด้านความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ ในภาพรวมยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ การดําเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยมีความ
สอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รองลงมาคือ เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้ องกัน
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และบรรเทาสาธารณภัยที่เทศบาลจัดเตรี ยมไว้ สามารถรองรับและใช้ประโยชน์ได้มีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด และ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความทันสมัยได้มาตรฐานและมีสภาพที่พร้อมใช้
งานได้ทนั ทีเมื่อมีการร้องขอ
4) ด้านความเสมอภาคและเป็ นธรรมในภาพรวมยู่ในระดับน้อ ย เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อ ย 3 อันดับ ได้แก่ การพิจ ารณาให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ผูป้ ระสบภัยทุก คนของ
เทศบาลฯ มีความโปร่ งใส เป็ นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ รองลงมาคือ เทศบาลฯ จัดให้มีช่องทางหรื อระบบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนํามาปรับปรุ งการดําเนิ นงานด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเทศบาลฯ จัดสรรสิ่ งของที่ได้รับบริ จาคแก่ผปู้ ระสบภัยด้วยความยุติธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ
5) ด้านความครบถ้ว นเพียงพอ ในภาพรวมยู่ใ นระดับปานกลาง เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อ ย 3 อันดับ ได้แก่ ความเพีย งพอของเครื่ อ งมือ อุ ปกรณ์ ยานพาหนะเพื่ อ
ปฏิบตั ิงานด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลฯ รองลงมาคือ การเตรี ยมความพร้อมด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการแจ้งเตือนเพื่อป้ องกันสาธารณภัย ของเทศบาลฯ มีความทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ และเทศบาลฯ
ได้จดั บุคลากร และการประสานหน่วยงานอื่นเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรื อกรณีมีการ
ร้องขอ
2. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี
เพศ ระดับการศึกษามี ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน และตําแหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็ นว่า การดําเนิ นงานบรรเทาสา
ธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
3. บุคลากรที่ปฏิ บตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มี
ความคิดเห็นว่าปัญหาการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอ เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับน้อย โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบุคลากร รองลงมาคือด้านการบริ หารจัดการ
และด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณ ตามลําดับ
อภิปรายผล
1. บุคลากรที่ปฏิ บตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มี
ความคิดเห็นว่าการดําเนินการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความสะดวก รวดเร็ ว และทันเวลา รองลงมาคื อ
ความครบถ้ว นเพียงพอ ด้านความสอดคล้อ งเหมาะสมกับความต้องการ ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการ
ช่วยเหลือและด้านความเสมอภาคและเป็ นธรรม ตามลําดับ ซึ่ งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็ นว่าเทศบาลในอําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการดําเนิ นการบรรเทาสาธารณภัยน้อย อย่างไรก็ตามจากการศึกษาที่พบว่ามี 2 ด้าน มี
ระดับการดําเนิ นงานอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านความสะดวก รวดเร็ ว และทันเวลา และด้านความครบถ้ว น
เพียงพอ แสดงให้เห็ นว่าเทศบาลได้มีการเตรี ยมการด้านการบรรเทาสาธารณภัยภายใต้ข ้อจํากัดอย่างเต็มที่ และ
เพื่อให้การบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เทศบาลควรส่ งเสริ มด้านความ
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือและด้านความเสมอภาคและ
เป็ นธรรมด้วย
และจากการศึกษาที่พบว่า เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยมีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิ บตั ิงานเหมาะสม นั่นถือ เป็ นปั จจัยสําคัญอันจะนําไปสู่ ค วามสําเร็ จ ในการปฏิบตั ิ งาน สอดคล้อ งกับ
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การศึกษาของ พรสรวง เถาตะกู (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม ที่พบว่า ความรู้
เกี่ยวกับงานอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ความภาคภูมิใจในตนเอง การได้รับการสนับสนุ นจากศูนย์ อปพร.
เทศบาลตําบล การทํางานเป็ นทีม และการปฏิบตั ิงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูใ่ นระดับมาก
2. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เพศ
ต่างกัน บุคลากรที่ระดับการศึกษาต่างกัน บุคลากรที่มีระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานต่างกัน และที่ตาํ แหน่ งงานต่างกัน มี
ความคิดเห็ นว่าการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับการศึกษาของ พรสรวง เถาตะกู (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม ที่พบว่า
อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนที่มีระยะเวลาการเป็ นอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนต่างกัน มีการปฏิบตั ิงาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรื อนที่มีอายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด สถานภาพสมรส อาชีพหลักต่างกัน มีการปฏิบตั ิงานป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไม่แตกต่างกัน
3. บุคลากรที่ปฏิ บตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มี
ความคิดเห็นว่าปัญหาการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในอําเภอ เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปัญหาด้านบุคลากรซึ่ งมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า การฝึ กอบรมเพื่อเพิม่ พูนทักษะและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการทํางานด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้กบั บุคลากร สอดคล้องกับการศึกษาของ ธี ระ สันติเ มธี (2548) ที่ศึกษาเรื่ อ งแนวทางการบูรณาการการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ จังหวัด ผลการศึก ษาภาพรวมของปั ญ หาอุ ป สรรคในการพัฒนาการ
ปฎิบตั ิงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด 4 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยมีปัญหา
ด้านบุคลากร มากที่สุด โดยเฉพาะบุคลากรขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และสอดคล้องกับการศึกษาของ อธิ กสิ ทธิ์ วิเศษกลิ่น (2555) ที่ได้ทาํ การศึกษาปั ญหาและ
อุปสรรคในการดําเนิ นการป้ องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ตาํ บลบ้านวัง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสี มา มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเพียงพอเหมาะสมของการดําเนิ นการป้ องกันภัยแล้งในเขตพื้นที่ตาํ บลบ้านวัง อําเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสี มา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนิ นการป้ องกันภัยแล้งในเขต
พื้นที่ตาํ บลบ้านวัง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสี มา จากผลการศึกษาพบว่า การเตรี ยมการป้ องกันภัยแล้ง โดย
ภาพรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น รายด้านพบว่า ด้านบุคลากร ด้านการ
บริ หารจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์ มีความเพียงพอเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1. เทศบาลควรปรับปรุ งการดําเนิ นงานด้านความเสมอภาคและเป็ นธรรมในเรื่ อ งความโปร่ งใสเป็ น
ธรรมและไม่มีการเลื อกปฏิ บตั ิ ควรจัดให้มีช่องทางหรื อระบบการรับฟังความคิดเห็ นของประชาชน และนํามา
ปรั บปรุ งการดําเนิ นงานด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย และควรจัด สรรสิ่ งของที่ได้รับ บริ จ าคแก่
ผูป้ ระสบภัยด้วยความยุติธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ

10 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสี มา
2. จากผลการศึกษา เทศบาลควรปรับปรุ งการดําเนินงานด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ
ในเรื่ องการส่ งเสริ มและสนับสนุ นผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยให้มีค วามรู้ ความสามารถในการ
ปฏิ บตั ิ ง านเหมาะสม ความสามารถถ่ ายทอดความรู้ แก่ ป ระชาชนได้อ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และควรจัดสรร
อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยให้มีความเพียงพอ เหมาะสม
3. ควรจัดกิจกรรมหรื อโครงการเพื่อกระตุน้ หรื อส่ งเสริ มให้ประชาชน ชุมชน เข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
บรรเทาสาธารณภัย
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ต่อไป
1. ควรศึกษารู ปแบบหรื อแนวทางการส่ งเสริ มให้ประชาชน ชุมชน เข้าไปมีส่วนร่ วมในการบรรเทาสา
ธารณภัย
2. ควรศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้รูปแบบที่
หลากหลายเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึก
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การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
Competency Development in Personnel Performance of Local Government in Pak Panang District,
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช และ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบการพัฒนา
ขี ดความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานของบุค ลากรขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ บุคลากรผูป้ ฏิ บตั ิงานในองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จํานวน 176 คน ซึ่ งได้มาโดยใช้สูตรการคํานวณของ ทาโร่ ยามาเน่ เครื่ อ งมือ ที่ใช้ในการศึก ษาคื อ แบบสอบถาม
ประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ
ผลการศึกษาพบว่า
1. ระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิ งานของบุค ลากรองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นในเขต
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราชที่มี
ระยะเวลาการปฏิ บ ัติ ง าน และรายได้ต่ อ เดื อ นที่ ต่ า งกัน มีค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การเปรี ย บเที ย บระดับ การพัฒนาขี ด
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร โดยรวมละรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราชที่มี
เพศ และระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร โดยรวม
ละรายด้านไม่แตกต่างกัน
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Abstract
The purposes of this study were 1) to study level of the competency development in personnel
performance of Local Government in Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province and 2) to compare
Competency Development in Personnel Performance of Local Government in Pak Panang District, Nakhon Si
Thammarat Province classified by gender, educational level, working experience and income. The sample used in
the study consisted of 176 personnel in Local Government in Pakpanang District, desired through Taro Yamane’s
method. The rating scale questionnaire was used as the tool. The data were analyzed by using frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA).
The results of the study revealed that:
1. The competency development in personnel performance of Local Government in Pak Panang District,
Nakhon Si Thammarat Province, as a whole was at the high level.
2. The personnel working in Local Government in Pak Panang District, Nakhon Si Thammarat Province,
with different working period and income, had opinion on the competency development in personnel performance,
as a whole and in aspects with statically significant difference at the .05 level.
3. The personnel working in Local Government in Pak Panang District, Nakhon Si Thammarat Province,
with different gender and educational level, had opinion on the competency development in personnel performance,
as a whole and in aspects with no difference.
Keywords : Competency Development, Performance, Local Government, Nakhon Si Thammarat Province
บทนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดํารัสความตอนหนึ่ งว่า “จะต้องพัฒนาคน
เพื่อพัฒนาประเทศ...” จากพระราชดํารัสจะเห็ นว่า ประเทศจะพัฒนาให้กา้ วหน้าไปได้ตอ้ งพัฒนา “คน” เพราะคนคือ
ทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource) เป็ นปัจจัยสําคัญ เป็ นพลังขับเคลื่อนให้องค์การประสบผลสําเร็ จและล้มเหลวได้
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ หรื อ Human Resource Development ในองค์กร สามารถยกระดับคุณภาพการ
ทํางานให้มีมาตรฐานสู งมากขึ้นและชื่อเสี ยงขององค์กรก็จะเป็ นที่นิยมแพร่ หลายและได้รับความเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะต้อ งการเสริ มสร้างศักยภาพการทํางานและขจัดปั ญหาในการทํางานข้อ บกพร่ อง จุดอ่อนและความด้อ ย
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของบุคลากรให้หมดไปเท่าที่จ ะสามารถกระทําได้ ซึ่ งนอกจากการฝึ กอบรม ช่ ว ยเป็ น
ฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรขององค์การ สามารถใช้เป็ นประโยชน์ในการส่ งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบตั ิงานบรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล เหมาะสมและถูกต้องตรง
กับสายงานอาชีพ เพื่อสร้างความเจริ ญก้าวหน้าและสร้างสรรค์ความเจริ ญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม อย่างสมดุล
องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตั้งตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 ปั จจุบนั การบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขตอําเภอ
ปากพนัง มีจาํ นวน 13 แห่ ง มักประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะด้านการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ไม่สามารถ
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เพิ่มบุคลากรได้รวมทั้งที่มีอยูจ่ าํ เป็ นต้องให้ความสําคัญการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพให้มีมาตรฐานสูงขึ้นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ดังที่กล่าวมา ผูศ้ ึกษาเห็ นความจําเป็ นและต้องการศึกษา การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อนําผลการศึกษาไปวิเคราะห์
ปั ญ หาอุ ป สรรคและไปเป็ นแนวทางการพัฒ นาศัก ยภาพภายในตัว ของบุ ค ลากรเพื่ อ สามารถเพิ่ ม ขี ด ความรู้
ความสามารถ และทักษะมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สู งสุ ด และมุ่งเน้นปลูก ฝังจิตสํานึ ก การพัฒนาตนเองและตระหนัก
คุณค่าแห่ งตน ก็จะทําให้ตวั เองมีความสุ ขในการดํารงชีวิตและส่ งผลไปสู่ องค์กรให้มีกาํ ลังการผลิต มีจิตสํานึ กในการ
พัฒ นางาน คื อ การรู้ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ ค วามรั บผิด ชอบในการปฏิ บตั ิ งานเพื่ อ ให้ เ กิ ดผลงานตามที่ ได้รั บ
มอบหมาย และมีจิตสํานึกตระหนักรู้ในคุณค่าแห่ งองค์กรพื้นฐานบนความสนใจร่ วมกันในการพัฒนาองค์กรทั้งระบบ
ไม่ใช่เรื่ องของใครเพียงคนเดียว อันส่ งผลให้บุคลากรมีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิงานให้สูงขึ้นสู่ความเป็ นมืออาชีพ องค์กร
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุ ดและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดโดยรวม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาระดับการพัฒนาขี ดความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานของบุค ลากรขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และ
รายได้ต่อเดือน
สมมติฐานการวิจัย
1. บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช แตกต่างกัน
2. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช แตกต่างกัน
3. บุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช แตกต่างกัน
4. บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดของบริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ ซึ่ ง
ได้นาํ หลักการพัฒนาขีดความสามารถตามแนวคิดของ David C. McClelland มี 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการทํางานเป็ นทีม
และการให้ความร่ วมมือ ด้านความรับผิดชอบและยึดมัน่ ตามสัญญา ด้านสํานึ กด้านคุณภาพ ด้านความสามารถในการ
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สื่ อความ ด้านการบริ หารการเปลี่ยนแปลง ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ ด้านการวิเคราะห์และการวางแผน ด้าน
ภาวะผูน้ าํ และด้านบริ หารจัดการบุคลากร
ขอบเขตด้านตัวแปร
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และรายได้ต่อเดือน
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรขององค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น โดยใช้ก รอบของบริ ษ ัท กุล ธรพรี เ มียร์ ซึ่ งนําหลัก การพัฒนาขี ดความสามารถตามแนวคิ ดของ David C.
McClelland มี 9 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการทํางานเป็ นทีมและการให้ความร่ วมมือ (2) ด้านความรับผิดชอบและยึดมัน่
ตามสัญญา (3) ด้านสํานึกด้านคุณภาพ (4) ด้านความสามารถในการสื่ อความ (5) ด้านการบริ หารการเปลี่ยนแปลง (6)
ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ (7) ด้านการวิเคราะห์และการวางแผน (8) ด้านภาวะผูน้ าํ และ (9) ด้านบริ หาร
จัดการบุคลากร
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 313 คน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 176 คน โดยดําเนิ นการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามวิธีการ ดังนี้
1) สํ า รวจจํา นวนประชากรในองค์ ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ในเขตอํา เภอปากพนั ง จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช ซึ่งมีหน่วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่นประเภทองค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวนรวมทั้งสิ้ น 13 แห่ ง
2) เมื่อได้จาํ นวนประชากรของแต่ละ อบต. ครบทั้ง 13 แห่ ง แล้วกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสู ตรของ
ยามาเน่ (Yamane อ้างถึงใน ธานิ นทร์ ศิลป์ จารุ , 2555 : 45) ให้มีค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 คํานวณตามสู ตร ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.23 ของจํานวนประชากร
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) และโดยผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเอง จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) โดยถามเกี่ยวกับ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และ รายได้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราชแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มีขอ้ คําถามรวมทั้งสิ้ น จํานวน 48 ข้อ เป็ นคําถามภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทั้ง 9 ด้าน โดยได้กาํ หนดระดับเกณฑ์การ
พัฒนาขีดความสามารถออกเป็ น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็ นข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือที่ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ผูว้ ิจยั มีวิธีการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึก ษาเอกสารและงานวิจัยที่เ กี่ ยวข้อ งกับการพัฒนาขี ดความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานของบุค ลากร
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามแนวคิดของ บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) ศึกษาวิธีสร้างเครื่ องมือแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert) และการ
สร้างแบบสอบถามจากตําราของ บุญชม ศรี สะอาด (2553 : 74-84)
3) สร้างข้อคําถามภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 9 ด้าน โดยสังเคราะห์จากนิยามศัพท์เฉพาะที่ผวู้ ิจยั ตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้
4) นําแบบสอบถามที่ผวู้ ิจ ัยสร้ างขึ้ นเสนออาจารย์ที่ปรึ ก ษาเพื่อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง เหมาะสมและ
พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะ
5) ปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว นําเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน
เพื่อตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อคําถาม โดยการหาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยามศัพท์
เฉพาะ (IOC : Index Of Congruence) ซึ่งค่าที่ใช้ได้ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป
6) นําแบบสอบถามที่ผา่ นการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
7) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ โดย
คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย จํานวน 30 คน
8) นําแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ผลการคํานวณได้ค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .880
9) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขอหนัง สื อจากวิ ท ยาลัย ถึ ง ผูบ้ ริ หารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในเขตอํา เภอปากพนัง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั
2) ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามถึงองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ด้วยตนเองโดยขอความอนุ เคราะห์อ งค์ก ารบริ ห ารส่ วนท้องถิ่นแต่ล ะแห่ งช่ วยแจกและรวบรวมแบบสอบถามตาม
จํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ อบต. และไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองหลังจากส่ งแบบสอบถามไปสองสัปดาห์
ได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 176 ฉบับ คิดเป็ น ร้อยละ 100.00 ของแบบสอบถามที่ส่งไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปโดยทํา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอน ดังนี้
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน และรายได้ต่อเดือน โดยหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2) วิเคราะห์ขอ้ มูลการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็ นรายข้อและเป็ นรายด้าน
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3) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่ นในเขตอํา เภอปากพนัง จัง หวัดนครศรี ธ รรมราช จํา แนกตามเพศ และระดับ การศึ ก ษา โดยใช้ค่ า t-test
(Independent Samples)
4) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และรายได้ต่อเดือน โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ F-test (Oneway ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จะทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือ ได้แก่
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง ระหว่างข้อคําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ
2) ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่1) ค่าความถี่ (Frequency) 2) ค่าร้อยละ (Percentage) 3) ค่าเฉลี่ย
(Mean : x ) 4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิติสาํ หรับทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 1) การหาค่าทดสอบที (T-test) แบบ Independent Samples 2) การ
หาค่าเอฟ (f-test) แบบ Oneway ANOVA 3) การทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่เมื่อพบว่ามีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช สรุ ปผลดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย
จํานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.30 เป็ นเพศหญิง จํานวน 84 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 47.70 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จํานวน 89 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 50.60 และสู งกว่าปริ ญ ญาตรี จํานวน 84 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 49.40 มีระยะเวลา
ปฏิบตั ิงานมากกว่า 15 ปี ข้ ึนไป จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.80 รองลงมา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน 6-10 ปี จํานวน
50 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.40 และ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน 1-5 ปี จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.60 มีรายได้ต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.50 รองลงมา รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท มีจาํ นวน
47 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.70 รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.5 และรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 30,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.30
2. การวิเ คราะห์ ระดับการพัฒนาขี ดความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานของบุค ลากรองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า ผลวิเคราะห์ระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิ บตั ิ งานของบุค ลากรองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธ รรมราช พบว่า โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
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3. การเปรี ยบเทียบระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุค ลากรองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบระดับการพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จําแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมมีระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ส่ วนผลการเปรี ยบเทียบระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จําแนกตาม เพศ และ ระดับการศึกษาที่ต่างกัน พบว่า มีระดับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลที่พบจากการ วิจยั มาอธิ บายเชื่อมโยงกับทฤษฎี แนวคิด
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิ งานของบุค ลากรองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นในเขต
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยภาพรวมมีค่าแปลผลอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้ อภิปรายได้ว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเองในทีมงานปฏิบตั ิงานในฐานะสมาชิกของทีมงาน เพื่อมุ่งสู่เป้ าหมายตามที่องค์กรกําหนดตามขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายร่ วมกําหนดคุณค่าขององค์กร วิสัยทัศน์พนั ธกิจ และนําเทคนิ ควิธีการ
ปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพมาใช้ในงานตามที่ตนเองรับผิดชอบ ได้มีการปฏิบตั ิ งานตามกระบวนการ ขั้นตอน เพื่อให้ได้
คุณภาพของผลงานตามมาตรฐานที่กาํ หนดในสนับสนุ นบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งการแก้ไขปั ญหาด้านการ
บริ การ บุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูฟ้ ังที่ดีโดยแสดงความสนใจในสิ่ งที่ผอู้ ื่นพูด มีวิธีช้ ีแจง โน้มน้าวจูง
ใจให้บุคลากรในองค์กรเกิดความเข้าใจ มีทกั ษะในการสื่ อสารเพื่อให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน มีแรงจูงใจในการทํางาน บุคลากร
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีการเรี ยนรู้ที่จะปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นในองค์กร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการปฏิบตั ิงานแก้ปัญหา
และการตัดสิ นใจกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ในการศึกษาข้อมูล คาดคะเนแนวโน้มของปัญหาที่อาจ
เกิ ดขึ้ นรวมทั้ง ผลกระทบต่ อ การปฏิ บ ัติงานของตนเอง และทีมงานอื่ น บุ ค ลากรองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น มี
ความสามารถในการกําหนดแผนการดําเนิ นงานให้สอดคล้องกับเป้ าหมายตรวจสอบผลการดําเนิ นงานกับเป้ าหมาย
ของทีมงานที่รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงานของตน และของทีมงาน บุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นปฏิบตั ิงาน
ตามขอบเขตความรับผิดชอบและเป้ าหมายที่ได้รับมอบหมายในการสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาและฝึ กอบรมภายใน
ทีมงาน สนับสนุ น ส่ งเสริ ม กระตุน้ ให้ผรู้ ่ วมงานเกิดการปรับปรุ ง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วรวิทย์ อารี ยพ์ ร้อม (2553) การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการเรื อนจํากลาง
นครศรี ธ รรมราช ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิ ด เห็ นของบุคลากรเกี่ ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการเรื อนจํากลางนครศรี ธรรมราชโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการเรื อนจํากลางนครศรี ธรรมราชนั้น ข้าราชการทุกคนที่ปฏิบตั ิงานใน
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เรื อนจํากลางมีความคิดเห็ นถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในเรื อนจํากําลังดําเนิ นงานเป็ นไปด้วยดี
กล่าวคือ มีการพัฒนาบุคลากรโดยการส่ งบุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่ องทําให้บุคลากรได้รับ
ความรู้ ค วามชํานาญในการปฏิ บตั ิ งานพร้อ มทั้งมีการสอดแทรกคุ ณธรรมจริ ยธรรมและมี การนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิ งานเพื่อ พัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพ ถึ งแม้ว่าการประชาสัมพันธ์ดา้ นภาพลักษณ์ยงั
ไม่ได้ประชาสัมพันธ์อย่างสมํ่าเสมอทําให้สังคมไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเท่าที่ควรและด้านโครงสร้างในการ
บริ หารงานภายในเรื อนจํามีความซํ้าซ้อน ทรัพยากรที่ใช้ก็มีความจําเป็ นต้องใช้อย่างประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพแต่ก็
แสดงให้เห็นว่าเรื อนจํากลางนครศรี ธรรมราชได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่าสมํ่าเสมอและต่อเนื่ องจนทําให้บุคลากรเกิด
จิตสํานึกและมีความเชี่ยวชาญชํานาญกับตําแหน่งงานที่ปฏิบตั ิอยูจ่ นทําให้โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรี ยบเทียบระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุค ลากรองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบระดับการพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จําแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และรายได้ต่อเดือนต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รภัสสา ปานชู (2554) ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม กรณี ศึกษาโรงแรมมาร์ ริไทม์ ปาร์ ค แอนด์ รี สอร์ ท จังหวัดกระบี่ ผลการวิจยั พบว่า
พนักงานมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากทุก ด้านเรี ยงตามลําดับ ได้ดงั นี้ ด้านการฝึ กอบรม ด้านการพัฒนาและด้านการศึกษา การเปรี ยบเทียบความ
คิดเห็ นของพนัก งานที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ จําแนกตามปั จ จัย ส่ ว นบุคคล พบว่า พนักงานที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา ที่ต่างกัน พบว่า มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม ไม่แตกต่างกัน ส่ วน ประสบการณ์การทํางาน
และ รายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ส่ ว นผลการเปรี ย บเทีย บจํา แนกตาม เพศ และ ระดับ การศึก ษา ที่ต่ างกัน พบว่ า มีร ะดับ การพัฒ นาขี ด
ความสามารถในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในเขตอํา เภอปากพนั ง จัง หวัด
นครศรี ธ รรมราช ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วันทนา เดชภักดี (2555) ความคิดเห็ นต่อการพัฒนา
ศัก ยภาพในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากร องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลในเขตอํา เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จัง หวัด
นครศรี ธ รรมราช ผลการวิจัยพบว่า การวิเ คราะห์ ข ้อ มูล เปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นต่ อ การพัฒนาศัก ยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร องค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จําแนกตาม
เพศ และระดับการศึกษา โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างระดับนัยทางสถิติสาํ คัญ .05
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการนําไปใช้ ดังนี้
1) ด้านการทํางานเป็ นทีมและการให้ค วามร่ ว มมือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผูว้ ิจยั มี ข ้อ เสนอแนะว่า
บุค ลากรควรปฏิ บตั ิ งานกับตําแหน่ งงานอื่ น ๆ ภายในทีมงานได้เ ป็ นอย่างดี ควรบริ หารจัดการความขัดแย้งภายใน
ทีมงาน และควรให้ความช่วยเหลือและให้คาํ แนะนําต่อผูอ้ ื่นก่อนที่ผอู้ ื่นจะร้องขอความช่วยเหลือ
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2) ด้านความรับผิดชอบ และยึดมัน่ ตามสัญญา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะว่าบุคลากร
ควรควบคุ มการดํา เนิ นงานของทีมงานให้ เ ป็ นไปตามทิ ศทางและบรรลุ ต ามเป้ าหมาย และควรเป็ นผูน้ ํา ในการ
ปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ต่าง ๆ
3) ด้านสํานึกด้านคุณภาพ และบริ การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะว่าบุคลากรควรมี
ส่ ว นร่ ว มในการเสนอแนวทางด้านสํานึ ก ด้านคุ ณภาพ และบริ ก ารเพื่อ ปรั บปรุ งแก้ไข ควรวิเ คราะห์ ข ้อ มูล ความ
เปลี่ ยนแปลงจากมาตรฐานคุณภาพที่กาํ หนดพร้ อมประเมินผลควรร่ วมหาวิธีในการปรั บปรุ งเพื่อหาแนวทางแก้ไข
พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอยูเ่ สมอ
4) ด้านความสามารถในการสื่ อความ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะว่า หน่ วยงานควร
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกทักษะการสื่ อสาร ทั้งการรับสารและการส่ งสาร ทักษะการเขียน และการรับฟัง
ความคิดเห็นหรื อแนวความคิดที่ตอ้ งการสื่ อได้อย่างมีประสิ ทธิผล
5) ด้านการบริ ห ารการเปลี่ ยนแปลง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจ ัยมีข ้อเสนอแนะว่า บุค ลากรควร
ปฏิบตั ิงานในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตนภายใต้การเปลี่ยนแปลง ควรกําหนดขั้นตอนในการบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงโดยคํานึงถึงทรัพยากรที่จาํ เป็ น
6) ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ บุคลากรควรมี
ส่ วนร่ วมในการวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหา หรื อประเด็นปั ญหาด้านนโยบาย กลยุทธ์ขององค์กร
ควรประสานความร่ วมมือระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
7) ด้านการวิเ คราะห์และการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผูว้ ิจ ัยมีขอ้ เสนอแนะ บุค ลากรควร
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ควรจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
8) ด้านภาวะผูน้ าํ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ บุคลากรควรปฏิบตั ิงานตามขอบเขต
ความรับผิดชอบและเป้ าหมายที่ได้รับมอบหมาย ควรมีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมาย
9) ด้านบริ หารจัดการบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ บุค ลากรควรได้รับการ
สนับสนุนส่ งเสริ มให้พฒั นาตนเองอย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อทําวิจยั ครั้งต่อไป
ผลจากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตอําเภอ ปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อการวิจยั ดังต่อไปนี้
1) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2) ควรศึก ษาทัศนคติ ของเกี่ ยวกับการพัฒนาขี ดความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานของบุค ลากรองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3) ควรศึกษาแนวทาง หรื อรู ปแบบการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมกับบุคลากร
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราชในโอกาสต่อไป
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การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของข้ าราชการตารวจภูธรฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
The People’s Participation in Crime Prevention and Suppression of Chawang Police,
Nakhon Si Thammarat Province
จริ น กัญจนกาญจน์1
พัฒน์ศิณ สําเริ งรัมย์2
บทคัดย่อ
การศึก ษาครั้งนี้ มีว ตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึก ษาและเพื่อ เปรี ยบเทียบระดับการมีส่ว นร่ ว มของประชาชนต่ อการ
ป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการตํารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยจําแนกตาม เพศ อายุ
และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานี ตาํ รวจ ภูธรฉวาง จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช จํา นวน 398 คน ซึ่ งได้มาโดยวิธี ก ารคํานวนของ ทาโร ยามาเน่ เครื่ อ งมือ ที่ใช้ในการศึก ษาคื อ
แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และและวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe)
ผลการศึกษาพบว่า
1. การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อ การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของข้าราชการตํารวจภูธ ร
ฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
2. ประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้ องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการตํารวจภูธรฉวาง จังหวัด โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การป้ องกันและปราบปราม
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Abstract
The purposes of this study were to study and to compare the people’s participation in crime prevention and
suppression of Chawang Police, Nakhon Si Thammarat Province classified by gender, age and occupation. The
sample used in the study consisted of 398 people in the area, desired through Taro Yamane’s method. The rating
scale questionnaire was used as the tool. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, ttest, F-test and Scheffe’s method.
The results of the study revealed as follows:
1. The people’s participation in crime prevention and suppression of Chawang Police, Nakhon Si
Thammarat Province as a whole was at the high level.
2. The people with different gender, age and occupation had opinion on the people’s participation in
crime prevention and suppression of Chawang Police as a whole and in aspects with statistically significant
difference at the .05 level.
Keywords : Crime Prevention and Suppression
บทนา
ปั ญ หาความปลอดภัยในชี วิต และทรั พย์สิ นของประชาชน เป็ นปั ญ หาสํา คัญ ปั ญ หาหนึ่ ง ของสั งคม ที่ มี
ผลกระทบต่ อการดําเนิ นชีวิตประจําวัน และประกอบกิจธุ ระของประชาชนเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิ จ
ถดถอย และปัญหาว่างงานในปัจจุบนั การก่ออาชญากรรมหรื อการกระทําผิดของคนร้ายจะเกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลา โดย
ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยสําคัญ คือ ช่วงเวลาและโอกาส ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตาํ รวจทุกคน จะพยายามทุกวิถีทางที่จะควบคุมปั จจัย
ดังกล่าวหรื อกําหนดแนวทางแก้ไข ให้ได้ผล แต่เป็ นการแก้ไขในระดับหนึ่ งเท่านั้น และไม่ได้หายไปจากสังคมไทย
เนื่องจากสภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ความร่ วมมือจากประชาชน เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่มีอยู่หรื อเทคโนโลยีตลอดจน
ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานตํารวจ (สํานักงานตํารวจ
แห่ งชาติ, 2554 : 2)
รัฐธรรมนู ญงานตํารวจชุ มชนสัมพันธ์ เป็ นงานหนึ่ งในแผนกรมตํารวจแม่ บท ระเบียบสํานัก งานตํารวจ
แห่ งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 พ.ศ. 2556. พ.ร.บ.ตํารวจแห่ งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ที่เน้นให้ตาํ รวจสร้างความเข้าใจ ทัศนคติ ความศรัทธา ความเชื่อมัน่ และความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างตํารวจ
กับประชาชน และให้ประชาชนได้มีส่วนสนับสนุนหรื อมีส่วนร่ วมในกาปฏิบตั ิงานของตํารวจ ทั้งในด้านการป้ องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความมัน่ คงของชาติ รวมทั้งการมีส่วนร่ วมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยให้ประชาชนและ
ชุมชนได้เ ข้ามามีส่ว นร่ ว มในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาอาชญากรรม เน้นการขยายงานด้านชุ มชนและมวลชน
สัมพันธ์ มีการเผยแพร่ อบรมให้ความรู้ดา้ นการป้ องกันอาชญากรรมแก่ประชาชน องค์กรชุมชน รวมทั้งผูน้ าํ ท้องถิ่น
ด้วยมาตรการป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม อาจแบ่งออกได้ 2 มาตรการ คือ 1) มาตรการป้ องกัน อันได้แก่ มาตรการ
ป้ องกันพื้นฐาน มาตรการป้ องกันตามปกติ และมาตรการป้ องกันในเชิ งรุ ก ทั้ง 3 มาตรการนี้ มีความคล้ายคลึงและ
แตกต่ างกัน 2) มาตรการปราบปราม แบ่งออกเป็ นมาตรการปราบปรามตามปกติ กับมาตรการปราบปรามเชิ งรุ ก
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มาตรการปราบปรามตามปกติ ได้แก่ การสื บสวนหาข่าวปราบปรามอาวุธสงคราม อาวุธเถื่อน ยาเสพติด ของหนี ภาษี
และมือปื นรับจ้าง ส่ วนมาตรการปราบปรามเชิงรุ ก ได้แก่ การจัดระดมพลเพื่อกวาดล้างให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และ
สถานการณ์ที่เกิดอาชญากรรม
สังคมปัจจุบนั ความสัมพันธ์ของสมาชิกมีความสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น ตํารวจมีบทบาทสําคัญยิง่ ในการรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อ ยในสังคม เนื่ อ งจากตํารวจ คื อ เจ้า หน้าที่ ข องรั ฐเพีย งฝ่ ายเดี ยวที่ต้อ งเข้ามาติ ดต่ อ สั มพันธ์ก ับ
ประชาชนทุก ระดับ ตลอด 24 ชั่ว โมง ต่ อ วัน และ 7 วัน ต่ อ สัป ดาห์ แต่ ในการปฏิ บตั ิ ภารกิ จ ดังกล่ า วตํารวจมิไ ด้
ดํา เนิ นการอย่างโดดเดี่ยว หากต้อ งอยู่ภายใต้ส ภาวะแวดล้อมต่ างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิ จ การเมือ ง การทหาร และ
เทคโนโลยี ซึ่ งสิ่ งแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้ จะมีประชาชน เป็ นองค์ประกอบหลักอยู่เสมอ ดังนั้นการปฏิบตั ิภารกิจของ
ตํารวจไม่ว่าด้านใดๆ จึงต้องเกี่ยวกับประชาชนและพฤติกรรมของประชาชนในสังคมมากกว่าที่คนทัว่ ไปจะคาดคิด
(กรมตํารวจ, 2554 : 1) และจากสถานการณ์ที่ตาํ รวจมีจาํ นวนจํากัด ขณะเดียวกันประชาชนและปั ญหาต่าง ๆ มีมากขึ้น
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติตระหนักดีว่าเจ้าหน้าที่ตาํ รวจที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะดูแลคุม้ ครองประชาชนทัว่ ประเทศได้
ตลอดเวลา งานป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมในหน้าที่ตาํ รวจจึ งต้องมีอยู่ และเพื่อ แก้ไขปั ญหาโดยเน้นให้
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจทุกคนทุกหน่วยจะต้องดําเนินการสร้างเสริ มเสริ มความเข้าใจที่ดีระหว่างตํารวจกับประชาชน ประพฤติ
ปฏิบตั ิให้ประชาชนเกิดความเชื่อศรัทธาให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้ องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชน ในด้านป้ องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาอาชญากรรม ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ ปั ญ หาเด็ ก และเยาวชน เบี่ ย งเบนอุ บ ัติ ภั ย การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่มีในชุมชน ตลอดจนปัญหาความมัน่ คงของชาติบางประการ
โดยตระหนักว่าปัญหาดังกล่าวเป็ นปั ญหาส่ วนรวมของสังคม ซึ่ งทุกฝ่ ายจะต้องร่ วมมือ ร่ วมใจป้ องกันและแก้ไข และ
ให้ประชาชนสามารถป้ องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบตั ิภยั และปัญหาต่างๆ เป็ นอย่าง
ดี (กรมตํารวจ, 2554 : คํานํา) สถานีตาํ รวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นหน่ วยงานหนึ่ งที่มี ความสําคัญของ
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ เนื่องจากเป็ นหน่วยงานระดับยุทธศาสตร์ ในการทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ซึ่ งเป็ นภารกิจหลัก ของตํารวจ ความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวของงานตํารวจอยู่ที่ผลการ
ปฏิ บตั ิ งานของสถานี ตาํ รวจเป็ นส่ วนใหญ่ ประชาชน และสังคมจะใช้ก ารปฏิ บตั ิ งานของสถานี ตาํ รวจเป็ นตัวชี้ ว ดั
ประสิ ทธิ ภาพงานตํารวจ หากสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั สถานี ตาํ รวจได้มาก ประชาชนในพื้นที่ย่อมได้รับผล
โดยตรงจากการปฏิบตั ิงานในทางที่ดี และก่อให้เกิดความพึงพอใจ เชื่อถือศรัทธาตํารวจมากขึ้นในขณะเดียวกันผลการ
ปฏิ บตั ิ ง านที่มีประสิ ทธิ ภาพของทุก สถานี ตาํ รวจ ก็จ ะส่ งผลให้เ กิ ดภาพลัก ษณ์ส่ ว นรวมที่ดีของ สํานัก งานตํารวจ
แห่ งชาติและรัฐบาล อย่างไรก็ตามการปฏิบตั ิ งานตํารวจในปั จจุบนั ยังคงมีปัญหาอยู่หลายประการยากที่จะแก้ไขให้
สําเร็ จไปได้ในเร็ ววัน แต่ถา้ ปล่อยไว้โดยไม่จดั การแก้ไขเลย ปัญหาเหล่า นั้นก็ยงิ่ จะมีมากขึ้นเรื่ อยๆ และเป็ นผลกระทบ
ให้เกิดปัญหาอื่นตามมา ซึ่งสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ได้กาํ หนดแนวทางในการพัฒนาสถานีตาํ รวจ ข้อหนึ่งว่า ส่ งเสริ ม
ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการกําหนดนโยบายและการบริ หารทั้งในระดับสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ จนถึง
สถานี ต ํา รวจ ในลัก ษณะของการร่ ว มกัน คิ ด ร่ ว มกัน วางแผน ร่ ว มกัน ทํา และร่ ว มกัน ป้ องกัน และปราบปราม
อาชญากรรม และร่ วมกันประเมินผลในระบบเปิ ดในฐานะที่สถานี ตาํ รวจถือเสมือนหนึ่ งว่าเป็ นสมบัติของชุมชน โดย
มุ่งหวังเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ในการป้ องกัน และปราบปรามอาชญากรรม
(สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ, 2554 : 1, 6-7)
ด้วยเหตุดงั กล่าวผูศ้ ึกษาวิจยั ซึ่ง ปฏิบตั ิงานในสถานีตาํ รวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษา การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการตํารวจภูธรฉวาง

24 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสี มา

จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่ งเป็ นจังหวัดหนึ่ งในภาคใต้และมีคดีน่าสะเทือนขวัญดังที่เป็ นข่าวตามสื่ อมวลชนเสมอๆ
สร้ างความหวาดกลัว ให้กบั ประชาชนทัว่ ไปและเพื่อจะทราบว่าประชาชนให้ค วามสนใจร่ ว มมือ ร่ ว มใจกันในการ
ปฏิบตั ิงานของตํารวจเพียงใด และมีทศั นคติอย่างไรกับตํารวจในพื้นที่ เพื่อเป็ นข้อมูลและแนวทางที่สํานักงานตํารวจ
แห่ งชาติ ส ามารถนําไปใช้ในการแก้ไขปรั บปรุ งการป้ องกันและปราบปรามการเกิ ดอาชญากรรมของตํารวจให้มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ การป้ องกัน และปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ
ตํารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ
ตํารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ ที่ต่างกัน
สมมติฐานของการศึกษา
1. ประชาชนที่มีเ พศต่ างกัน มีส่ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ข้าราชการตํารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอ ายุต่างกัน มีส่วนร่ ว มของประชาชนต่ อการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ข้าราชการตํารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มีอาชี พต่างกัน มีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ข้าราชการตํารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช แตกต่างกัน
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษา การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ข้าราชการตํารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตามแนวคิดของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่ มุ่ ง เน้น ให้ ป ระชาชนและชุ ม ชนได้เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หา
อาชญากรรม เน้นการขยายงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดยศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านร่ วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ และด้านสนับสนุนกิจการตํารวจ
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ
สถานีตาํ รวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ปี พ.ศ. 2557 มีประชากรรวมทั้งสิ้ น 66,099 คน ครอบคลุมพื้นที่องค์กร
บริ หารส่ วนตําบล 6 แห่ ง คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลไสหร้า องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาแว องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนาเขลียง องค์การบริ หารส่ วนตําบลกะเบียด องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยปริ ก และองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ละอาย กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 398 คน
ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีตาํ รวจภูธรฉวาง ฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ ของประชาชนใน
เขตความรับผิดชอบของสถานีตาํ รวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้ องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ด้านร่ วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ และด้านสนับสนุ น
กิจการตํารวจ
ระยะเวลาในการศึกษา
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน-30 ธันวาคม 2558
วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร คือ ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตความรับผิดชอบของสถานี ตาํ รวจ ภูธร
ฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 66,099 คน ในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลทั้งหมด 6 แห่ ง ได้แก่ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลไสหร้า องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาแว องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาเขลียง องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกะเบียด องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยปริ ก และองค์การบริ หารส่ วนตําบลละอาย
2) กลุ่ มตัว อย่า ง คื อ ประชาชนที่อ าศัยอยู่ใ นเขตความรั บผิดชอบของสถานี ต ํารวจ ภู ธ รฉวาง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช จํานวน 66,099 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,
1973 อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2546 :101) ซึ่ งกําหนดให้มีระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 95 % ความคลาดเคลื่ อน
เท่ากับ .05
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผศู้ ึกษาได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
ซึ่งผูศ้ ึกษาได้สร้างขึ้นจากการตรวจสอบเอกสาร ทฤษฎี ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมการ
วิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตรส่ วนประมาณค่า ที่ผศู้ ึกษาพัฒนาขึ้นตามทฤษฎีการสร้างเครื่ องของ Likert ชนิ ด 5 ตัวเลือก
และแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check-List) เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่ วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ และ อาชีพ
ตอนที่ 2 ข้อ มูล แบบสอบถามเกี่ ย วกับ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ การป้ องกัน และปราบปราม
อาชญากรรมของข้าราชการตํารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตามกรอบแนวคิดการวิจยั เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม
ทั้ง 3 ด้าน มีจาํ นวนข้อคําถามรวมทั้งสิ้ น 36 ข้อ ดังนี้ 1. ด้านร่ วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ จํานวน 14 ข้อ 2. ด้าน
การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ จํานวน 12 ข้อ 3. ด้านสนับสนุนกิจการตํารวจ จํานวน 12 ข้อ โดยได้กาํ หนดระดับ
เกณฑ์การพัฒนาขีดความสามารถออกเป็ น 5 ระดับ
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
ผูศ้ ึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่ วนร่ วมของประชาชนต่ อการป้ องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของข้าราชการตํารวจ ตามแนวคิด ตามแนวคิดของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) โดยให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาอาชญากรรม เน้น
การขยายงานด้านชุ ม ชนและมวลชนสัม พัน ธ์ มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านร่ ว มกิ จ กรรมกับเจ้า หน้า ที่ต ํารวจ ด้า นการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ และด้านสนับสนุนกิจการตํารวจ เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
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2) ศึกษาวิธีสร้างเครื่ องมือแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert) และการ
สร้างแบบสอบถามจากตําราของ บุญชม ศรี สะอาด (2553 : 74-84)
3) ผูว้ ิจยั ดําเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยสังเคราะห์จากนิยามศัพท์เฉพาะที่ผวู้ ิจยั ตั้งขึ้น เพื่อใช้ในการวิจยั
ในครั้งนี้
4) นํา แบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง เหมาะสมและพิ จ ารณาให้
ข้อเสนอแนะ
5) ปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ ก ษาแล้วนําเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน
เพื่อตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อคําถาม โดยการหาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยามศัพท์
เฉพาะ (IOC : Index Of Congruence) ซึ่งค่าที่ใช้ได้ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป
6) นําแบบสอบถามที่ผา่ นการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
7) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนที่ไม่ใช่ กลุ่ มตัว อย่าง จํานวน 30 คน ได้แก่
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตความรับผิดชอบ ของสถานีตาํ รวจภูธรช้างกลาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
8) นําแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม .839
9) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ขอหนังสื อจากวิทยาลัยนครราชสี มา เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ต่ อ
ผู้บ ริ หารองค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลทั้ง 6 แห่ ง ที่ อ ยู่ใ นเขตรั บ ผิ ด ชอบของสถานี ต ํา รวจภู ธ รฉวาง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) วิเ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage)
2) วิเ คราะห์ ก ารมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ
ตํารวจภูธ รฉวาง จังหวัดนครศรี ธ รรมราช โดยหาค่ าเฉลี่ ย ( x ) และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว นํา ไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3) วิเ คราะห์ เ ปรี ยบเทียบการมีส่ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ข้าราชการตํารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จําแนกตามเพศ โดยใช้ t-test (Independent Samples)
4) วิเ คราะห์ เ ปรี ยบเทียบการมีส่ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ข้าราชการตํารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จําแนกตามอายุ และอาชีพ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวใช้ F-test (One-way ANOVA) และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของ Scheffe
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่ าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
4) สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของกลุ่มตัว อย่างจําแนกตามปั จจัยส่ ว น
บุคคล ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ ( Scheff e  )
สรุปผลการศึกษา
1. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานี ตาํ รวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นเพศชาย จํานวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.8 และ และเพศหญิง จํานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.2
มีอายุต่าํ กว่า 30 ปี จํานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.1 อายุ 30-40 ปี จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.1 คน อายุ 41-50
ปี จํานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.7 และอายุ 51 ปี ขึ้นไป จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.1 ประกอบอาชีพอาชีพ
เกษตรกรรม/ประมง จํานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.9 อาชีพรับจ้าง/พนักงานบริ ษทั จํานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ
21.4 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว จํานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.9 และอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 87 คน
คิดเป็ นร้อยละ 21.9
2. การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการตํารวจภูธรฉวาง
จังหวัดนครศรี ธ รรมราช โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x =4.48, S.D.= 0.28) เมื่อ พิจารณาเป็ นด้าน พบว่า ด้านร่ ว ม
กิ จ กรรมกับ เจ้าหน้าที่ต ํารวจมีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด ( x =4.69, S.D.= 0.33) รองลงมา คื อ ด้านการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ( x =4.40, S.D.= 0.33) และด้านสนับสนุ นกิจการตํา รวจ ( x =4.69, S.D.= 0.33) มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
1) ด้านร่ วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.69, S.D.= 0.33) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ท่านเข้าร่ วมในกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( x =4.66, S.D.= 1.56) รองลงมา
คือ ท่านมีส่วนร่ วมในการประสานงานจัดตั้งเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยร่ วมกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ( x =4.49, S.D.=
0.71) และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ท่านเข้าร่ วมประสานงานระหว่างตํารวจกับประชาชน ( x =4.23, S.D.= 0.86)
2) ด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x =4.40, S.D.= 0.33) เมื่อ
พิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ท่านมีส่ว นร่ ว มในการประสานประชาชนเข้ ามามีส่ ว นร่ วมกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจในการ
ป้ องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด ( x =4.58, S.D.= 0.64) รองลงมา ท่านมีส่วนร่ วม
ในการประสานงานจัดตั้งเวรยามเพื่อ รักษาความปลอดภัยร่ วมกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ( x =4.51, S.D.= 0.63) และมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่ วมในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจด้วยการแจ้งเบาะแสอาชญากรรม( x =
4.22, S.D.= 0.80)
3) ด้านสนับสนุนกิจการตํารวจโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( x =4.35, S.D.= 0.36) เมื่อพิจารณา เป็ นราย
ข้อ พบว่า ท่านมีส่วนร่ วมในการอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
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เจ้าหน้าที่ตาํ รวจมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด ( x =4.46, S.D.= 0.69) รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นอุปกรณ์ต่าง ๆ
และ ท่านมีส่วนร่ วมในการสนับสนุนการสร้างเครื อข่ายการป้ องกันและปราบปรามกับตํารวจ ( x =4.43, S.D.= 0.75,
0.72) และ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านร่ วมมือและสนับสนุ นงานแก้ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนกับตํารวจ ( x =4.25,
S.D.=0.97)
3. ผลการเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ข้าราชการตํารวจภูธ รฉวาง จังหวัดนครศรี ธ รรมราช จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชี พ พบว่า แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่ ว มของประชาชนต่อการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ข้าราชการตํารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยภาพรวม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อภิปรายได้ว่า
ประชาชนได้เข้าร่ วมในกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ และได้มีส่วนร่ วมในการประสานงานจัดตั้งเวรยามเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยร่ วมกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการรณรงค์การป้ องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม เข้าร่ วมจัดทําแผนปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุบตั ิภยั และยาเสพติด
ให้โทษ ได้ร่วมมือกับชุดชุมชนสัมพันธ์ ในการแก้ปัญหาหมู่บา้ นเป้ าหมายเป็ นอย่างดี การประสานงานจัดตั้งเวรยาม
เพื่อ รักษาความปลอดภัยร่ วมกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ และได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่ วนร่ วมกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจในการ
ป้ องกันแก้ไขปั ญหาอาชญากรรม ปั ญ หายาเสพติดเพื่อ พัฒนาคุ ณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและความสงบสุ ข ของ
สังคม เพื่อประสานความร่ วมมือระหว่างประชาชนกับตํารวจ ในการอํานวยความสะดวกต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ เพื่อ สนับสนุ นการสร้างเครื อข่ายการป้ องกันและปราบปรามกับ
ตํารวจในการบริ จาคเงิน และให้ความร่ วมมือในการเป็ นพยานบอกข้อเท็จจริ งในคดีอ าชญากรรมต่อพนักงานสอบสวน
หรื อศาล ร่ วมประชุม ปรึ กษาหารื อกับเพื่อนเกี่ยวกับปั ญหาอาชญากรรมในชุมชน จึงทําให้มีค่าแปลผลออกมาอยู่ใน
ระดับมาก
ผลการศึกษาดังกล่าวนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรวุฒิ นนตะสี (2551) ที่ศึกษาการมีส่วนร่ วมของราษฎร
อาสาสมัครในโครงการตํารวจชุมชนกับการป้ องกันอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีตาํ บลตาดทอง อําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร ผลวิจยั พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของราษฎรอาสาสมัครในโครงการตํารวจชุมชนกับการป้ องกันอาชญากรรม
พบว่า 1) ด้านการเรี ยนรู้การป้ องกัน หรื อการฝึ กอบรมการป้ องกันของราษฎรในโครงการตํารวจชุมชนกับการป้ องกัน
อาชญากรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีส่วนร่ วมในด้านการเรี ยนรู้หรื อฝึ กอบรม มากที่สุด คือ มีส่วนร่ วมในการเข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับการป้ องกันอาชญากรรมตามที่ตาํ รวจจัดให้ อาทิ เช่น สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม เยาวชนสัมพันธ์
และมีส่วนร่ วมน้อยที่สุด คือ ขวนขวายหาความรู้ ในแขนงต่าง ๆ ในการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม 2) ด้าน
การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก การมีส่ ว นร่ ว มในด้านการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ มากที่สุด คือ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประวัติบุคคลในชุมชนต่อเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ และน้อยที่สุด คือ ใน
การแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจเมื่อมีเ หตุร้ายเกิดขึ้ นในชุมชน 3) ด้านการมีส่ วนร่ วมกิ จกรรมกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ มากที่สุด คือ การมีส่วนร่ ว มในการ
บริ การประชาชนภายในชุมชน เช่น รักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรี ยบร้อยและจัดการจราจร ส่ วนการมีส่วน
ร่ วมน้อยที่สุด คือ การเข้าร่ วมกิจกรรมของสถานีตาํ รวจ เช่น การจัดงานเนื่องในวันสําคัญต่าง ๆ
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ผลการเปรี ยบเทียบระดับการมีส่ว นร่ วมของประชาชนต่ อ การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ข้าราชการตํารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ และ อาชีพที่ต่างกัน โดยรวม พบว่า
แตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิพฒั น์ ว่องเจริ ญ (2553 : บทคัดย่อ) การมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของประชาชนในเขตอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ผลวิจยั พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของประชาชนในเขตสถานีภูธรพานทอง
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการเรี ยนรู้การป้ องกัน
หรื อการฝึ กอบรมการป้ องกันมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
อยูใ่ นระดับน้อยผล การเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ของครอบครัว ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขต
สถานี ตาํ รวจภูธรพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ต่างกันมีส่วนร่ วมในการป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ส่ วนประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนในการป้ องกันปราบปราม
อาชญากรรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) ด้านร่ วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ประชาชนควร
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของตํารวจด้วยความมัน่ ใจ รู้จกั และเข้าใจสถานการณ์ปัญหา ตลอดจนรู้จกั และเข้าใจความ
ต้องการของประชาชนและชุมชน ควรให้ประชาชนร่ วมมื อกับตํารวจพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน หมู่บา้ นเป้ าหมาย และ
ร่ วมกิจกรรมเป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง
2) ด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ประชาชน
ควรมีส่วนร่ วมในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจด้วยการแจ้งเบาะแสอาชญากรรม ควรให้ความร่ วมมือในการ
แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในชุมชนควรประสานกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ขององค์กรชุมชน
3) ด้านสนับสนุ นกิจการตํารวจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ ประชาชนควรมี
ส่ วนร่ วมในการบริ จาคสิ่ งของเพื่อกิจกรรมในการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม และควรร่ วมมือและสนับสนุ น
งานแก้ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนกับตํารวจ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ข้าราชการตํารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2) ควรศึกษา ทัศนคติของเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ของข้าราชการตํารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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สภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่ วนตาบลหนองแวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้ อยเอ็ด
Public Service Condition of Nongwaeng Subdistrict Municipalit y, Kasetwisai District, Roi Et Province
จักรวรรดิ พัฒนวิบลู ย์1
รัชดากร ทมินเหมย2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และอาชีพ ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 7,948 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 380 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test)
และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับด้านที่มีระดับปฏิบตั ิจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม และด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามลําดับ
2. ประชาชนที่เพศต่างกันมีความคิดเห็ นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่อาชีพต่างกันมีความคิดเห็ นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การบริ การสาธารณะ, องค์การบริ หารส่ วนตําบล
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the public service condition of Nongwaeng Subdistrict Municipality, Kasetwisai District, Roi Et Province, classified by gender and occupation. Population
consisted of 7,948 people in every village of Nongwaeng Sub-district Municipality. Samples were 380 persons by
Taro Yamane’s method. The questionnaire with rating scale was used as a tool. The data were analyzed by using
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and least significant difference by Scheffe’s
method.
The results of the study revealed that:
1. The opinion of the people in the area, on public service condition of Nongwaeng Sub-district
Municipality was at high level both the overall and each aspect, ranked by descending; economic and tourism,
utilities and infrastructure, public health and environment, education, religion and culture respectively.
2. The opinion on public service condition of Nongwaeng Sub-district Municipality, classified by
gender, was not different both the overall and each aspect.
3. The opinion on public service condition of Nongwaeng Sub-district Municipality, classified by
occupation, was not different both the overall and each aspect.
Keywords : Public Service Condition, Sub-district Municipality
บทนา
การปกครองท้องถิ่น (Local Government) เป็ นการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นที่เป็ นรากฐานสําคัญของใน
การบริ หารราชการแผ่นดิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงเป็ นสถาบันทางการเมืองระดับพื้นฐานที่ให้ประชาชนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจในกลไก กระบวนการทางการเมือ งอย่างแท้จ ริ งและเสริ มสร้ างให้ประชาชนเกิ ดความสนใจ
กระตื อ รื อ ร้ นในกิ จ กรรมทางการเมือ ง เพื่อสนองตอบความต้อ งการในการพัฒนาท้อ งถิ่ นตามความต้อ งการของ
ประชาชนให้มีประสิ ทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ เนื่ องจากเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมของการปกครองตนเองในท้องถิ่นทั้งทางตรง และทางอ้อม เกิดความสํานึ กในความสําคัญของ
สิ ทธิเสรี ภาพทางการเมืองของตน ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 281มาตรา 290 ได้กาํ หนดให้องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่นมีอิ สระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริ ห าร การ
บริ หารงานบุค คล การบริ ห ารการเงินการคลัง และมีอาํ นาจหน้ าที่ข องตนโดยเฉพาะ กําหนดให้กาํ กับดูแลองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องทําเท่าที่จาํ เป็ น และต้องเป็ นไปเพื่อการคุม้ ครองประโยชน์องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อ
ประโยชน์ ข องประเทศเป็ นส่ ว นรวม และมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น มีค วามเข้มแข็ งในการ
บริ หารงานโดยอิสระ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พัฒนาระบบการ
บริ หารงานคลังท้องถิ่นให้สามารถจัดบริ การสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอํานาจหน้าที่ และดําเนิ นการให้องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้อ งถิ่นร่ ว มจัดตั้งองค์ก ารบริ การสาธารณะ เพื่อให้เกิ ดความคุ ้มค่ า และเป็ นประโยชน์ในการบริ การ
ประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง นอกจากนี้ได้มีกฎหมายกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพื่อกําหนดอํานาจหน้าที่
การบริ หารสาธารณะ การจัดเก็บภาษีอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครอง

วารสารรั ฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (Journal of Political Science and Social Science) 33

ส่ วนท้อ งถิ่นด้ว ยกันเอง รวมทั้งกําหนดระบบตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่ งต้องคํานึ งถึ งความแตกต่างกันตามขี ด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ ล ะรู ปแบบ โดยมีคณะกรรมการเป็ นผูด้ าํ เนิ นการให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย
ระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 ได้ตราขึ้น เพื่อกําหนดอํานาจหน้าที่การบริ หารงานสาธารณะ โดยมาตรา 4
วรรคแรก กําหนดว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์กรปกครองส่ วน
ตําบล กรุ งเทพมหานคร เมือ งพัทยา และองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่ นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ในส่ วนการบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่นได้แบ่งประเภทการปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นออกเป็ น 2 รู ปแบบดังนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รู ปแบบพิเ ศษ หมายถึง องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นที่จ ัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายเฉพาะ องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
ประเภทนี้ไม่สามารถพบได้ทวั่ ไปในทุกพื้นที่ของประเทศ แต่จะพบได้ในเฉพาะพื้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษไปจากพื้นที่อื่น
เช่น กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา ส่ วนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นหรื อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นรู ปแบบทัว่ ไป หมายถึงองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทวั่ ไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทย
ปัจจุบนั มี 3 รู ปแบบ คือ องค์กรปกครองส่ วนจังหวัด (องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด) เทศบาล และองค์กรปกครองส่ วน
ตําบล (องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบล) โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งของแต่ล ะองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
จากอํานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ได้กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบล
พ.ศ. 2496 จะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิ จ การส่ งเสริ ม อาชี พ การพัฒนาด้านโครงสร้ า งพื้นฐาน สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาด้า น
การศึ ก ษา ซึ่ งการบริ ห ารงานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลนั้นจะดําเนิ นการตามแนวนโยบายของผูบ้ ริ ห ารหรื อ
นักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับเลือกเข้ามาเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นนั้นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ทําให้
ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนั้นรู ปแบการพัฒนาการบริ หารจัดการต้องคํานึงถึงความต้องการของประชาชน
การมีส่วนร่ วมของประชาชน เพื่อให้การบริ หารและการพัฒนาตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งของคนในท้องถิ่น ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นการกระจายอํานาจให้หน่วยพื้นฐานของประเทศอันเป็ นการตอบสนองต่อนโยบายการกระจายอํานาจ
สะท้องถิ่นของรัฐบาลที่ให้อาํ นาจการบริ หารแก่ หน่ วยปกครองท้อ งถิ่นและการบริ หาร เพื่อ ให้บรรลุว ตั ถุประสงค์
ดังกล่าวต้องอาศัยทั้งข้อมูล ระเบียบ กลไกในการแสดงความรับผิดชอบทุกด้าน จึงจะสามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างแท้จริ ง มิฉะนั้นก็จะบริ หารโดยอาศัยเพียงนโยบายที่เป็ นแนวกําหนดสิ่ งที่รัฐจะทํา หรื อไม่ทาํ อย่างกว้างๆ เท่านั้น
ดังนั้นต้องอาศัยการสนับสนุ นทางด้านข้อมูล และระเบียบการบริ หารเป็ นหลักของหน่ วยงานสนับสนุ นไม่ว่าจะเป็ น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นระดับใดก็ตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นประกอบกับการกําหนดอํานาจ หน้าที่ในการจัดระบบการบริ การ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญคือให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีอาํ นาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็ นองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น มีหมู่บา้ นในเขตการปกครอง 15 หมู่บา้ น ประชากรทั้งสิ้ น 7,948 คน (องค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองแวง, 2557) นับตั้งแต่ตาํ บลหนองแวงได้รับการยกฐานะเป็ น องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง โดยมีฐานะ
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เป็ นนิติบุคคลและเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง ได้ให้บริ การประชาชนและ
จัดบริ การสาธารณะแก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่ องตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ผูศ้ ึกษาซึ่ งเป็ นข้าราชการในสังกัด
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง ได้เห็ นความสําคัญความคิดเห็ นของประชาชนที่มีต่อการบริ การสาธารณะของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นข้อมูลและแนวทางการดําเนิ นงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ประชาชนและชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวงอําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชาชนที่เพศและอาชีพต่างกัน ต่อการบริ การสาธารณะขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
สมมติฐานของการศึกษา
1. ประชาชนที่เพศต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการบริ การสาธารณะขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลหนองแวง
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน
2. ประชาชนที่อาชีพต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ด้านพื้นที่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้กาํ หนดขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหา คือ ภารกิจด้านการบริ การสาธารณะของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณูปการ ด้าน
สาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้อ ม ด้า นเศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ย ว และด้า นการศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
(พระราชบัญญัติกาํ หนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542)
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ได้แก่ ประชาชนทุกหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวงอําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 7,948 คน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กําหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน
380 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ สถานภาพของประชาชน ได้แก่ เพศ และอาชีพ
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ภารกิจด้านการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อ ยเอ็ด ด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุ ข และ
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สิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พระราชบัญญัติกาํ หนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542)
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 สิ งหาคม–30 กันยายน 2557
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 7,948 คน (อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด, 2557)
2) กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการศึก ษา คื อ ประชาชนทุกหมู่บา้ นในเขตองค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ซึ่ งกําหนดให้มี
ระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 95 % ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 380.83 คน การศึกษาจึง
เลือกกลุ่มตัวอย่าง 380 คน แล้วนํามาหาสัดส่ วนได้กลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็ นตัวแทนของประชากรที่ศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศีกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้น เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีล ักษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)
ตอนที่ 3 สอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะข้อคําถามเป็ นแบบปลายเปิ ด
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด เอกสารและงาน วิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การสาธารณะขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น
เป็ นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม
2) สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และ
สมมติฐานการศึกษา
3) นําแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นตามกรอบแนวคิ ดที่ กาํ หนด เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อ พิจ ารณาแก้ภาษา
เนื้อหา ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหา และเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัด
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนําเพิ่มเติม
4) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จํานวน 40 คน

36 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสี มา

5) นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-out) มาหาค่าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ล ะด้านโดยวิธี
Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าแบบสอบถามทุกข้อมีค่าอํานาจเข้าเกณฑ์ ซึ่ งมีค่า อํานาจจําแนกตั้งแต่ .33
ถึง .86
6) นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .97
7) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ขอหนังสื อจากวิทยาลัยนครราชสี มา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอ
ต่อนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดย
ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 380 ชุด คิดเป็ น ร้อยละ 100
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยทําการวิเคราะห์ตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) วิเ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage)
2) วิเคราะห์ความคิ ดเห็ นเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2547)
3) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามสถานภาพ ใช้ค่า F-test (one way ANOVA)
4) วิเคราะห์ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
สถิ ติที่ ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐ าน เปรี ย บเทีย บความคิ ด เห็ นของกลุ่ ม ตัว อย่างจํา แนกตามสถานภาพ
สถานภาพ ใช้ค่า F-test (one way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ ( Scheff e  )
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สรุปผลการศึกษา
1. ประชาชนกลุ่ มตัว อย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ งจํานวน 201 คน (ร้ อยละ 52.89)
รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 179 คน (ร้อยละ 47.11) ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 238 คน (ร้อยละ
62.63) รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 74 คน (ร้อยละ 17.48) และมีอาชีพรับราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จํานวน 68 คน (ร้อยละ 17.89)
2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับด้านที่มีระดับปฏิ บตั ิจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม และด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
2.1 ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การสร้างและบํารุ งรักษาถนน และ
ทางระบายนํ้า รองลงมา การบริ การนํ้าประปาอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ และการติดตั้งไฟฟ้ าส่ องสว่างในที่สาธารณะ
และจุดเสี่ ยง
2.2 ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การสนับสนุนและจัดบริ การด้านสาธารณสุ ข
เช่น การประสานกับสถานบริ การด้านสาธารณสุ ข เพื่อให้บริ การแก่ประชาชน รองลงมา การกํากับ ควบคุมสุ ขลักษณะ
และอนามัยในร้านจําหน่ายอาหาร และการเก็บขยะ มูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
2.3 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การส่ งเสริ มและจัดตั้งกลุ่มผูส้ ูงอายุ รองลงมา
การส่ งเสริ มและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้ น และจัดให้มีศูนย์กลางการซื้ อขายสิ นค้าในหมู่บา้ น
หรื อชุมชน เช่น ตลาดนัด
2.4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุก
ข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การสนับสนุ นหรื อให้ทุนการศึกษาแก่
โรงเรี ยนในพื้นที่ รองลงมา การจัดบริ การสําหรับ เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ เช่น ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก กิจกรรม
หรื อการส่ งเสริ มสําหรับกลุ่มดังกล่าว และการสนับสนุ นหรื อให้ทุนอาหารเสริ มหรื ออาหารกลางวันแก่โรงเรี ยนใน
พื้นที่
3. ประชาชนที่เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนอง
แวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
ประชาชนที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่วนตําบลหนองแวง ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ประชาชน
4. ที่ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม รองลงมา คื อ ประชาชนที่ ประกอบอาชี พ รั บราชการหรื อ พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า
4.1 ความคิดเห็นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง ของประชาชน
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ด้าน
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สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
4.2 ความคิดเห็นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง ของประชาชน
ที่ประกอบอาชีพรับราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอยูใ่ นระดับปานกลางและด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูใ่ นระดับปานกลาง
4.3 ความคิดเห็นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง ของประชาชน
ที่ประกอบอาชี พอิ สระ เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อ ย คื อ ด้านเศรษฐกิ จ และการท่อ งเที่ยวอยู่ในระดับมาก ด้าน
สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง และ
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยูใ่ นระดับปานกลาง
5. ประชาชนที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์ก ารบริ หารส่ วนตําบล
หนองแวง โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ชัยยา ศิลปะกิจโกศล
(2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาทรรศนะของประชาชนที่มีต่อการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษา พบว่า ทรรศนะของประชาชนที่มีต่อการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
พนมสารครามจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับความคิดเห็นด้วยมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติ
พงศ์ ทิพย์อกั ษร (2554 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
จากผลการศึกษาในครั้งนี้เมื่อเรี ยงลําดับเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับปฏิบตั ิจากมากไปหาน้อยเป็ นดังนี้
ด้านเศรษฐกิ จและการท่องเที่ยว ด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม และด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามลําดับ โดยผูศ้ ึกษาขอนําเสนอผลการศึกษาเป็ นรายด้าน ดังนี้
1) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อ ยเอ็ด มีก ารดําเนิ นการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อ งกับการศึก ษาของ ฐิ ติพงศ์ ทิพย์อ ักษร (2554 :
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผล
การศึกษาพบว่าการบริ การสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในระดับมาก
และจากการศึกษาพบว่าองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวงมีการดําเนิ นการบริ การสาธารณะในเรื่ องการสร้างและ
บํารุ งรักษาถนน และทางระบายนํ้า รองลงมา การบริ การนํ้าประปาอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ และการติดตั้งไฟฟ้ า
ส่ องสว่างในที่สาธารณะและจุดเสี่ ยง อยูใ่ นระดับมาก
2) ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสั ย จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีการดําเนินการในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรื่ องที่พบว่า อบต. มีการดําเนินการในลําดับแรกๆ ได้แก่ การ
สนับ สนุ น และจัดบริ ก ารด้า นสาธารณสุ ข เช่ น การประสานกับสถานบริ ก ารด้า นสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ บริ ก ารแก่
ประชาชน รองลงมา การกํากับ ควบคุมสุ ขลักษณะและอนามัยในร้านจําหน่ายอาหาร และการเก็บขยะ มูลฝอยและสิ่ ง
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ปฏิกูลต่ างๆ อย่างสมํ่าเสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติพงศ์ ทิพย์อกั ษร (2554 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า การบริ การ
สาธารณะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับมาก
3) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว องค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีการดําเนิ นการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็ น รายข้อพบว่าทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การส่ งเสริ มและจัดตั้งกลุ่มผูส้ ู งอายุ รองลงมา การส่ งเสริ มและ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้ น และจัดให้มีศูนย์กลางการซื้ อขายสิ นค้าในหมู่บา้ นหรื อชุมชน เช่น
ตลาดนัด
4) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีการดําเนิ นการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การสนับสนุนหรื อให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรี ยนในพื้นที่ รองลงมา
การจัดบริ การสําหรับ เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการ เช่น ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก กิจกรรมหรื อการส่ งเสริ มสําหรับกลุ่ม
ดังกล่าว และการสนับสนุนหรื อให้ทุนอาหารเสริ มหรื ออาหารกลางวันแก่โรงเรี ยนในพื้นที่
2. ประชาชนที่เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนอง
แวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ
วุฒิบณั ฑิต เขียวศิริ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบล
กบินทร์ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่พบว่า ภูมิหลังของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อ การให้บริ ก ารสาธารณะของความพึงพอใจของประชาชนต่ อการให้บริ การของเทศบาลตําบลกบินทร์
อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไม่แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์ก ารบริ หารส่ วนตําบล
หนองแวง โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ วุฒิบณั ฑิต เขียวศิริ (2549 : บทคัดย่อ)
ที่ศึกษาเรื่ อ ง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลกบินทร์ อําเภอกบินทร์ บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ที่พบว่า ภูมิหลังของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามที่อาชีพ ต่างกันมีค วามพึงพอใจต่อ การให้บริ การ
สาธารณะของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลกบินทร์ อําเภอกบินทร์ บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
1) องค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลควรดําเนิ นการเกี่ยวกับการทําความสะอาดถนน ทางเดิ น ที่สาธารณะและ
สถานที่เล่นกีฬา และออกกําลังกาย ให้มากยิง่ ขึ้น
2) องค์การบริ หารส่ วนตําบลควรดําเนินการเกี่ยวกับการป้ องกันและกําจัดนํ้าเสี ย และมลพิษต่างๆ และการ
ให้บริ การป้ องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุ นขั บ้า เป็ นต้น
3) องค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลควรดําเนิ นการเกี่ยวกับ การปรับปรุ งภูมิทศั น์หรื อ สถานที่ท่อ งเที่ยวในพื้นที่
รับผิดชอบ เพื่อส่ งเสริ มและกระตุน้ ด้านการท่องเที่ยว และจัดหาทุนกูย้ มื เพื่อทําอาชีพหรื อการลงทุน
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4) องค์การบริ หารส่ วนตําบลควรดําเนินการเกี่ยวกับการส่ งเสริ ม อนุรักษ์วฒั นธรรมพื้นบ้านหรื อวัฒนธรรม
ชุมชน และการสนับสนุนการศึกษานอกระบบ เช่น กศน. ให้มากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาแนวทางการบริ การสาธารณะที่มีประสิ ทธิผลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2) ควรมีการศึกษาแนวทางการประสานความร่ วมมือกับภาคส่ วนต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อการบริ การสาธารณะ
ที่มีประสิ ทธิผล
3) ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบทางการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่นๆ เพื่อ
หาแนวทางการบริ การสาธารณะที่ดี
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ประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลเมืองสรวง อาเภอเมืองสรวง จังหวัดร้ อยเอ็ด
The public service effectiveness of Muang Sruang Subdistrict Municipality,
Muang Sruang District, Roi Et Province
จํารัส จันนา1
พัฒน์ศิณ สําเริ งรัมย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบประสิ ทธิผลการบริ การสาธารณะ ของเทศบาลตําบล
เมืองสรวง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และอาชีพ ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองสรวง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน
9,375 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างจํา นวน 396 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่าง
จึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองสรวง มีค วามคิดเห็ นต่อ ประสิ ทธิ ผลการบริ ก ารสาธารณะของ
เทศบาลตําบลเมืองสรวง โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านงานให้บริ การ ด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม และด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรม ตามลําดับ
2. ประชาชนที่เ พศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ ประสิ ทธิ ผลการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมือ ง
สรวง โดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน และพบว่าประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
3. ประชาชนที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อประสิ ทธิ ผลการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมือง
สรวง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี 3 ด้านที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5 คือ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมและด้านงานให้บริ การ ส่ วนด้าน
สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ประสิ ทธิผล, การบริ การสาธารณะ
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the public service effectiveness of Muang Sruang
Subdistrict Municipality, Muang Sruang District, Roi Et Province, classified by gender and occupation. Population
consisted of 9,375 people in Muang Sruang Subdistrict Municipality. Samples were 396 persons by Taro Yamane’s
method. The questionnaire with rating scale was used as a tool. The data were analyzed by using percentage, mean,
standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and least significant difference by Scheffe’s method.
The results of the study revealed that:
1. The opinion of the people in the area, on public service effectiveness of Muang Sruang Subdistrict
Municipality was at high level both the overall and each aspect, ranked by descending; services, utilities and
infrastructure, public health and environment, education and culture respectively.
2. The opinion on public service effectiveness of Muang Sruang Subdistrict Municipality, classified by
gender, was not different both the overall and each aspect and it was at high level.
3. The opinion on public service effectiveness of Muang Sruang Subdistrict Municipality, classified by
occupation, was not different both the overall and each aspect. When considering by aspect, it found 3 aspects were
significantly different at the statistical level of .05; utilities and infrastructure, education and culture, services but
public health and environment aspect was not different.
Keywords : Effectiveness, Public service
บทนา
การบริ การสาธารณะจึงเป็ นภารกิจหนึ่งขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายเพื่อให้
มีผลบังคับให้รัฐต้องจัดบริ การสาธารณะที่ดีให้แก่ประชาชน ซึ่ งองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องดําเนิ นการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน นัน่ คือต้องตอบสนองความต้องการของส่ วนรวม หรื อเป็ นส่ วนเสริ มข้อบกพร่ องหรื อความ
ไม่เพียงพอของประชาชน โดยรัฐต้องดําเนินการให้บริ การแก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง ต่อเนื่ อง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้
เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในเรื่ องการกระจายอํานาจ จึงได้มีการถ่ายโอนภารกิจในการบริ การสาธารณะ
จากส่ วนกลางลงมาสู่ หน่ วยงานราชการระดับท้องถิ่น โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2543 ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องมาถึงรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวด 14 การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ทําให้การกระจายอํานาจมีความชัดเจนยิง่ ขึ้น ภายใต้พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 ว่าด้วยการกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริ การสาธารณะ มาตรา 16 และมาตรา 17 และมาตรา 18 ได้กาํ หนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นรู ปแบบต่างๆ ทั้งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล กรุ งเทพมหานคร และเมือง
พัทยา โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่าง ๆ มีอาํ นาจหน้าที่ในการจัดระบบบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองและกําหนดไว้โดยละเอียด และการบริ การสาธารณะที่ดีน้ นั จะต้องคํานึ งถึงหลัก
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการ ซึ่ งเป็ นการพิจารณาในเรื่ องของคุณภาพของบริ การสาธารณะที่จดั ทําขึ้น กล่าวคือ การ
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จัดทําบริ การสาธารณะอย่างหนึ่งควรจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้มากที่ สุด ทั้งนี้ เนื่ องจากภารกิจในการ
จัดบริ การสาธารณะบางอย่างจําเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสู ง เป็ นกิจการขนาดใหญ่หรื อเป็ นกิจการที่จาเป็ นต้องมี
การประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ หลายหน่วยงาน แต่ภารกิจในการจัดทําบริ การสาธารณะบางอย่างเป็ นกิจการที่
ไม่สลับซับซ้อน จึงต้องมีองค์กรที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านการเงิน บุคลากร และความสามารถด้านอื่นๆ ที่จะจัดทํา
บริ การสาธารณะให้เกิดประสิ ทธิภาพมากที่สุด
การบริ การสาธารณะโดยองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น หมายถึง การจัดทําบริ ก ารสาธารณะโดยองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล กรุ งเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา ซึ่ งบริ การสาธารณะที่จดั ทําโดยส่ วนท้องถิ่นนั้น ได้แก่ บริ การสาธารณะบางประเภทที่รัฐมอบหมายให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูจ้ ัดทําเอง โดยมีว ตั ถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้อ งการของประชาชนในเขต
ท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่ งอํานาจหน้าที่ข ององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นในการจัดทําบริ การสาธารณะ จะถูก บัญ ญัติไว้ใน
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นในแต่ละประเภท และในพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ลักษณะการจัดทําบริ การสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็ น 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ บริ การสาธารณะด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริ การสาธารณะ
ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม บริ การสาธารณะทางด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และบริ การสาธารณะ
ทางด้านงานให้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์เป็ นสําคัญ กล่าวคือ การจัดบริ การสาธารณะจะต้อง
สอดคล้อง และสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการส่ วนรวมของประชาชนทุกคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็ นความต้องการ
ของประชาชนที่จะมีชีวิตเป็ นอยูอ่ ย่างสุ ขสบาย และความต้องการที่จะใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคมนั้นอย่างปลอดภัย (นันทวัฒน์
บรมนันท์, 2547) ดังนั้น การจัดทําบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นจะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการ และความเป็ นอยูข่ องประชาชนในเขตพื้นที่น้ นั ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักของการกระจายอํานาจการปกครอง
ไปสู่ ทอ้ งถิ่ นที่ ต้อ งการให้อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น สามารถบริ ห ารจัด การ และปกครองดูแลตัว เองได้ มี
ความสามารถที่จะรับรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงของปั ญหาต่างๆ และแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ดี และ
รวดเร็ วกว่าราชการส่ วนกลางและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้อ งถิ่นนั้นให้ได้มากที่สุ ด
อย่างแท้จริ ง
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองสรวง
2. เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองสรวง ตามความคิดเห็ นของ
ประชาชนที่เพศ และอาชีพต่างกัน
เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ อง
หลักสําคัญในการจัดบริ การสาธารณะตามแผนการกระจายอํานาจฯ
ในการจัดบริ ก ารสาธารณะตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นั้นมีห ลัก การ
สําคัญ โดยจากหลักการสากลดังกล่าวข้างต้น พบว่าภายใต้แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ที่รัฐดําเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั ให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
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หลัก สําคัญ ซึ่ งคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่ อ งค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ใช้เ ป็ นหลักการสําคัญ ในการ
ประกอบการพิจารณาเพื่อการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ประกอบด้วย 4 หลักการสําคัญ ได้แก่
1. หลักผลประโยชน์มหาชนของรัฐ (Public Interest) โดยหลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นแต่ละระดับกับ
รัฐบาลกลางนี้จะสะท้อนให้เห็นว่ามีภารกิจบางประเภท หรื อบางอย่างที่รัฐยังคงต้องสงวนไว้สําหรับดูแล รับผิดชอบ
และปฏิบตั ิเอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่คนส่ วนรวม และเพื่อเสถียรภาพและความมัน่ คงของประเทศ อาทิ 1) ภารกิจด้าน
การป้ องกันประเทศ เช่น กิจการทหาร 2) ภาระหน้าที่ในการรัก ษาความสงบเรี ยบร้อยภายใน เช่น กิจการตํารวจ 3)
ภารกิจด้านการรักษาความมัน่ คง หรื อเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ 4) ภารกิจด้านการเป็ นตัวแทนในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เช่น กิจการทางการทูต ภารกิจดังกล่าวข้างต้นถือเป็ นภารกิจรวมของชาติ ซึ่ งรัฐบาลส่ วนกลางยังคง
ต้องดําเนินการต่อไป ส่ วนภารกิจที่ถือว่าน่าจะเป็ นความรับผิดชอบโดยตรงขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็ นองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล หรื อองค์การบริ หารส่ วนตําบล ก็ควรจะเป็ นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั้น
โดยเฉพาะ และเป็ นไปเพื่อสนองตอบความต้องการของคนในท้องถิ่น โดยมีลกั ษณะ คือ เป็ นกิจการที่เป็ นไปเพื่อสนอง
ความต้องการของคนในท้องถิ่นนั้น ที่สามารถแยกออก หรื อมีลกั ษณะที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่นได้ เช่น การจัดการขยะ
มูลฝอย การจัดให้มีและบํารุ งรักษาทางบก และทางนํ้า และทางระบายนํ้า และการจัดการศึกษาขั้นตํ่า เป็ นต้น
2. หลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นในการจัดบริ การ (Local Accountability) หลักการทัว่ ไปที่จะทําให้
สามารถแบ่งภารกิจ ระหว่างองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นแต่ล ะประเภทในสังคม จะมีค วามรั บผิดชอบแตกต่ างกัน
อย่างไร หลักการทัว่ ไปประการหนึ่งที่จะชี้ให้เห็ นว่าภารกิจใดจะส่ งมอบให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบใด
จะต้องพิจารณาหลักสําคัญ ซึ่งได้แก่ ผลที่เกิดขึ้นหรื อผูไ้ ด้รับผลประโยชน์จากบริ การสาธารณะนั้นตั้งอยู่ในถิ่นฐานอยู่
ในเขตพื้นที่ใด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบริ การสาธารณะใดส่ งผลต่อคนในเขตพื้นที่ทอ้ งถิ่นนั้นโดยเฉพาะ ก็ควรจะมีการถ่าย
โอนการให้บริ การสาธารณะดังกล่าวให้โดยตรง เช่น โอนไปให้องค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อ เทศบาล แต่ภารกิจใด
ที่เป็ นภารกิจที่ตอ้ งมีผลกระทบต่อคนจํานวนมาก มากกว่าเขตพื้นที่ทอ้ งถิ่น ก็ควรจะส่ งมอบภารกิจนั้นๆ ให้กบั องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) เป็ นต้น
3. ความสามารถของท้องถิ่น (Local Capability) หลักความสามารถของท้องถิ่น เป็ นหลักการที่กล่าวถึง
เรื่ องความพร้อมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ว่าการจัดสรรกิจกรรม หรื อภารกิจใดก็ตามไปให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นแต่ละประเภทนั้น ต้องคํานึ งถึงความพร้อมของแต่ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วย และแม้ว่าความ
พร้ อมของท้องถิ่นไม่ได้เป็ นเงื่อ นไขของการมอบภารกิ จนั้น ๆ ไปให้กบั องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น หากแต่เ ป็ น
เงื่อนไขในการกําหนดเงื่อนเวลาและความพยามยามที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กบั ท้องถิ่นในการจัดการ ฉะนั้น ถ้า
บอกว่าท้องถิ่นยังไม่พร้อมในการจัดการ ก็มีความจําเป็ นที่ส่วนราชการจะต้องมีแผนพัฒนาความพร้อมให้กบั องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อรองรับบริ การสาธารณะ เพื่อให้สามารถจัดการบริ การสาธารณะเหล่านั้นได้ ฉะนั้น ความ
พร้ อ มจะไม่ใช่ มูล เหตุ ข องการที่บอกว่ากิ จ การนั้นๆ จะไม่สามารถถ่ ายโอนไปให้อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ นได้
นอกจากนั้นในเรื่ องของหลักความสามารถแล้ว การจัดโครงสร้างเพื่อรองรับการบริ หารงานใหม่ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น สภาพในอนาคตขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเป็ นทิศทางในอนาคต โครงสร้างต่าง ๆ หรื อการจัด
องค์กรต่าง ๆ ของท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงไป เพราะภารกิจจํานวนหนึ่งได้ส่งมอบ เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ และ
ภารกิจใหม่ไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างที่จะรองรับขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่จะรองรับภารกิจอันใหม่
นั้น จะต้องจัดโครงสร้างเท่าที่จาํ เป็ น ซึ่ งอาจจะไม่จาํ เป็ นที่จะต้องให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีโครงสร้างขนาด
ใหญ่มากเกินไปที่จะไปทําให้การทํางานเกิดความทับซ้อน หรื อกลายเป็ นปั ญหาภาระค่ าใช้จ่ายด้านบุคลากร ฉะนั้น

46 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสี มา

โครงสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่จะเป็ นโครงสร้างเท่าที่จาํ เป็ น ที่ถือว่าเป็ นงานหลัก หรื อเป็ นงานพื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น แต่หากท้องถิ่นใดมีความต้องการที่จะจัดงานบางเรื่ องที่อาจเป็ นงานเฉพาะ เช่น งานท่องเที่ยว องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถที่จะดําเนินการได้เอง ซึ่งอาจไม่อยูใ่ นโครงสร้างหลักที่ตอ้ งเหมือนกันทัว่ ประเทศ ขึ้นอยู่
กับความต้องการ หรื อความจําเป็ นในแต่ละพื้นที่เป็ นหลัก ฉะนั้นในเรื่ องหลักความสามารถขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ก็จึงเป็ นเรื่ องการการสร้างความพร้อม การเตรี ยมความพร้อม และการจัดโครงสร้างเพื่อการรองรับ
4. หลักประสิ ทธิ ภาพในการจัดบริ การ (Management Efficiency) หลัก ประสิ ทธิ ภาพในการจัดบริ การ
(Management Efficiency) เป็ นหลักที่ให้ความสําคัญกับการประหยัด ขนาดของการลงทุน หรื อการคํานึ งถึงต้นทุนใน
การให้บริ การ การจัดบริ การสาธารณะ เมื่อถ่ายโอนให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อดําเนินการแทนรัฐบาล หรื อ
หน่วยงานราชการแล้วนั้น ต้องคํานึงและพิจารณาด้วยกว่าจะทําให้ตน้ ทุนแพงขึ้นมากน้อยขนาดไหน หากเป็ นต้นทุนที่
แพงขึ้นมาก ๆ แนวทางก็คือ จําเป็ นต้องมีการร่ วมกันมากขึ้นระหว่างท้องถิ่นอื่น ไม่ว่าจะเป็ นท้องถิ่นรู ปแบบเดียวกัน
หรื อรู ปแบบอื่น ๆ กิจกรรมบางอย่าง หรื องานบางอย่างที่มีการถ่ายโอน หรื อจะมีการส่ งมอบให้กบั ท้องถิ่นแล้ว ท้องถิ่น
อาจมีความจําเป็ นที่ตอ้ งหายุทธศาสตร์ในการทํางานร่ วมกันให้มากขึ้น เพื่อให้ขนาดของการลงทุนถูกลง
นอกจากนั้นในเรื่ องของหลักประสิ ทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมยังคงต้องพิจารณาถึงการ
สร้างหลักประกันด้านคุณภาพในการจัดบริ การสาธารณะ กล่าวคือ เมื่อราชการส่ วนกลาง หรื อบริ หารส่ วนกลางและ
ส่ วนภูมิภาคยุติการให้บริ ก ารสาธารณะบางอย่างลง และส่ งมอบบริ ก ารสาธารณะให้ก ับท้อ งถิ่ นเพื่อดําเนิ นการ สิ่ ง
สําคัญที่เป็ นหลักการทัว่ ไป คือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องดําเนินการจัดบริ การสาธารณะนั้นให้มีคุณภาพไม่น้อย
กว่าสิ่ งที่ราชการส่ วนกลางเคยทํา ฉะนั้น หลักประกันด้านคุณภาพการจัดบริ การจึงเป็ นเรื่ องจําเป็ นที่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นจะต้องยึดถือไว้ หลักเกณฑ์มาตรฐานซึ่ งถือว่าเป็ นมาตรฐานในส่ วนของราชการ หรื อเป็ นมาตรฐานทาง
วิชาการก็ยงั มีความสําคัญในการที่จะไปกําหนดว่าท้องถิ่นจําเป็ นต้องทําให้ถึงขั้นตํ่าของมาตรฐานนั้นอย่างไร
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลเมืองสรวง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 9,375 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคํานวณ
ของ ทาโร ยามาเน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 396 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
สรุปผลการวิจัย
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองสรวง มีค วามคิดเห็ นต่อ ประสิ ทธิ ผลการบริ ก ารสาธารณะของ
เทศบาลตําบลเมืองสรวง โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
งานให้บริ ก าร ด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ ด้า นสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้อ ม และด้า นการศึก ษาและ
วัฒนธรรม ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน เป็ นดังนี้
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1) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ มีการดูแล บํารุ งรักษาสถานที่เล่นกีฬาและออกกําลังกาย บริ การนํ้าประปา
อย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ และการดูแล บํารุ งรักษาสายไฟ ไฟฟ้ าส่ องสว่างในที่สาธารณะและจุดเสี่ ยง
2) ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม โดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ความเพียงพอของสวนสาธารณะหรื อสวนสุ ขภาพ การให้ความรู้เรื่ องการป้ องกันยา
เสพติด และมีโครงการรณรงค์หรื ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3) ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม โดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การสนับสนุนหรื อให้ทุนเพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ สื่ อการเรี ยนการสอนแก่โรงเรี ยนในพื้นที่
การให้ทุนอาหารเสริ มหรื ออาหารกลางวันแก่โรงเรี ยนในพื้นที่ และการสนับสนุนหรื อให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรี ยนใน
พื้นที่
4) ด้านงานให้บริ การ โดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ ดังนี้ เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้ อย ยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริ การ เจ้าหน้าที่มีการ
สื่ อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริ การอย่างชัดเจน และมีป้ายบอกที่ต้ งั ของเทศบาลอย่างชัดเจน
ประชาชนที่เ พศต่ างกันมีความคิดเห็ นต่อ ประสิ ทธิ ผลการบริ ก ารสาธารณะของเทศบาลตําบลเมือ งสรวง
โดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน และพบว่าประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ประชาชนเพศชาย มีค วามคิ ดเห็ นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ประสิ ทธิผลสูงสุ ด คือ ด้านงานให้บริ การ รองลงมาคือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ส่ วนด้านที่มีประสิ ทธิผลตํ่าสุ ด คือ
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส่ วนประชาชนเพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่มีการ
ปฏิบตั ิสูงสุ ด คือ ด้านงานให้บริ การ รองลงมา คือด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส่ วนด้านที่มีการปฏิบตั ิต่าํ สุ ด
คือ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
ประชาชนที่อาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิผลการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองสรวง อยู่
ในระดับมาก และเมื่อเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย เป็ นดังนี้ ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ และ
หรื อ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ และประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม ตามลําดับ และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ และ หรื อ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็ นโดย
ภาพรวมและทุก ด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็ นจากมากไปหา น้อย เป็ นดังนี้ ด้านงาน
ให้บริ การ รองลงมา คือ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ตามลําดับ
ประชาชนที่มีอาชีพอิสระมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นจากมากไปหาน้อย เป็ นดังนี้ ด้านงานให้บริ การ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และด้านสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อม
ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม โดยภาพรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็ น
จากมากไปหาน้อ ย เป็ นดัง นี้ ด้านงานให้ บ ริ ก าร ด้า นการศึ ก ษาและวัฒ นธรรม และและด้า นสาธารณสุ ข และ
สิ่ งแวดล้อม
ประชาชนที่อาชีพต่างกันมีความคิดเห็ นต่อประสิ ทธิ ผลการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองสรวง
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มี 3 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 คือ
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ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมและด้านงานให้บริ การ ส่ วนด้านสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ และ หรื อ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่มีอาชีพอิสระ มีความคิดเห็ น
ต่อประสิ ทธิผลการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองสรวง ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนความคิดเห็ นของประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนที่มีอาชีพรับ
ราชการ และ หรื อ พนัก งานรั ฐวิสาหกิ จ และประชาชนที่มีอ าชี พอิ สระ มีค วามคิ ดเห็ นต่อ ประสิ ทธิ ผลการบริ ก าร
สาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองสรวง ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ และ หรื อ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่มีอาชีพอิสระ มีความคิดเห็ น
ต่อประสิ ทธิ ผลการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองสรวง ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนความคิดเห็นของประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ
และ หรื อ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่มีอาชีพอิสระ มีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิผลการบริ การสาธารณะของ
เทศบาลตําบลเมืองสรวง ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ และ หรื อ พนักงานรัฐวิส าหกิจและประชาชนที่มีอาชีพอิสระ มีความคิ ดเห็ น
ต่อประสิ ทธิผลการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองสรวง ด้านงานให้บริ การ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่ วนความคิดเห็นของส่ วนความคิดเห็ นของประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนที่มีอาชีพรับ
ราชการ และ หรื อ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ และประชาชนที่มีอาชีพอิส ระ และและประชาชนที่มีอาชีพอิส ระ มีค วาม
คิดเห็ นต่อประสิ ทธิ ผลการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองสรวง ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม โดยรวมไม่
แตกต่างกัน
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองสรวง มีค วามคิดเห็ นต่อ ประสิ ทธิ ผลการบริ ก ารสาธารณะของ
เทศบาลตําบลเมืองสรวง โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
งานให้บริ ก าร ด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ ด้า นสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้อ ม และด้า นการศึก ษาและ
วัฒนธรรม ตามลําดับ โดยในด้านงานให้บริ การ เรื่ องที่ประชาชนเห็ นว่ามีระดับประสิ ทธิ ผลสู ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่มี
บุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย ยิม้ แย้มแจ่มใสในการให้บริ การ เจ้าหน้าที่มีการสื่ อสารและอธิ บายขั้นตอนการ
ให้บริ การอย่างชัดเจน และมีป้ายบอกที่ต้ งั ของเทศบาลอย่างชัดเจน สอดคล้องกับการศึกษาของ วัชระ เสริ ฐสมใจ
(2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาประสิ ทธิ ผลในการให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลท่าข้าม อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ ก ารสาธารณะของเทศบาลตําบลท่าข้ามด้าน
การศึก ษา ศาสนา และวัฒนธรรม และด้านงานให้บริ การและบริ ก ารชุ มชน โดยภาพรวมในระดับมาก ด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเรื่ องที่ประชาชนเห็ นว่ามีระดับประสิ ทธิ ผลสู ง ได้แก่ มีการดูแล บํารุ งรักษาสถานที่
เล่นกีฬาและออกกําลังกาย บริ การนํ้าประปาอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ และการดูแล บํารุ งรักษาสายไฟ ไฟฟ้ าส่ อง
สว่างในที่สาธารณะและจุดเสี่ ยง ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เรื่ องที่ประชาชนเห็นว่ามีระดับประสิ ทธิผลสูง ได้แก่
ความเพียงพอของสวนสาธารณะหรื อสวนสุ ขภาพ การให้ความรู้เรื่ องการป้ องกันยาเสพติด และมีโครงการรณรงค์หรื อ
อนุ รัก ษ์สิ่งแวดล้อ ม และ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เรื่ อ งที่ประชาชนเห็ นว่ามีระดับประสิ ทธิ ผลสู ง ได้แก่ การ
สนับสนุ นหรื อ ให้ทุนเพื่อจัดซื้ อ จัดหาวัสดุ สื่ อ การเรี ยนการสอนแก่โรงเรี ยนในพื้นที่ การให้ทุนอาหารเสริ มหรื อ
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อาหารกลางวันแก่โรงเรี ยนในพื้นที่ และการสนับสนุนหรื อให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรี ยนในพื้นที่ ผลการศึกษาในครั้งนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปราณี อินทวงศ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิผลการให้บริ การของเทศบาล
ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประสิ ทธิ ผลการให้บริ การของเทศบาลตําบลบางกะดี อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และด้านอาคารสถานที่ ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลการให้บริ การของเทศบาล
ตําบลบางกะดี จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ทั้งในภาพรวมและรายด้าน พบว่า ผูม้ าใช้บริ การที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการให้บริ การของเทศบาลตําบลบางกะดี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของ พรจันทร์ มิตรมุสิก (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่เจดีย ์
ใหม่ อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ประสิ ทธิ ผลของการให้บริ การสาธารณะของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่เจดียใ์ หม่ และศึกษาปั ญหาในการให้บริ การสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนพึง
พอใจมากต่อการให้บริ การสาธารณะและการทํางานของพนักงานส่ วนตําบล
นอกจากนี้ จากการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของ อุไร ภาควิชยั (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง
ประสิ ทธิผลการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่า
ความคิดเห็ นของประชาชนที่มีต่อระดับประสิ ทธิ ผลการให้บริ การสาธารณะขององค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แบ่งเป็ น 4 ด้าน โดยประชาชนสะท้อนให้เห็ นว่ า การให้บริ การสาธารณะของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลศาลายา ต้องปรับปรุ งและต้อ งเสนอแนะแก้ไขในภาพรวม 1 ด้าน คื อด้านงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็ นร้อยละ 53 ส่ วนอีก 3 ด้านอยูใ่ นเกณฑ์ที่ประชาชนสะท้อนให้เห็นว่าการให้บริ การสาธารณะ
มีประสิ ทธิผลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ สูงที่สุด คือด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต คิดเป็ นร้อย
ละ 53.6 รองลงมา คือด้านงานบริ การอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 51.4 และด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม คิดเป็ นร้อยละ
50.7
2. ประชาชนที่เพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิผลการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองสรวง
โดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน และพบว่าประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปราณี อินทวงศ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิผลการให้บริ การของเทศบาล
ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่พบว่า ผูม้ าใช้บริ การที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับผลการ
ให้บริ การของเทศบาลตําบลบางกะดี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่อาชีพต่างกันมีความคิ ดเห็ นต่อประสิ ทธิ ผลการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมือ ง
สรวง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็ นเช่นนี้เนื่องจากเทศบาลตําบลเมืองสรวง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได
ให้ความสําคัญในเรื่ องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆ ด้านให้ครอบคลุมและทัว่ ถึงประชาชนทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมกัน
4. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ คือ การขยายเขตบริ การนํ้าประปา
ให้ครอบคลุมและทัว่ ถึง และกํากับ ดูแลเรื่ องคุณภาพนํ้าประปา ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ควรดําเนิ นการใน
เรื่ องการป้ องกันและกําจัดนํ้าเสี ย และมลพิษต่างๆ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ควรมีการรณรงค์ส่งเสริ มกิจกรรมเพื่อ
ทํานุบาํ รุ งและสื บสานวัฒนธรรมไทยให้มากยิ่งขึ้น ด้านงานให้บริ การ เทศบาลควรให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารด้าน
ต่างๆ ให้มากยิง่ ขึ้น
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5. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ต่อไป ควรมีการศึกษาความต้องการรับบริ การสาธารณะของประชาชน ทั้งนี้
เพื่อเทศบาลจะได้จดั ทําแผนพัฒนาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง รวมทั้งยังเป็ นแนวทางในการ
ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดําเนิ นงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และ ควรมีการศึกษาแนวทาง
ส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนให้ประชาชนในฐานะผูใ้ ช้บริ การเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการบริ การสาธารณะของเทศบาล
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การจัดการภัยพิบัตโิ ดยอาศัยชุมชนเป็ นฐานศึกษากรณีตาบลเมืองเปลือย อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้ อยเอ็ด
Disaster Management through Community-based: A Case Study of Muang Pluey Subdistrict Administrative
Organization, Srisomdet District, Roi Et Province
จีรศักดิ์ เสถียรขันธ์1
พัฒน์ศิณ สําเริ งรัมย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการภัยพิบตั ิและศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการจัดการ
ภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน ในเขตพื้นที่ตาํ บลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรในการศึกษา
คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตาํ บลเมืองเปลือ ย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้ อยเอ็ดปี พ.ศ. 2557 จํานวนทั้งสิ้ น
3,052 คน กําหนดกลุ่ มตัวอย่างใช้สูตรคํานวณ ทาโร ยามาเน่ ได้ก ลุ่มตัวอย่าง จํานวน 353 คน เครื่ องมือ ที่ใช้ใน
การศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีความคิดเห็นว่าตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดการภัยพิบตั ิโดย
อาศัยชุมชนเป็ นฐาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ด้านการเสริ มสร้างขี ดความสามารถ ด้านการติดตาม การรายงานผลและการปรับปรุ งแก้ไข ด้านการเลือ กชุ มชน
ดําเนินการ ด้านมวลชนสัมพันธ์ ด้านการจัดองค์กรชุมชน ด้านการประเมินความเสี่ ยง และด้านการจัดทําแผนจัดการ
ความเสี่ ยง
2. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน
2.1 ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรทําความเข้าใจกับประชาชน ให้มีส่วนร่ วมในการเฝ้ าระวังภัย ติดตาม
ข่าวสาร สภาพอากาศ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อการเตรี ยมการป้ องกันภัยได้ทนั ท่วงที ลดความสูญเสี ยที่อาจเกิดขึ้นได้
2.2 ด้านการซ้อมแผนป้ องกันอุบตั ิภยั ควรจัดฝึ กอบรมซ้อมแผนและให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน
การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้นและให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง เพื่อการมีส่วนร่ วมควรมี
การฝึ กซ้อมอย่างต่อเนื่อง
2.3 ควรสํารวจความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิควรดําเนินการอย่างรวดเร็ ว
ทัว่ ถึ ง โดยให้ป ระชาชนในพื้น ที่มีส่ ว นร่ ว มเพื่อ ประสานขอความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้อ งช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยอย่างทันท่วงที
2.4 ควรจัดหาเครื่ อ งมือ อุ ปกรณ์เ ตื อ นภัยที่ทนั สมัยพร้ อ มทั้งอบรม ทบทวนให้ก ับอาสาสมัค รและ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
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คาสาคัญ : การจัดการภัยพิบตั ิ, ชุมชน, ตําบลเมืองเปลือย
Abstract
The purposes of this study were to investigate disaster management and study recommendation of the
people on disaster management compare in the area of Muang Pluey Subdistrict Administrative Organization,
Srisomdet District, Roi Et. Population of the study consisted of 3,052 people in the area as of 2014. Samples were
353 persons by Taro Yamane’s method. The questionnaire with rating scale was used as a tool. The data were
analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and content analysis.
The results of the study revealed that:
1. The people’s opinion on disaster management through community-based was at moderate level as a
whole, ranked by descending; strengthening of capacities, tracking, reporting and improvement, selection of
community for operating, public relations, community organization management, risk assessment and risk planning
respectively.
2. The people’s recommendations on disaster management through community-based were as follows;
2.1 Public Relations: to be familiar with the area to engage in surveillance of news, weather
disasters will occur in the area in order to prepare a defense in time and reduce losses that may occur.
2.2 The training of accident prevention plan: to plan and organize training sessions to educate
people in the community, creating awareness to the public aware of the disaster that happened and people-centered
in order to participate in the next higher level and it should be practiced continuously.
2.3 To survey the suffering of the people affected by the disaster and act quickly, with the
participation of the people in the area in order to coordinate and ask for assistance from the relevant authorities to
help the victims immediately.
2.4 To provide tools, warning devices and arrange an advanced training to review for the
volunteers and the public constantly.
Keywords : Disaster Management, Community, Muang Pluey Subdistrict
บทนา
สภาพแวดล้อมของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่า งต่อเนื่ องอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็ นไปโดยทางธรรมชาติและ
โดยนํ้ามือของมนุษย์กล่าวคือแนวนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เป็ นหลัก
อย่างขาดการส่ งเสริ มแนวทางอนุ รักษ์ประกอบกับความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาให้กา้ วลํ้าหน้าเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตในด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมและปัญหาการเจริ ญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนเมือง
ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น มีผลทําให้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายและเสื่ อมโทรมลงอย่างรวดเร็ ว เป็ น
สาเหตุให้สภาพนิเวศน์ทางธรรมชาติเสี ยสมดุล จนนําไปสู่การเกิดปรากฏการณ์ทางด้านธรรมชาติในรู ปแบบต่างๆ เช่น
การเกิดสภาวะเรื อนกระจก (Greenhouse Effect) และปรากฏการณ์ เอลนิ นโญ่ (El Nino) โดยทั้ง 2 ปรากฏการณ์น้ ี ได้
ส่ งผลกระทบต่อมนุ ษย์และโลกโดยตรง กล่าวคือ ทําให้อุณหภูมิของโลกสู งขึ้นจนกลายเป็ นสภาวะโลกร้อน สภาพ
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อากาศจึงมีความแปรปรวน จนเกิดภัยพิบตั ิทางด้านธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และ ดินโคลนถล่ม ที่มีแนวโน้มว่า
ในอนาคตจะมีความรุ นแรงมากขึ้น ยกตัวอย่างภัยพิบตั ิที่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น วาตภัยจากพายุโซนร้อน “แฮ
เรี ยต” (Harriet) ที่แหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2505 ทําให้มี
ผูเ้ สี ยชีวิตถึง 870 คน สูญหาย 160 คน บาดเจ็บ 422 คน ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย 16,170 คน ทรัพย์สินสู ญเสี ยประมาณ
960 ล้านบาท วาตภัยพายุไต้ฝนุ่ “เกย์” (Gay) ที่พดั เข้าสู่ จ ังหวัดชุ มพรเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิ กายนพ.ศ. 2532 ทรั พย์สิ น
สูญเสี ยราว 11,739,595,265 บาท ความเสี ยหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนเสี ยชีวิต 602 คน บาดเจ็บ 5,495 คน
บ้านเรื อนเสี ยหาย 61,258 หลัง วาตภัยจากพายุไต้ฝนุ่ “ลินดา” (Linda) ระหว่างวันที่ 2- 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ทําให้
เกิ ดความเสี ย หายจากวาตภัย อุ ทกภัย และคลื่ นซั ดฝั่ ง ในพื้ นที่ 11 จังหวัดของภาคใต้แ ละภาคตะวันออก (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2553: 150-155)
ปี พ.ศ.2556 จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จดั การฝึ กอบรมให้กบั ประชาชนในพื้นที่เสี่ ยงภัยในตําบลเมืองเปลือย
จํานวน 8 หมู่บา้ น (สํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, 2556) ตั้งอยู่บริ เวณตอนกลางของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของไทย ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ ไปเป็ นที่ราบสู ง สู งจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ประมาณ
120-160 เมตร มีภูเขาทางตอนเหนือซึ่งติดต่อจากเทือกเขาภูพาน บริ เวณตอนกลางของจังหวัดมีลกั ษณะเป็ นที่ราบลูก
คลื่น บริ เวณตอนล่างมีลกั ษณะเป็ นที่ราบลุ่มริ มฝั่งแม่น้ าํ มูลและสาขา ได้แก่ ลํานํ้าชี ลํานํ้าพลับพลา ลํานํ้าเตา เป็ นต้น
บริ เวณที่ราบตํ่าอันกว้างขวาง เรี ยกว่า “ทุ่งกุล าร้ องไห้ ” มีพ้ืนที่ประมาณ 80,000ไร่ มีลกั ษณะเป็ นที่ราบแอ่ งกะทะ
ลักษณะภูมิอากาศ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุ มตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ สภาพภูมิอากาศอยู่
ในประเภทฝนเมืองร้อน ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,196.8 ลูกบาศก์มิลลิเมตร ฝนตกชุกในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนอากาศ
ร้อนแห้งแล้งในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และเกิดความเสี ยหายจากวาตภัย มีมูลค่า
ประมาณ 200 ล้านบาท
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชน
เป็ นฐาน ในเขตพื้นที่ตาํ บลเมือ งเปลือย อําเภอศรี ส มเด็จ จังหวัดร้อ ยเอ็ด โดยนํามาประยุกต์เข้ากับหลักการบริ หาร
จัดการวาตภัย มุ่งเน้นให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และแสดงให้เห็ นศักยภาพของประชาชนในชุมชน ตั้งแต่การวางแผน
การระดมพลังแก้ไขปัญหา โดยใช้องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสร้างชุมชนให้มีความปลอดภัย
น่าอยูแ่ ละพึ่งพาตนเองได้ และอีกทั้งเป็ นการลดความเสี่ ยงภัยการป้ องกันและการติดตามประเมินควบคุมความเสี ยหาย
จากสาธารณภัย นับว่าเป็ นการปรับปรุ งพัฒนาแผนป้ องกันวาตภัยให้มีประสิ ทธิภาพเพื่อเป็ นฐานรากที่มนั่ คงของชุมชน
สังคมและประเทศชาติ ต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อ ศึก ษาการจัดการภัยพิบตั ิ โดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน ในเขตพื้นที่ตาํ บลเมืองเปลื อย อําเภอศรี สมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อ ศึก ษาข้อ เสนอแนะของประชาชนต่ อการจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุ มชนเป็ นฐานของตําบลเมือ ง
เปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
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ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษา คือ ตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนตุลาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2557
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดขอบเขตด้านเนื้ อหาการจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐานตามที่กรมป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (2557) กําหนด โดยแบ่งเป็ น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการเลือกชุมชนดําเนิ นการ ด้านมวลชนสัมพันธ์
ด้านการประเมินความเสี่ ยงด้านการจัดองค์กรชุมชน ด้านการจัดทําแผนจัดการความเสี่ ยง ด้านการเสริ มสร้างขี ด
ความสามารถและด้านการติดตาม การรายงานผลและการปรับปรุ งแก้ไข
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน แบ่งเป็ น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการเลือก
ชุมชนดําเนินการ ด้านมวลชนสัมพันธ์ ด้านการประเมินความเสี่ ยง ด้านการจัดองค์กรชุมชน ด้านการจัดทําแผนจัดการ
ความเสี่ ยง ด้านการเสริ มสร้างขีดความสามารถ และด้านการติดตาม การรายงานผลและการปรับปรุ งแก้ไข
วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ตาํ บลเมืองเปลือยอําเภอศรี สมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2557 จํานวนทั้งสิ้ น 3,052 คน (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อาํ เภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด, 2557)
2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ตาํ บลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ดปี พ.ศ. 2557 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน
บุญชม ศรี สะอาด, 2546 : 101) โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 คํานวณตามสู ตร
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 353.45 การศึกษานี้ จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 353 คน แล้วเลือกตัวอย่างจากแต่ละหมู่บา้ น
โดยคํานวณตามสัดส่ วนค่าร้อยละ และเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นประชาชนที่อาศัยอยู่จริ งในเขตพื้นที่ของตําบลเมืองเปลือยอําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1
ฉบับ โดยแบ่งคําถามออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปั จจัยส่ วนบุค คลของกลุ่มตัวอย่างมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามการจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุ มชนเป็ นฐานของตําบลเมืองเปลือ ย อําเภอศรี สมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
วิธีของลิเคอร์ท (Likert)
ตอนที่ 3 สอบถามข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศั ยชุมชนเป็ นฐานของตําบล
เมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
การสร้างเครื่ องมือและหาคุณภาพเครื่ องมือ ผูศ้ ึกษาดําเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน
2) สร้างแบบสอบถามแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอนโดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่ง
หมายของการศึกษา
3) นําแบบสอบถามที่ส ร้ างขึ้ นตามกรอบแนวคิ ดที่ ก าํ หนดอาจารย์ที่ปรึ ก ษาเพื่อ พิจ ารณาแก้ภาษา
เนื้อหา ความครบถ้วนถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถามสามารถวัดได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity)
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตรง
ตามความมุ่งหมายของการศึกษา
5) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับประชาชนในเขตตําบลสวนจิ ก อําเภอศรี สมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จํานวน 40 คน
6) นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อในแต่ละด้านโดย
วิธี Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation)
เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7) นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ความเชื่อ มัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 99)
8) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขอหนังสื อจากวิทยาลัยนครราชสี มา เพื่อ ขอความอนุ เคราะห์เ ก็บรวบรวมข้ อมูล เสนอต่ อกํานัน
ตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประสานการเก็บข้อมูล กับประชาชนในเขตตําบลเมืองเปลือย
อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองและได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
2) วิเคราะห์การจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐานของตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ดโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปล
ความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3) วิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะของประชาชนต่อการจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐานของตําบลเมือง
เปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
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2) ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่ าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3) สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
สรุปผลการศึกษา
1. ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย จํานวน 198 คน (ร้ อ ยละ 56.10) ส่ ว นใหญ่ มีอ ายุระหว่าง 31-50 ปี จํานวน 256 คน (ร้ อ ยละ 72.50)
รองลงมามีอายุ 51 ปี ขึ้นไป จํานวน 61 คน (ร้อยละ 17.30) ส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา จํานวน 175
คน (ร้อยละ 49.60) รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 95 คน (ร้ อยละ 26.90) ส่ วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกร จํานวน 167 คน (ร้อยละ 47.30) รองลงมามีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั หรื องานเอกชน จํานวน 101 คน
(ร้อยละ 28.60) และส่ วนใหญ่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 5,001–10,000 บาท จํานวน 192 คน (54.40)
2. ประชาชนมีความคิดเห็ นว่าตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดการภัยพิบตั ิ
โดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =2.62) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปาน
กลาง 4 ด้าน และอยู่ในระดับน้อ ย 3 ด้าน โดยเรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อ ย ดังนี้ ด้านการเสริ มสร้ างขี ด
ความสามารถ ( x =3.04) ด้านการติดตาม การรายงานผลและการปรับปรุ งแก้ไข ( x =3.03) ด้านการเลือกชุมชน
ดําเนินการ( x =2.97) ด้านมวลชนสัมพันธ์ ( x =2.93) ด้านการจัดองค์กรชุมชน ( x =2.17) ด้านการประเมินความ
เสี่ ยง ( x =2.15) และด้านการจัดทําแผนจัดการความเสี่ ยง ( x =2.05) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านการเลือกชุมชนดําเนินการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.95) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ มีการกําหนดเกณฑ์ในการเลือกชุมชนเพื่อจัดการความเสี่ ยงจากอุทกภัยใน
ตําบล ( x =3.06) รองลงมา มีการเลือกชุมชนเพื่อจัดเป็ นพื้นที่ในการดําเนิ นการเพื่อจัดการความเสี่ ยงจากอุทกภัยใน
ตําบล ( x =3.02) มีคณะกรรมการพิจารณาเลือกชุมชนเพื่อจัดการความเสี่ ยงจากอุทกภัยในตําบล ( x =2.88) และมี
การประกาศหรื อประชาสัมพันธ์เพื่อให้รับทราบชุมชนเป้ าหมายในการดําเนินงานโดยทัว่ กัน ( x =2.85)
2) ด้า นมวลชนสัม พัน ธ์ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x =2.93) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ มีการสังเกต การยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากประชาชนในตําบล ( x =2.98)
รองลงมา มีการกําหนดกลยุทธ์ในการสร้างความเข้าใจในชุมชน เพื่อจัดการความเสี่ ยงจากอุทกภัยในตําบล ( x =2.92)
มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในชุมชนเพื่อจัดการความเสี่ ยงจากอุทกภัยในตําบล ( x =2.90) และมีการปรับปรุ งกล
ยุทธ์ในการสร้างความเข้าใจในชุมชนเพื่อจัดการความเสี่ ยงจากอุทกภัยในตําบลให้มีความเหมาะสม ( x =2.89)
3) ด้านการประเมินความเสี่ ยง โดยรวมอยู่ในระดับน้อ ย ( x =2.15) เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ ดังนี้ มีการเตรี ยมการประเมินความเสี่ ยงจากอุทกภัยในตําบล ( x =2.28)
รองลงมา มีการประเมินความเสี่ ยงจากอุทกภัยในตําบล ( x =2.20) และมีการจัดการความเสี่ ยงจากอุทกภัยในตําบล
( x =2.15)
4) ด้า นการจัด องค์ก รชุ ม ชนโดยรวมอยู่ใ นระดับ น้อ ย ( x =2.17) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ ยจากมากไปน้อ ย 3 อันดับ ดังนี้ มีก ารจัดตั้งคณะกรรมการจัดการอุ ทกภัยในตําบล ( x =2.37)
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รองลงมา มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการอุทกภัยในตําบล ( x =2.22) และมีการประชุมของ
คณะกรรมการจัดการอุทกภัยในตําบล ( x =2.12)
5) ด้านการจัดทําแผนจัดการความเสี่ ยง โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( x =2.05) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อ ย ดังนี้ มีก ารจัดทําแผนการจัดการหลังการเกิ ดอุ ทกภัยในตําบล ( x =2.11)
รองลงมา มีการจัดทําแผนการจัดการก่อนเกิดอุทกภัยในตําบล ( x =2.07) และมีการจัดทําแผนการจัดการขณะเกิด
อุทกภัยในตําบล ( x =2.03)
6) ด้านการเสริ มสร้างขีดความสามารถ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.04) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ ดังนี้ มีก ารหาความต้อ งการในการฝึ กอบรมเสริ มสร้างขี ด
ความสามารถในการจัดการอุทกภัยในตําบล ( x =3.12) รองลงมา มีการกําหนดระยะเวลาในการฝึ กอบรมการจัดการ
อุทกภัยในตําบล ( x =3.08) และมีการกําหนดเรื่ องที่ควรให้การฝึ กซ้อมและฝึ กปฏิบตั ิการจัดการอุทกภัยในตําบล ( x
=3.01)
7) ด้านการติดตาม การรายงานผลและการปรับปรุ งแก้ไข โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.03)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ ดังนี้ เชิญหน่ วยราชการเข้าร่ วมสังเกตการณ์
เพื่อร่ วมให้ ข้อคิดเห็ นตลอดจนให้คาํ แนะนําในการจัดการอุทกภัยในตําบล ( x =3.10) รองลงมา มีการสรุ ปผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี ของการจัดการความเสี่ ยงจากอุ ทกภัยในตําบล ( x =3.07) และมีก ารประชุ มหารื อ เพื่อ นํา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาพิจารณาร่ วมกันเพื่อปรับปรุ งกระบวนการในการจัดการความเสี่ ยงจากอุทกภัยใน
ตําบล ( x =3.04)
3. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐานของตําบลเมืองเปลือย อําเภอ
ศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1) ขาดการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ และภัยพิบตั ิที่จะเกิดขึ้น
ในพื้นที่
แนวทางแก้ไข คือ ทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่ วมในการเฝ้ าระวังภัย ติดตาม
ข่าวสาร สภาพอากาศ ภัยพิบตั ิที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อการเตรี ยมการป้ องกันภัยได้ทนั ท่วงที ลดความสู ญเสี ยที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้
2) ประชาชนส่ วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่ วมซ้อมแผน
แนวทางแก้ไข จัดฝึ กอบรมซ้อมแผนให้กบั ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เป็ นหน้าที่ของหน่ วยงานภาครัฐ
และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อ ง ที่จะต้องให้ความรู้ที่ถูก ต้อ งเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการปฏิบตั ิตนของประชาชนใน
ชุมชน สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้น และให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง เพื่อการมีส่วนร่ วม
ของในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
3) การสํารวจความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิ ยังไม่ทวั่ ถึง และล่าช้า ขาด
งบประมาณสนับสนุน
แนวทางแก้ไข ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันสํารวจสภาพความเสี ยหาย และแจ้ง ไปยังผูน้ าํ ชุมชน เพื่อ
ประสานขอความช่วยเหลือ องค์การบริ หารส่ วนตําบล สนับสนุนเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยอย่างทันท่วงที
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4) ขาดอุปกรณ์และเครื่ องมือเตือนภัย
แนวทางแก้ไข ผูน้ าํ ชุมชนควรร่ วมมือกับประชาชนตรวจสภาพความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัย
และขอรับการสนับสนุนเครื่ องมือและอุปกรณ์ จากหน่ วยงานของรัฐ ให้ความรู้ดา้ นการจัดการภัยพิบตั ิกบั ประชาชน
อย่างต่อเนื่อง
5) การจัดซ้อมแผนไม่มีความต่อเนื่ อง
แนวทางแก้ไข ควรจัดอบรมซ้อมแผนเพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถ ให้มีความต่อเนื่ องอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนแผนเพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ในการเตรี ยมรับสถานการณ์จริ งต่ อไป เริ่ มตั้งแต่ ข้ นั ตอนจัดทํา
แผนการจัดการก่อนเกิดภัยพิบตั ิ แผนขณะเกิดภัยพิบตั ิ และแผนหลัง การเกิดภัยพิบตั ิในตําบล โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในการจัดทําแผนในทุกขั้นตอนมากที่สุด พร้อมตรวจติดตาม ประเมินผลการทํางาน และการรายงานผล โดยการ
ประชุ มของกรรมการหมู่บา้ นอย่างน้อยเดื อ นละ 1 ครั้ง และเชิ ญองค์ก รภายนอกเข้าร่ ว มสังเกตการณ์เ พื่อ ร่ วมให้
ข้อคิดเห็น ตลอดจนให้คาํ แนะนําในการจัดการภัยพิบตั ิ
อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาที่พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
มีการจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ โดยด้านที่ประชาชนมีความคิดเห็ นว่า
ตําบลเมืองเปลือยมีการดําเนินการมากที่สุดคือด้านการเสริ มสร้างขีดความสามารถ ซึ่ งตําบลเมืองเปลือยได้ดาํ เนิ นการ
ในเรื่ องการหาความต้องการในการฝึ กอบรมเสริ มสร้างขีดความสามารถในการจัดการอุทกภัยในตําบล มีการกําหนด
ระยะเวลาในการฝึ กอบรมการจัดการอุทกภัยในตําบล และมีการกําหนดเรื่ องที่ควรให้การฝึ กซ้อมและฝึ กปฏิบตั ิการ
จัดการอุทกภัยในตําบล แสดงให้เห็นว่าตําบลเมืองเปลือยได้มีการเตรี ยมความพร้อมและ การทําให้ประชาชนซึ่ งอยู่ใน
ภาวะล่อแหลมและเสี่ ยงภัยมีความเข้าใจถึงสภาวะของภัยและแนวโน้มที่จะเกิดเป็ นภัยพิบตั ิข้ ึนได้ อีกทั้งยังหมายถึงการ
ให้ประชาชนรู้ถึ งวิธี การที่ เ หมาะสมในการเตรี ยมความพร้อมการตอบสนองและการบรรเทาภัยต่างๆ เพื่อ เป็ นการ
ป้ องกันชี วิต และทรั พย์สิน ของตนเอง โดยการฝึ กซ้อ มแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็ นการสร้ างขี ด
ความสามารถของชุมชนตามหลักการจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน ซึ่ งชุมชนจะต้องมีการฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อเพิ่ม
ทักษะความชํานาญเป็ นระยะๆ อย่างน้อยควรฝึ กซ้อมแผนปี ละ 2 ครั้ง คือ ในช่วงฤดูกาลเกิดภัยและเมื่อใกล้จะถึงเวลาที่
คาดว่าพายุ ลมมรสุ ม มักจะเกิดขึ้น
ด้านที่ตาํ บลเมืองเปลือยดําเนิ นการในระดับรองลงมาคือ ด้านการติดตาม การรายงานผลและการปรับปรุ ง
แก้ไขโดยตําบลเมืองเปลือยได้เชิญหน่วยราชการเข้าร่ วมสังเกตการณ์เพื่อร่ วมให้ ข้อคิดเห็ นตลอดจนให้คาํ แนะนําใน
การจัดการอุทกภัยในตําบล มีการสรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี ของการจัดการความเสี่ ยงจากอุทกภัยในตําบล และมี
การประชุมหารื อ เพื่อนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาพิจารณาร่ วมกันเพื่อ ปรับปรุ งกระบวนการในการจัดการ
ความเสี่ ยงจากอุทกภัยในตําบล ด้านการเลื อกชุมชนดําเนิ นการโดยตําบลเมืองเปลื อยได้กาํ หนดเกณฑ์ในการเลือ ก
ชุมชนเพื่อจัดการความเสี่ ยงจากอุทกภัยในตําบล มีการเลือกชุมชนเพื่อเป็ นพื้นที่ในการดําเนิ นการเพื่อจัดการความ
เสี่ ยงจากอุทกภัยในตําบล มีคณะกรรมการพิจารณาเลือกชุมชนเพื่อจัดการความเสี่ ยงจากอุทกภัยในตําบล และมีการ
ประกาศหรื อประชาสัมพันธ์เพื่อให้รับทราบชุมชนเป้ าหมายในการดําเนิ นงานโดยทัว่ กัน ด้านมวลชนสัมพันธ์ ตําบล
เมืองเปลือยดําเนินการโดยมีการสังเกต การยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากประชาชนในตําบล มีการกําหนดกลยุทธ์ใน
การสร้างความเข้าใจในชุมชน เพื่อจัดการความเสี่ ยงจากอุทกภัยในตําบล มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในชุมชนเพื่อ
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จัดการความเสี่ ยงจากอุทกภัยในตําบล และมีการปรับปรุ งกลยุทธ์ในการสร้างความเข้าใจในชุมชนเพื่อจัดการความ
เสี่ ยงจากอุทกภัยในตําบลให้มีความเหมาะสม ด้านการจัดองค์กรชุมชน ตําบลเมืองเปลือยได้ต้ งั คณะกรรมการจัดการ
อุ ทกภัยในตําบล มีก ารกําหนดบทบาทหน้าที่ข องคณะกรรมการจัดการอุ ทกภัยในตํา บล และมีก ารประชุ มของ
คณะกรรมการจัดการอุทกภัยในตําบล ด้านการจัดการความเสี่ ยง ตําบลเมืองเปลือยมีการจัดทําแผนการจัดการหลังการ
เกิดอุทกภัยในตําบล มีการจัดทําแผนการจัดการก่อนเกิดอุทกภัยในตําบล ( x =2.07) และมีการจัดทําแผนการจัดการ
ขณะเกิดอุทกภัยในตําบล
ส่ วนด้านที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่าตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดการภัย
พิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุดคือ ด้านการจัดทําแผนจัดการความเสี่ ยง โดยตําบลเมืองเปลือยได้
ดําเนินการมีการจัดทําแผนการจัดการหลังการเกิดอุทกภัยในตําบล แสดงให้เห็นว่าในการจัดทําแผนจัดการความเสี่ ยง
จัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐานได้ดาํ เนิ นการเมื่อ เหตุได้เกิดขึ้นและจบสิ้ นไปแล้ว โดยได้นาํ เอาเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นแล้ว หรื อนําเอาประสบการณ์ดงั กล่ าวมาเป็ นแนวทางหรื อ ข้อมูล พื้นฐานในการจัดทําแผนจัดการความเสี่ ยง
จัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน ซึ่งเป็ นการเน้นการป้ องกันภัยมากกว่าการแก้ไขเหตุเฉพาะหน้า
2. ประชาชนมีขอ้ เสนอแนะต่อการจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐานของตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
1) ขาดการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ และภัยพิบตั ิที่จะเกิดขึ้น
ในพื้นที่แนวทางแก้ไข คือ ทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่ วมในการเฝ้ าระวังภัย ติดตามข่าวสาร สภาพ
อากาศ ภัยพิบตั ิที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อการเตรี ยมการป้ องกันภัยได้ทนั ท่วงที ลดความสูญเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้
2) ประชาชนส่ วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่ วมซ้อมแผน แนวทางแก้ไข จัดฝึ กอบรมซ้อมแผนให้กบั ประชาชน
ในพื้นที่ ทั้งนี้เป็ นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และการปฏิบตั ิตนของประชาชนในชุมชน สร้างจิตสํานึ กให้ประชาชนตระหนักถึงภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้น และให้
ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง เพื่อการมีส่วนร่ วมของในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
3) การสํารวจความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิ ยังไม่ทวั่ ถึง และล่าช้า ขาด
งบประมาณสนับสนุน แนวทางแก้ไข ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันสํารวจสภาพความเสี ยหาย และแจ้ง ไปยังผูน้ าํ ชุมชน
เพื่อประสานขอความช่วยเหลือ องค์การบริ หารส่ วนตําบล สนับสนุนเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยอย่างทันท่วงที
4) ขาดอุปกรณ์และเครื่ องมือเตือนภัย แนวทางแก้ไข ผูน้ าํ ชุมชนควรร่ วมมือกับประชาชนตรวจสภาพ
ความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัย และขอรับการสนับสนุนเครื่ องมือและอุปกรณ์ จากหน่ วยงานของรัฐ ให้ความรู้ดา้ น
การจัดการภัยพิบตั ิกบั ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
5) การจัดซ้อมแผนไม่มีความต่ อเนื่ อ ง แนวทางแก้ไข ควรจัดอบรมซ้อมแผนเพื่อเสริ มสร้างขี ด
ความสามารถ ให้มีค วามต่ อ เนื่ อ งอย่างน้อ ยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อ ทบทวนแผนเพื่อ นํามาปรั บปรุ งแก้ในการเตรี ยมรั บ
สถานการณ์จริ งต่อไป เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนจัดทําแผนการจัดการก่อนเกิดภัยพิบตั ิ แผนขณะเกิดภัยพิบตั ิ และแผนหลังการ
เกิ ดภัยพิบตั ิ ในตําบล โดยให้ประชาชนมีส่ ว นร่ ว มในการจัดทําแผนในทุก ขั้นตอนมากที่สุ ด พร้ อ มตรวจติ ดตาม
ประเมินผลการทํางาน และการรายงานผล โดยการประชุมของกรรมการหมู่บา้ นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และเชิญ
องค์กรภายนอกเข้าร่ วมสังเกตการณ์เพื่อร่ วมให้ขอ้ คิดเห็น ตลอดจนให้คาํ แนะนําในการจัดการภัยพิบตั ิ
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
1) ด้านการเลือกชุมชนดําเนิ นการ ตําบลเมืองเปลือยควรประกาศหรื อทําการประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ประชาคมได้ทราบชุมชนเป้ าหมายในการดําเนินงานโดยทัว่ กัน
2) ด้านมวลชนสัมพันธ์ ตําบลเมืองเปลือ ยควรปรับปรุ งกลยุทธ์การสร้ างความเข้าใจในชุมชนเพื่อ
จัดการความเสี่ ยงจากอุทกภัยในตําบลให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น
3) ด้านการประเมินความเสี่ ยง ตําบลเมืองเปลือยควรมีการจัดทําแผนประเมินความเสี่ ยงให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
4) ด้านการจัดองค์กรชุมชน ตําบลเมืองเปลือยควรทําความร่ วมมือกับหน่ วยงานต่างๆ ในการจัดการ
อุทกภัย
5) ด้านการจัดทําแผนจัดการความเสี่ ยง ตําบลเมืองเปลือย ควรจัดทําแผนการจัดการขณะเกิดอุทกภัย
ในตําบล
6) ด้านการเสริ มสร้างขีดความสามารถ ตําบลเมืองเปลือยควรกําหนดวิธีการฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้าง
ขีดความสามารถในการจัดการอุทกภัยในตําบล
7) ด้านการติดตาม การรายงานผลและการปรับปรุ งแก้ไ ข ตําบลเมืองเปลือยควรประชุมหารื อ เพื่อนํา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาพิจารณาร่ วมกันเพื่อปรับปรุ งแผนการจัดการความเสี่ ยงจากอุทกภัยในตําบล
ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรทําการศึกษาแนวทางการสร้างการมีส่วนร่ วมจากหลายภาคส่ วนในการจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัย
ชุมชนเป็ นฐาน
2) ควรทําการศึก ษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจัดการภัยพิบตั ิ โดยอาศัย
ชุมชนเป็ นฐาน
เอกสารอ้างอิง
กรมอุตุนิยมวิทยา. 2553. ปรากฎการณ์ภยั ทางธรรมชาติ. เชียงใหม่: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา.
บุญชม ศรี สะอาด. 2545. การวิจัยเบือ้ งต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุ งเทพฯ : สุ วีริยาสาส์น.
สํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด. (2556). พืน้ ทีเ่ สี่ยงภัยในตาบลเมืองเปลือยจานวน 8 หมู่บ้าน.
ร้อยเอ็ด: กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย.

วารสารรั ฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (Journal of Political Science and Social Science) 61

สภาพและปัญหาการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์ การบริหารส่ วนตาบลในอาเภอด่ านช้ าง จังหวัดสุ พรรณบุรี
Condition and Operation Problem of the Child Development Center, Subdistrict Local Government in
Dan Chang District, Suphanburi
จุฑารัตน์ คิ้ววิลยั 1
รัชดากร ทมินเหมย2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อศึก ษาสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก เล็ก องค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ในอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ คณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กและผูด้ ูแลเด็ก ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี ทุกแห่ ง
รวมจํานวน 140 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. การดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มี 1 ด้านอยูใ่ นระดับมากคือ ด้านงานธุ รการ การเงิน
และพัสดุ ส่ วนด้านที่เหลืออยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานวิชาการ ด้าน
บุคลากร ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ด้านงานกิจการนักเรี ยน และด้านงานชุมชนสัมพันธ์
2. ปั ญหาการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็ก เล็ก องค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบล ในอําเภอด่านช้าง จังหวัด
สุ พรรณบุ รี โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อ ย เรี ยงลําดับ ค่ าเฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ย ดัง นี้ ด้านอาคารสถานที่ และ
สิ่ งแวดล้อม ด้านงานวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ด้านงานธุ รการ การเงินและพัสดุ และด้านงาน
กิจการนักเรี ยน
คาสาคัญ : สภาพและปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

1
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นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสี มา
(อาจารย์ ดร.), อาจารย์ที่ปรึ กษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสี มา
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Abstract
The purpose of this study is to study condition and operation problem of the child development center,
subdictrict lacal government in Dan Chang district, Suphanburi. The study population was 140 people in the
committee of the child development center of Dan Chang district. The study instrument was questionnaires. The data
were analyzed by percentage, mean, and standard deviation.
The results of the study revealed that:
1. The operation of child development center, subdistrict local government, Dan Chang district,
Suphanburi, the overall was at moderate level. When considered each aspect found that government administration,
financial and material were at high level. However academic affairs, personnel, building and environment, student
affairs, and relationship with community were at moderate level.
2. The operation problem of the child development center, both overall an each aspect were at low level
including building and environment, academic affairs, personnel, relationship with community, general
administration, financial and material, and student affairs, respectively.
Keywords : condition and operation problem of the child development center
บทนา
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่ งจะทําหน้าที่บริ การช่วยเหลือแก่ครอบครัว ดังนั้น การที่จะจัดสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ได้น้ ันต้องขึ้นอยู่กบั ความพร้อมของโรงเรี ยน และการมีส่ว นร่ วมของ
ผูป้ กครอง ความสําเร็ จของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากมีอาคารและสิ่ งแวดล้อมที่ออกแบบมาสร้างเสริ มการ
เรี ยนรู้แล้ว สิ่ งหนึ่งที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องกระทําคือ การให้ผปู้ กครองเข้ามามีส่วนรับรู้และมีส่วนร่ วมกับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งการให้ผปู้ กครองได้เข้ามาส่ วนร่ วมกับโรงเรี ยนส่ งให้เกิดประโยชน์หลายประการ ได้แก่ สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาได้ตามทิศทางที่ชุมชนต้องการ ครู สามารถเข้าใจเด็กและสามารถแก้ไขปั ญหาของเด็ก
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จอห์น ล็อค (หรรษา นิ ลวิเชียร, 2537 : อ้างอิงจาก John Lock 1632–1740) ได้กล่าวว่า เด็ก
เปรี ยบเสมือนผ้าขาว เด็กทุกคนมีความสามารถด้านการเรี ยนรู้และด้านสมองเท่าเทียมกัน องค์ประกอบของสิ่ งแวดล้อม
รอบๆ ตัวเด็ก เช่น พื้นฐานทางครอบครัว การศึกษา และประสบการณ์วยั เด็ก จะมีความสําคัญต่อเด็กในวัยนี้ มาก กุลยา
ตันติผลาชีวะ (2543 : 16-17) กล่าวว่า เด็ก 8 ขวบแรกที่มีพฒั นาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว แต่ละขวบปี มีความ
แตกต่างและมีความก้าวหน้าของพัฒนาการที่ต่างกันมาก ทําให้การดูแล การเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์การเรี ยนแต่ละ
วัยต่างกัน เป็ นเหตุให้มีการจัดสถานบริ การแตกต่างกันตามวัยของเด็กสถานพัฒนาเด็ กปฐมวัยซึ่ งทําหน้าที่ให้การดูแล
แก่เด็กมีอยูใ่ นหลายสังกัด ได้แก่ กลุ่มกระทรวงสาธารณสุ ข ศูนย์โภชนาการ กรมอนามัย ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน
ของศูนย์สุขวิทยาจิตวิทยาวิทยาลัยพยาบาลและโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง กลุ่มกระทรวงศึกษาธิ การ โรงเรี ยนเด็ก
เล็กในวัด กลุ่มมหาวิทยาลัย มีโรงเรี ยนเด็กเล็กในโรงเรี ยนสาธิต กลุ่มองค์กรเอกชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมอนามัย
กรมอาชีวะศึกษา สมาคมมูลนิธิต่างๆ กรมการศาสนา เทศบาล และกรมประชาสงเคราะห์ ฯลฯ (กุลยา ตันติผลาชีวะ,
2543 ก. :17 ) เพื่อให้ภาคส่ วนต่างๆ ของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาร่ วมกันดังปรากฏอยู่
ในกฎหมายฉบับต่างๆ ได้แก่
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รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 43 มาตรา 81 และมาตรา 289 ที่ให้ความสําคัญ
ต่อชุมชน และส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประชาชน เอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษาที่มุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
โดยในปัจจุบนั มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล,องค์การบริ หารส่ วนตําบล,องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ,
รู ปพิเศษ ซึ่ งในแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลและองค์การบริ หารส่ วนตําบลยังมีระดับชั้นของตนเอง ซึ่ ง
แตกต่างกันทั้งรายได้ จํานวนประชากร ระบบบริ หาร บุคลากรในองค์การทําให้ทอ้ งถิ่นแต่ละแห่ งมีศกั ยภาพในการจัด
การศึกษาต่างกัน (กรมการปกครอง, 2545) การสํารวจการประมาณการจํานวนนักเรี ยน นักศึกษา ปี การศึกษา 2542 2559 พบว่าจํานวน นักเรี ยนอนุ บาลทั้งในภาครัฐและเอกชน มีจาํ นวนนักเรี ยนอนุ บาลเพิ่มโดยเฉลี่ยปี ละประมาณ
10,300 คน และ 32,700 คน ตามลําดับ และอัตราส่ วนที่ระดับก่อนประถมศึกษาต่อประชากรวัยเรี ยนอายุ 3 - 5 ปี มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยเพิ่มจากร้อยละ 94.0 ในปี การศึกษา 2542 เพิ่มร้อยละ 97.0 ในปี การศึกษา 2544 และ
จะเพิ่มเป็ นร้อยละ 100 ตั้งแต่ปี 2545 เป็ นต้นไป ทั้งนี้เป็ นไปตามแผนการศึกษาแห่ งชาติ ที่กาํ หนดให้มีการส่ งเสริ มเด็ก
ปฐมวัยทุกคนให้ได้รับบริ การเพื่อเตรี ยมความพร้อมอย่างน้อย 1 ปี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2543
: 28-29) ด้วยเหตุน้ ี นโยบายการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การจึงมี แนวคิด
และหลักการที่สาํ คัญในการจัดการศึกษา คือ การจัดการศึกษาไทยเป็ นการศึกษาตลอดชีวิต เปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษาและให้มีการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต มีการระดมสรรพกําลัง เพื่อการจัดการศึกษาให้บุคคล ครอบครัว
ชุ มชน องค์ก รชุ มชน องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นและสถาบันต่ างๆ มีส่ ว นร่ ว มในการจัด การศึ ก ษามากขึ้ น
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็ นถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็ก จึงได้เริ่ มมีการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บา้ น ตําบล ตามความต้องการและ ขีดความสามารถของประชาชนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เพื่อรับเด็ก
เล็กในชนบทอายุระหว่าง 3-6 ปี เข้ารับการเลี้ยงดูในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และให้อยูใ่ นความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการพัฒนาเด็กและคณะกรรมการสภาตําบล โดยให้การช่วยเหลือและให้การสนับสนุ นในด้านวิชาการและ
งบประมาณ ในส่ วนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน รวมทั้งการฝึ กอบรมผูด้ ูแลเด็กและคณะกรรมการพัฒนาเด็ก
เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถปฏิบตั ิงาน ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เมื่อได้มีพระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบล ในปี พ.ศ.2537 และรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะ
กระจายกิจกรรมการดําเนินงาน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีศกั ยภาพและความพร้อม ได้มี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ตามกําลังและขีดความสามารถขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนั้นๆ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2541 เป็ นต้นมา ดังนั้นเพื่อเป็ นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายอํานาจการบริ หารลงสู่ ทอ้ งถิ่น
องค์การบริ หารส่ วนตําบลต้องถือเป็ นหน้าที่หลักที่จะให้ความสําคัญในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ซึ่ งตาม
พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา
16 (9) ว่า ด้ว ยการจัดการศึก ษาและผูท้ ี่มี ส่ ว นสํา คัญ ในการบริ ห ารงานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลให้เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลได้น้ นั ได้แก่ คณะกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทและมี
ความใกล้ชิดกับ ประชาชนมากที่สุด รู้ สภาพและปั ญ หาของท้อ งถิ่นเป็ นอย่างดี จึ งควรให้ค วามสําคัญ ในการนํา
แนวนโยบายของ รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเข้าสู่ ภาคปฏิบตั ิ ให้บงั เกิดผลตาม ความมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจะต้องนํา แนวนโยบายไปปฏิบตั ิให้ประสบความสําเร็ จ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ในการบริ หารจัดการ และสามารถแก้ไขปั ญหาด้านการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริ ง

64 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสี มา

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาสภาพการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็ก เล็ก องค์การบริ หารส่ ว นตําบลในอําเภอด่ านช้าง
จังหวัดสุ พรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาปั ญหาการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์การบริ ห ารส่ วนตําบลในอําเภอด่านช้าง
จังหวัดสุ พรรณบุรี
เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กระจายอํานาจในการปกครอง และการ
กําหนดการพัฒนามนุษย์ในด้านต่างๆ ดังนั้นจึงได้กาํ หนดเป้ าประสงค์ของการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ไว้ดงั นี้
1) วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีคุณลักษณะ วิถีชีวิต และการจัดการที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
2) วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาการและเตรี ยม
ความพร้อมทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และลักษณะนิสัยให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เต็ม
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ระเบียบวินัย และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ ประสิ ทธิภาพการจัดการศึกษา
3) ภารกิ จการจัดการศึกษาของท้องถิ่ น จัดเตรี ยมความพร้ อมแก่เด็ก ปฐมวัยตามแนวประสบการณ์
ระดับก่อนประถมศึกษาเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็ม
ตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (กรมการปกครอง, 2542 : 8–9)
การบริ หารงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
การบริ หารหมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลปะ เพื่อดําเนิ นการเกี่ยวกับคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ การจัดการ ให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้การบริ หารเป็ นการประสานงาน การอํานวยความสะดวกและ
การให้บริ ก ารแก่ ผทู้ ี่เ กี่ ยวข้อง สําหรั บการบริ ห ารงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก นั้น เมื่อนํามาพิจ ารณาถึ งลัก ษณะการ
บริ หารงานแล้ว เบญจา แสงมลิ (2542 : 342) กล่าวว่า ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเป็ นลักษณะของการบริ หารงาน ที่เกิดขึ้นจาก
ชุมชนเป็ นผูจ้ ดั ตั้ง มีคณะบุคคลเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบในรู ปของกรรมการ ลักษณะของการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจะ
เป็ นไปตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการแต่ล ะศูนย์ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวทางการบริ หารงานสามารถ
นํามาใช้ได้เกือบทั้งหมด ซึ่ งสํานักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (2536 : 4) ได้แบ่งขอบข่ายของการ
บริ หารงานในโรงเรี ยนออกเป็ น 6 งานได้แก่ งานวิชาการ งานกิจการนักเรี ยน งานบุคลากร งานธุ รการ การเงินและ
พัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทาง การบริ หารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ด้วยเหตุน้ ีผวู้ ิจยั จึงขอถือเอาแนวทางในการบริ หารงานศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกร (กรมการปกครอง, 2542 : 8-17) เป็ นหลักในการกําหนดขอบเขตการ
บริ หารงานทั้ง 6 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม งานบุคลากร งานธุ รการ การเงินและพัสดุ
งานกิจการนักเรี ยน และงานความสัมพันธ์กบั ชุมชนและการประชาสัมพันธ์
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึก ษานี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึก ษา คือ คณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและ
ผูด้ ูแลเด็ก ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี ทุกแห่ ง รวมจํานวน
140 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. การดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในอําเภอด่านช้าง จังหวัด สุ พรรณบุรี
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มี 1 ด้านอยูใ่ นระดับมากคือ ด้านงานธุ รการ การเงิน
และพัสดุ ส่ วนด้านที่เหลืออยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานวิชาการ ด้าน
บุคลากร ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ด้านงานกิจการนักเรี ยน และด้านงานชุมชนสัมพันธ์ และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการความพร้อมของเด็กเป็ นรายบุคคลให้ผปู้ กครอง
ทราบ รองลงมา การนําเอกเทคนิ ควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดมุมแสดงผลงานของเด็ก และการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
2) ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของเครื่ องนอน ฯลฯ มีจาํ นวน
เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้เ หมาะสมกับเด็ก รองลงมา การจัดสภาพภายนอกห้อ งเรี ยน มีบริ เวณเพียงพอ
สะอาด ร่ มรื่ น และปลอดภัย และการจัดอาการสถานที่ และดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่ องเล่นที่สนับสนุนต่อพัฒนาการของ
เด็ก ให้อยูใ่ นสภาพที่ดีและปลอดภัยสําหรับเด็ก
3) ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ อัตรากําลังผูด้ ูแลเด็กเพียงพอสอดคล้องกับจํานวนเด็ก รองลงมา ผูบ้ ริ หาร มีความรู้
ความสามารถในงานวิชาการและการบริ หารจัดการ และผูด้ ูแลเด็กมีความรู้และความเข้าใจในจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
4) ด้านงานธุ รการ การเงินและพัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ความสะดวกรวดเร็ วในการเบิก จ่ายงบประมาณด้านการศึกษา
รองลงมา การสนับสนุ นงบประมาณ สามารถจัดซื้ อสื่ อการเรี ยนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ได้ตรงตามความต้องการ
จําเป็ น และระบบการเก็บเอกสารหลักฐานและหนังสื อราชการเป็ นหมวดหมู่
5) ด้านงานกิจการนักเรี ยน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การจัดเวลาให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเหมาะสมตามวัย รองลงมา การ
จัดกิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และมีการบันทึกผลพัฒนาการเด็ก และรายงานให้ผปู้ กครอง
ทราบอย่างต่อเนื่อง
6) ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ให้ผปู้ กครองและ
ชุ ม ชนได้รั บ ทราบอย่างสมํ่า เสมอ รองลงมา การอาศัยความร่ ว มมือ ของคณะกรรมการพั ฒ นาเด็ ก ในการสร้ า ง
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ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน และผูป้ กครองและชุมชน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุ นการดําเนิ นงาน เช่น การบริ จาค
ทรัพย์วสั ดุอุปกรณ์ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ของเด็ก
2. ปั ญ หาการดําเนิ นงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก เล็ก องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลในอําเภอด่ านช้าง จังหวัด
สุ พรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อ ย โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย ดังนี้ ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่ งแวดล้อม ด้านงานวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ด้านงานธุ รการ การเงินและพัสดุ และด้านงาน
กิจการนักเรี ยน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน รองลงมา สื่ อการเรี ยนการสอน
และวัสดุอุปกรณ์มีจาํ นวนเพียงพอ หลายหลายและตรงกับความต้องการ เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั
เด็ก และการประชุมวาแผนเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานการจัดการเรี ยนการสอนระหว่างผูบ้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็กและ
ผูป้ กครอง
2) ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ความเหมาะสม เพียงพอของอาคารเรี ยนหรื อห้องเรี ยนกับจํานวน
เด็ก รองลงมา ห้องนํ้า ห้องส้วม มีจาํ นวนเพียงพอ มีความสะอาดถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย และห้องเรี ยน มีแสง
สว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้สะดวก
3) ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลํา ดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ มีการปฐมนิเทศให้ผดู้ ูแลเด็กตระหนักในบทบาท รองลงมา ผูบ้ ริ หาร มีความรู้ความสามารถ
ในงานวิชาการและการบริ หารจัดการ และการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างขวัญและกําลังใจโดยการชมเชยยกย่องให้
รางวัลให้กบั บุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
4) ด้านงานธุ รการ การเงินและพัส ดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อโดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ความเพียงพอของงบประมาณในการจัดการศึกษา รองลงมา ระบบ
การเก็บเอกสารหลักฐานและหนังสื อราชการเป็ นหมวดหมู่ และการสนับสนุนงบประมาณ สามารถจัดซื้ อสื่ อการเรี ยน
การสอนและวัสดุอุปกรณ์ได้ตรงตามความต้องการจําเป็ น
5) ด้านงานกิ จการนัก เรี ยน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อ ย เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบตั ิท้ งั กิ จกรรมประจําวันในห้อ งเรี ย นและนอก
ห้องเรี ยนเพื่อพัฒนาลักษณะนิ สัยและทักษะในการใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมพัฒนาการของ
เด็กตามวัย รองลงมา การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เด็กได้รู้จกั วัฒนธรรมไทย และการดูแลด้านสุ ขภาพอนามัยของเด็ก
โดยพยาบาล แพทย์หรื อเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขอย่างต่อเนื่อง
6) ด้านงานชุ มชนสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อ ย เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ให้ผปู้ กครองและ
ชุมชนได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ รองลงมา การจัดกิจกรรมเผยแพร่ ผลงานของเด็ กต่อชุมชน และการเปิ ดโอกาสให้
ผูบ้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็กและผูป้ กครองได้มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็ นต่อกิจกรรมของศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก
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อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
1. การดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มี 1 ด้านอยูใ่ นระดับมากคือ ด้านงานธุ รการ การเงิน
และพัสดุ ส่ วนด้านที่เหลืออยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ ณิ ชมนต์ ปั ทมเสวี (2548 : บทคัดย่อ) ที่
ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง สภาพและปั ญหาการบริ หารงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยการศึกษาดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงาน และเพื่อเปรี ยบเทียบสภาพ
และปัญหาการบริ หารงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า
สภาพการบริ หารงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม มีสภาพการ
บริ หารงานอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านที่ผลการศึกษาพบว่า มี 1 ด้านอยู่ในระดับมากคือ ด้าน
งานธุรการ การเงินและพัสดุ ส่ วนด้านอื่นๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง การที่ศนู ย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ในอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี มีการดําเนินการด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ ซึ่งประกอบด้วย งานพัสดุ เป็ น
การจัดซื้ อ จัดหา จัดทําและจําหน่ ายทะเบียน งานธุ รการและสารบรรณ ได้แก่ การจัดทําข้อมูลสถิติ จัดทําทะเบียน
หนังสื อรับ ส่ ง การควบคุมและจัดเก็บเอกสารจัดทําประกาศและคําสั่ง การจัดทําทะเบียน นักเรี ยนการรับสมัคร
นักเรี ยน และการเงิน ได้แก่ การจัดทํางบประมาณ การทําบัญชี การเงิน การเบิกจ่ายเงิน ซึ่ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจะถือ
ปฏิ บตั ิ เ กี่ยวกับรายรั บ จ่าย ตามระเบียบขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นนั้นๆ สําหรั บการจัดเก็บค่ าใช้จ่ ายจาก
ผูป้ กครองให้อนุโลมใช้ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินบํารุ งการศึกษาของหน่วยต้นสังกัด และระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง(กรมการปกครอง, 2545 : 14) อยูใ่ นระดับมากที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ แสดงให้เห็ นว่าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ได้จดั ระบบเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น และเมื่อพิจารณาในด้านที่ระดับรองลงมา พบว่า
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี มีการดําเนิ นการด้านงานวิชาการ
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เพชรรัตน์ เบี้ยเลี่ยม (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา สภาพและปั ญหาของจัดการศึกษา
ปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุ ษย์ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการจัดการศึกษาพบว่า การจัดประสบการณ์มีก ารปฏิบตั ิสูงที่สุดและเป็ นไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (2534 ก : 18-19) ให้แนวคิดว่างานวิชาการเป็ นงานที่สําคัญที่สุด
งานอื่นๆ เป็ นงานที่สนับสนุนการดําเนิ นงานวิชาการถือเป็ นงานหลักของโรงเรี ยน โดย กรมการปกครอง (2545 : 9)
ได้ให้แนวทางในการบริ หารงานวิชาการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดังนี้
1) การจัดกิจกรรมการพัฒนาการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมให้เด็กได้พฒั นาประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ โดยเปิ ดโอกาสให้เด็กได้สังเกต สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง
พร้อมทั้งได้เรี ยนรู้จากของจริ งและสื่ อการเรี ยนรู้ต่างๆ โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมตามวัยของเด็ก
เป็ นหลักให้เด็กได้เลือกกิจกรรม ที่หลากหลายตามความสนใจดูแลเด็กด้วยความรัก ความเอาใจใส่ จดั บรรยากาศให้เด็ก
ได้มี ปฏิสัมพันธ์กบั เด็กอื่นๆ และกับผูใ้ หญ่ให้เด็กรู้จกั อยูร่ ่ วมกันในสังคม รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง
มีคุณธรรม จริ ยธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย และมีโอกาสได้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามบริ บทของสังคมไทย
2) การประเมินพัฒนาการ ด้านสุ ขภาพ ใช้สมุดบันทึกสุ ขภาพ หรื อแบบรายงานพัฒนาการของเด็ก
หรื อแบบบ่งชี้พฤติกรรมตามวัยของเด็ก เพื่อบันทึกการชัง่ นํ้าหนัก วัดส่ วนสูง การให้ภูมิคุม้ กันโรค บันทึกการเจ็บป่ วย
ด้านพัฒนาการเด็ก ใช้สมุดบันทึกสุ ขภาพ หรื อแบบรายงานพัฒนาเด็กหรื อแบบบ่งชี้พฤติกรรมตามวัยของเด็ก และ
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รายงานผลให้ผปู้ กครองทราบเป็ นระยะเวลา ทั้งนี้ ให้รวมพฤติกรรมที่สงสัยดูจากผลงานของเด็กร่ วมด้วย นอกจากนี้
ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างน้อยปี ละครั้ง
3) การนิเทศและการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หารควรนิ เทศหรื อจัดให้มีผรู้ ับผิดชอบ การนิ เทศและตรวจสอบ
การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน เป็ นประจํา สมํ่าเสมอ และนําผลจากการนิ เทศใช้พฒั นาครู ดูแลเด็กและตัวเด็ก ทั้งนี้
การนิเทศควรมีเอกสาร หลักฐาน การนิเทศ และควรมีระยะเวลาการนิเทศที่ชดั เจน
4) จัดทําแผนการสอนเป็ นการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามกําหนดการสอน
และสอดคล้องกับหลักสูตรก่อนประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
5) จัดระเบียนสะสม เป็ นการจัดทําข้อมูลเด็กเป็ นรายบุคคล ตามแบบเพื่อเป็ น ข้อมูลในการติดตามเด็ก
และใช้ขอ้ มูลเพื่อการแนะแนวเป็ นรายบุคคล
6) การจัดทํารายงานและสถิติของชั้นเรี ยน
7) การจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติทางการศึกษาและส่ งเสริ มและเผยแพร่ วิชาการ
8) การประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาอื่น
ส่ วนด้านที่มีระดับการดําเนินการน้อยที่สุดคือ ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล ในอําเภอด่ านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี ควรให้ค วามสําคัญและดําเนิ นการให้มากยิ่งขึ้ น ทั้งนี้ เ พราะงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับ ชุมชนว่าเป็ นงานสนับสนุ นงานวิชาการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีความ
เข้าใจที่ดีต่อ โรงเรี ยนอันจะทําให้โรงเรี ยนดําเนิ นงานด้านต่างๆ ไปด้วยดี กล่าวได้ว่าการบริ หารงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชนเป็ นงานที่สนับสนุ นงานวิชาการ เป็ นการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อ กันระหว่างบ้านและ
โรงเรี ยน ซึ่งจะทําให้โรงเรี ยนบริ หารงานไปได้อย่างราบรื่ น (ปรี ชา นิพนธ์พิทยา, 2536) ซึ่งสอดคล้องกับ สมคิด บาง
โม (2544) ที่กล่าวว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนจัดว่าเป็ นสิ่ งสําคัญในการบริ หารงานการศึกษา
เพราะโรงเรี ยนจะต้องระดมทรัพยากรจากชุ มชนมาช่ว ยในการพัฒนาโรงเรี ยนไม่ว่าจะเป็ นด้านอุปกรณ์ เครื่ องมือ
อาคารเรี ยน ตลอดจนการสนับสนุ นทางด้านการเงิน นอกจากนั้นหลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับ
ชุมชน เป็ นงานที่โรงเรี ยนต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ในชุมชน จําเป็ นต้องดําเนินการอย่างจริ งใจ รอบคอบ และมี
หลักเกณฑ์ กล่าวคือ ต้องดําเนินการด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ ตรงไปตรงมา เชื่อถือได้ ต้องถือว่าเป็ นภารกิจที่ตอ้ งกระทํา
ต่อเนื่อง การดําเนินงานต้องให้ครอบคลุมทุกด้านที่ ชุมชนมีส่วนรับผิดชอบ เป็ นงานสร้างสรรค์มิได้ทาํ ลายภาพพจน์
ของโรงเรี ยน ควรใช้กระบวนการสองทางในการติดต่อสื่ อสารควรคํานึงถึงความต้องการของชุมชนและพัฒนาการของ
ชุมชนรวมทั้งใช้วิถีแห่ งประชาธิ ปไตยในการดําเนิ นงานด้วย ทั้งนี้ รูปแบบการดําเนิ นการอาจดําเนิ นการได้ในหลาย
ลักษณะ เช่น การประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่ าวสาร และกิจ กรรมต่ างๆ ให้ผปู้ กครองและชุมชนได้รับทราบอย่าง
สมํ่าเสมอ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ ผลงานของเด็กต่อชุมชน การเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็กและผูป้ กครองได้มี
ส่ วนร่ วมในการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เป็ นต้น
2. ปั ญหาการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็ก เล็ก องค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบล ในอําเภอด่านช้าง จังหวัด
สุ พรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อ ย โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย ดังนี้ ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่ งแวดล้อม ด้านงานวิชาการและด้านบุคลากร ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ด้านงานธุ รการ การเงินและพัสดุ และด้านงาน
กิจการนักเรี ยน สอดคล้องกับการศึกษาของ ณิ ชมนต์ ปั ทมเสวี (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง สภาพและ
ปัญหาการบริ หารงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดปทุมธานี โดยการศึกษาดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปั ญ หาการบริ ห ารงาน และเพื่อเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการบริ หารงานศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาการบริ หารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย รายด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง 3 ด้าน เรี ยงลําดับดังนี้ ด้านงานวิชาการ ด้านงานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม และด้านงานบุคลากร อยู่ใน
ระดับน้อย 3 ด้าน เรี ยงลําดับดังนี้ ด้านงานธุ รการ การเงิ นและพัสดุ ด้านงานความสัมพันธ์ก ับชุ มชน และการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านงานกิจการนักเรี ยน และพิจารณาเป็ นรายด้านเมื่อเปรี ยบเทียบกับด้านอื่นๆ ที่พบว่า ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่ งแวดล้อม เป็ นด้านที่มีปัญหาที่สุ ด เกี่ยวกับความสําคัญ ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อมนั้น สมคิ ด
บางโม (2544) กล่าวว่า การบริ หารอาคารสถานที่ ถ้าบริ หารได้ดีสถานที่เหมาะสม การใช้อาคารและตกแต่งอาคาร
เอื้ออํานวยต่อการเรี ยนการสอนแล้ว ย่อมจะทําให้การบริ หารงานด้านอื่นๆ ดีไปด้วย การบริ หารอาคารสถานที่ ควร
คํานึ งถึงเรื่ องสถานที่ต้ งั โรงเรี ยน อาคารเรี ยน ห้องเรี ยน อาคารประกอบการดูแลบํารุ งรักษาอาคาร เป็ นต้น จากผล
การศึกษาแม้จะพบว่า ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม เป็ นด้านที่มีปัญหาที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับด้านอื่นๆ ไม่ได้
หมายความว่าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี มีปัญหาในเรื่ องนี้
ทั้งหมด แต่เ ป็ นปั ญ หาในเรื่ องปลีกย่อ ยและควรเร่ งดําเนิ นการ ได้แก่ ความเหมาะสม เพียงพอของอาคารเรี ยนหรื อ
ห้องเรี ยนกับจํานวนเด็ก ห้องนํ้า ห้องส้วม มีจาํ นวนเพียงพอ ความสะอาดถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย และห้องเรี ยน มี
แสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ กรมการปกครอง (2545 : 9) ที่ได้ให้แนวทาง
การบริ หารงานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเรื่ องพื้นที่และ
การก่อสร้างศูนย์ มีขอ้ ควรพิจารณา ดังนี้ คือ ที่ต้ งั ต้องไม่อยูใ่ นบริ เวณที่เสี่ ยงอันตราย ได้แก่ บริ เวณขนถ่ายแก๊ส นํ้ามัน
สารเคมีหรื อสารพิษ มลภาวะทั้งทางอากาศแสงและเสี ยงที่มากเกินควร หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตอ้ งมีมาตรการ
ป้ องกันภาวะอุบตั ิภยั ต่างๆ ที่มีมาตรฐานกําหนด จํานวนชั้นของอาคาร ไม่ควรเกิน 2 ชั้น นับจากพื้นหากสู งเกินกว่า 2
ชั้น ต้องมีมาตรการป้ องกันอัคคีภยั และอุบตั ิภยั ตามประกาศของทางราชการในเรื่ องที่เกี่ยวข้องความสู งของห้อง ไม่
ควรน้อยกว่า 2.00 เมตร นับจากพื้นถึงเพดาน ทางเข้า ออก และประตูหน้าต่าง ต้องมีทางเข้าทางออกอย่างเหมาะสม
สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากอาคารได้สะดวกหากเกิด อัคคีภยั หรื อภัยพิบตั ิ โดยอย่างน้อยต้องมีทางเข้า ทางออกสอง
ทาง แต่ละทางกว้างประมาณ 80 เซนติเมตร ประตู หน้าต่าง ต้องมีขนาดและจํานวนเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของห้อง
ความสูงของขอบหน้าต่างประมาณ 80 เซนติเมตรนับจากพื้น พื้นที่ใช้สอย ต้องจัดให้มีบริ เวณ พื้นที่ในอาคารที่สะอาด
ปลอดภัย เหมาะสมกับการปฏิบตั ิกิจกรรมของเด็ก เช่น เล่น เรี ยนรู้ รับประทานอาหารและนอน โดยแยกเป็ นสัดส่ วน
จากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วมและที่พกั เด็กป่ วย โดยเฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน พื้นที่สําหรับจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กอาจจะแยกเป็ นห้องเฉพาะหรื อจัดรวมเป็ นห้องเอนกประสงค์ ที่ใช้สาํ หรับจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ได้ โดยใช้พ้ืนที่เดียวกันแต่ต่างเวลา และอาจปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์หรื อย้ายเครื่ องเรื อน ตามความเหมาะสมและ
ข้อจํากัดของพื้นที่ เป็ นต้น
3. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ควรจัดกิจกรรมเผยแพร่ ผลงานของเด็กต่อชุมชน การอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การเลี้ยงดูเด็กแก่ผปู้ กครองอย่างสมํ่าเสมอ การเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็กและผูป้ กครองได้มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เป็ นต้น
2) ด้านงานกิจการนักเรี ยน ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เด็กได้รู้จกั วัฒนธรรมไทยการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญร่ วมกัน ระหว่างผูบ้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็ก และผูป้ กครอง การดูแลด้านสุ ขภาพอนามัยของเด็ก โดยพยาบาล แพทย์หรื อ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น
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3) ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ควรดําเนิ นการเรื่ องจัดห้องเรี ยน สิ่ งแวดล้อมและการอํานวย
ความสะดวกให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
4) ควรดําเนิ นการแก้ไขปั ญ หา ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ควรจัดอาคารเรี ยน ห้อ งเรี ยน
ห้อ งนํ้า ห้องส้ว ม ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนเด็ก โดยคํานึ งถึ งความสะอาด ถูกสุ ขลัก ษณะและ
ปลอดภัย
5) ควรดําเนิ นการแก้ไขปั ญ หาด้านงานวิชาการ ควรจัดกิ จ กรรมที่ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนใน
ห้องเรี ยน จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ให้มีจาํ นวนเพียงพอ หลายหลาย ตรงกับความต้องการ และ
เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอน และควรมีการประชุมวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนิ นงานก ารจัดการ
เรี ยนการสอนระหว่างผูบ้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็กและผูป้ กครอง
6) ควรดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาด้านงานวิชาการ ด้านงานบุคลากร ควรมีการปฐมนิ เทศให้ผดู้ ูแลเด็ก
ตระหนักในบทบาทของตน ผูบ้ ริ หารควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในงานวิชาการและการบริ หารจัดการ
ผูด้ ูแลเด็กความได้รับการพัฒนาทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
4. ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มประชาชนให้มีส่วนร่ วมและสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
2) ควรศึกษาสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตํา บล ตาม
ความคิดเห็นของผูป้ กครอง เพื่อเปรี ยบเทียบกับความคิดเห็นของกรรมการศูนย์และผูด้ ูแลเด็ก (ผดด.)
3) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้การดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ประสบ
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ความคิดเห็นต่อการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุทอี่ าศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่ วนตาบลพระเจ้ า
อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้ อยเอ็ด
The Opinion’s on Lifestyle of the Elderly Lived in the Area of Prachao Subdistrict Administrative
Organization, Chiangkwan District, Roi Et Province
ชลธิชา โพธิ์ศรี รัตน์1
รัชดากร ทมินเหมย2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการดําเนินชีวิตของผูส้ ู งอายุที่อาศัย
อยูใ่ นเขตองค์การ บริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุค คล ได้แก่
เพศ และระดับการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมด 12 หมู่บา้ น จํานวน 546 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สู ตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้ก ลุ่ มตัวอย่าง จํานวน 231 คน เครื่ อ งมือที่ใช้ในการศึก ษาเป็ นแบบสอบถามมี
ลักษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการได้รับการบริ การจากภาครัฐ ด้านการดูแลสุ ขภาพ ด้านความต้องการสนับสนุนอื่นๆ ด้านกิจกรรมสําหรับ
ผูส้ ูงอายุดา้ นกิจกรรมสําหรับผูส้ ูงอายุและด้านการดําเนินชีวิตประจําวัน ตามลําดับ
2. ผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชีย งขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ
และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต โดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การดําเนินชีวิต, ผูส้ ูงอายุ, องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the opinions on lifestyle of the elderly lived in the
area of Prachao Subdistrict Administrative Organization, Chiangkwan district, Roi Et province classified by
personal factors such as gender and education level. Population used in the study consisted of 546 elderly of 12
villages in the area. Samples were 231 elderly by Taro Yamane’s method. The questionnaire with rating scale was
used as a tool. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way
ANOVA), and least significant difference by Scheffe’s method.
The results of the study revealed that:
1. The opinions on lifestyle of elderly lived in the area of Prachao Subdistrict Administrative
Organization, Chiangkwan district, Roi Et province were at high level both overall and each aspect; ranking from the
highest to the lowest were receipt of government service, health care, needs of other supports, the elderly activities
and daily lifestyle respectively.
2. The opinion on the lifestyle of the elderly with different gender and education level, was not different
both the overall and each aspect.
Keywords : Lifestyle, Elderly, Prachao Sub-district Administrative Organization
บทนา
ในอนาคตสถานการณ์ทางด้านประชากรของไทยมีแนวโน้มจะเกิดการเปลี่ ยนแปลง โดยในปี พ.ศ.2553
ประเทศไทยมีประชากร 63.8 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นสู งสุ ดเป็ น 66.4 ล้านคนในปี 2569 จากนั้นจะค่อยๆ ลดลงเหลือ
63.9 ล้านคน ในปี 2583 โดยพบว่า จํานวนและสัดส่ วนประชากรวัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องจาก 1.7
ล้านคน หรื อร้อยละ 4.9 ของจํานวนประชากรรวมในปี 2513 เป็ น 8.4 ล้านคนหรื อร้อยละ 13.2 ในปี 2553 และเพิ่มขึ้น
เป็ น17.6 ล้านคน หรื อร้อยละ 26.6 ในปี 2573 และ 20.5 ล้านคนหรื อร้อยละ 32.1 ในปี 2583 (มูลนิ ธิสถาบันวิจยั และ
พัฒนาผูส้ ูงอายุไทย. 2556) แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยกําลังย่างเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Ageing Society) อย่างมีนัยสําคัญ
และรวดเร็ ว โดย 50 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2503–2553) มีประชากรสู งอายุ (60 ปี ขึ้นไป) เพิ่มจากร้อยละ 5 เป็ นร้อยละ 13
(จาก 1.2 ล้านคน เป็ น 8.4 ล้านคน) และคาดว่าอีก 30 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2583) จะเพิ่มเป็ นร้อยละ 31 (20.5 ล้านคน) ซึ่ ง
สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อยูใ่ นวัยพึ่งพิงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุ ขภาพ ทั้งนี้ ในอาเซี ยนจะมีเพียงไทย
และสิ งคโปร์เท่านั้น ที่มีสัดส่ วนผูส้ ูงอายุเกินร้อยละ 30 ในอีก 30 ปี ข้างหน้า (ศิริวรรณ อรุ ณทิพย์ไพฑูรย์, 2557 : 1)
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทย การลดลงของอัตราการเกิดและอัตราการตาย ทํา
ให้ประเทศไทยเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ (Ageing Society) ทําให้เกิดผลกระทบต่อ การใช้ทรั พยากร ทั้งในด้านสังคม
เศรษฐกิจ และสุ ขภาพ ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งวัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่ งเป็ นปี แรกที่สัดส่ วนประชากร
ไทยขึ้นถึงระดับร้อยล10 ซึ่งหมายความว่าประชากรไทย 9 คนต้องรับผิดชอบผูส้ ูงอายุ 1 คน และมีแนวโน้มสู งมากขึ้น
เรื่ อยๆโดยเฉพาะในระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ.2553 (สํานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผสู้ ู งอายุ, 2550 : 27) ปั ญหาภาวะ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทย นําสู่ความจําเป็ นในการปรับตัวเพื่อรองรับภาระทางสังคมที่สําคัญที่ผใู้ หญ่วยั แรงงาน
ต้องดูแลผูส้ ูงอายุที่เพิม่ ขึ้น (เกื้อ วงศ์บุญสิ น, 2549: 43) แม้ประชากรสูงอายุมีอายุยืนยาว แต่มิได้หมายความว่าคุณภาพ
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ชีวิตของผูส้ ู งอายุจะดี ตามไปด้ว ย เนื่ องจากปั จจัยสภาพร่ างกายที่ทรุ ดโทรม สภาพแวดล้อมที่แย่ล ง สภาพสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไปจากระบบครอบครัวขยายกลายเป็ นระบบครอบครัวเดี่ยว วัฒนธรรมการดูแลผูส้ ู งอายุในครอบครัวลด
น้อยลงทําให้ผสู้ ู งอายุถูกทอดทิ้งมากขึ้น ในขณะที่วยั ทํางานมีสัดส่ วนน้อยลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับประชากรเด็กและ
ผูส้ ูงอายุ ซึ่งหากมองในภาพรวมคือเป็ นภาระของสังคม และในขณะเดียวกันก่อให้เกิดปั ญหาโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต
ของผูส้ ูงอายุ (ศูนย์การเฝ้ าระวังและเตือนภัยทางสังคม, 2550 : 12)
ชีวิตที่ยนื ยาวจึงไม่เพียงพอสําหรับผูส้ ูงอายุในอนาคต ผูส้ ูงอายุตอ้ งมีคุณภาพชีวิตที่ดีดว้ ยดัง คํากล่าวที่ว่า “แก่
อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีสุข” โดยที่ผสู้ ูงอายุซ่ึงเป็ นประชากรส่ วนใหญ่ของสังคมไทยยังมีความรู้ความสามารถในการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาสังคม ดังนั้น การส่ งเสริ มพลังทางปัญญาของผูส้ ู งอายุและการเตรี ยมตัวสําหรับเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุจึง
เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญอย่างยิง่ และรัฐสมควรต้องหาแนวทางการส่ งเสริ มพลังทางปัญญาเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาให้สังคมไทย
ในอนาคตเป็ น “สังคมผูส้ ู งอายุที่มีคุณภาพ”จากความสําเร็ จของการวางแผนครอบครัวที่ส่งผลให้อตั ราการเพิ่มของ
ประชากรลดตํ่าลงอย่างรวดเร็ ว และการพัฒนาทางด้านสาธารณสุ ขที่ทาํ ให้ประชากรมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาวขึ้น
โดยอายุขยั เฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของชายและหญิงไทยมีการเพิ่มขึ้นโดยตลอด ในปี พ.ศ.2507-2508 อายุขยั เฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ของชายและหญิงไทยเท่ากับ 55.2 และ 61.8 ปี ตามลําดับ เพิ่มขึ้นเป็ น69.9 และ 74.9 ปี สําหรับชายและหญิงในช่วงปี
พ.ศ.2542-2545 ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่ งผลให้จาํ นวนผูส้ ู งอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและทําให้โครงสร้ าง
ประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลง จากโครงสร้างประชากร ภาวะประชากรวัยเด็กไปสู่ ภาวะประชากรสู งอายุ
(Aging Population) จากข้อมูลสํามะโนประชากรและเคหะที่จดั เก็บ โดยสํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ แสดงให้เห็ นว่า
จํานวนผูส้ ูงอายุของประเทศไทย มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นจาก 2.53 ล้านคน ในปี พ.ศ.2523 ไปเป็ น5.78 ล้านคนในปี พ.ศ.2543
และ 5.97 ล้านคน ในปี พ.ศ.2545 และจากการคาดประมาณจํานวนประชากร จํานวนประชากรผูส้ ู งอายุจะเพิ่มเป็ น
10.73 ล้านคน ในปี พ.ศ.2563 โดยสัดส่ วนของประชากรผูส้ ูงอายุต่อประชากรทั้งหมดในประเทศจะเพิม่ จากร้อยละ 5.5
ในปี พ.ศ.2523ไปเป็ นร้อยละ 9.4 ในปี พ.ศ.2543 และจากการคาดประมาณประชากร สัดส่ วนของประชากรผูส้ ูงอายุจะ
เพิ่มถึงร้อยละ15.2 ในปี พ.ศ.2563 (สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนื อ , 2548 : 1-3) นอกจากนี้ ในการสํารวจ
ข้อมูล สํามะโนประชากร ยังพบว่า จํานวนผูส้ ู งอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นทุกปี โดย
ข้อมูล จากการสํามะโนประชากร ปี พ.ศ.2513 ผูส้ ู งอายุที่อยู่อ ย่างโดดเดี่ ยวมีร้อยละ10 ของประชากรผูส้ ู งอายุท้ งั
ประเทศ แต่ในปี พ.ศ.2547 พบว่ามีผสู้ ู งอายุ ที่อยู่อย่างโดดเดี่ ยวเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 17 ของประชากรผูส้ ู งอายุท้ งั
ประเทศ (สํานักงานสถิติแห่ งชาติ, มติชนรายวัน, 2550 : 14)
ปัญหาสําคัญของผูส้ ูงอายุไทย คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ความยากจน รายได้นอ้ ย ไม่มีรายได้ ต้องเผชิญ
กับภาวะยากไร้ รองลงมาคือ ปัญหาด้านสุ ขภาพอนามัย มีโรคประจําตัวซึ่งเกิดจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิ ตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคโคเลสเตอรอลในเลือดสู ง กลุ่มอาการสมองเสื่ อม
โรคข้อเลื่อน ภาวะกลั้นปั สสาวะไม่ได้ ภาวะซึ มเศร้า และการหกล้ม เป็ นต้น (สุ ทธิ ชยั จิตะพันธ์กุล , 2543:70) การ
ดําเนินงานด้านสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ ูงอายุที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั มีบริ การสําคัญที่เป็ นที่รู้จกั ดีของผูส้ ู งอายุในเขต
ชนบทได้แก่ บริ การรักษาพยาบาลฟรี สําหรับผูส้ ู งอายุ (ก่อนที่รัฐจะจัดบริ การโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค)บริ การ
หน่ วยแพทย์เ คลื่อนที่ บริ ก ารบัตรทอง 30 บาท บริ การสถานสงเคราะห์ บริ การเบี้ยยังชีพ (เบี้ยคนแก่ ) ศูนย์บริ การ
ผูส้ ูงอายุในวัดโดยชุมชน บริ การชมรมผูส้ ูงอายุ บริ การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ เป็ นต้น
แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายที่ชดั เจนต่อการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ ู งอายุโดยรวม แต่รัฐก็มีขอ้ จํากัดในการ
บริ หารจัดการด้านบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรทางสังคม การขาดแคลนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุในเขต

วารสารรั ฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (Journal of Political Science and Social Science) 75

ชนบทจึ งส่ งผลให้ก ารดําเนิ นงานสวัสดิก ารสั งคมผูส้ ู งอายุในเขตชนบทไม่ส ามารถดําเนิ นการได้อ ย่างจริ งจังและ
ต่ อ เนื่ อ งตอบสนองต่ อ นโยบายของรั ฐ แม้ว่ ารั ฐ จะออกกฎหมายเกี่ ยวกับ ผูส้ ู งอายุโ ดยกํา หนดแนวนโยบายการ
ดําเนิ นการเกี่ ยวกับการคุ ้มครอง การส่ งเสริ มและการสนับสนุ นที่เ กี่ ยวข้อ งกับผูส้ ู งอายุเ ป็ นสําคัญ โดยเฉพาะการ
กําหนดให้มีการสร้างระบบการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน การส่ งเสริ มกองทุนผูส้ ูงอายุเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนิ น
กิจกรรมของผูส้ ูงอายุในชุมชนมากขึ้น
จากเหตุผลและความสําคัญข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาการดําเนิ นชีวิตของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาการดําเนิ นงาน
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผสู้ ูงอายุได้รับการบริ การและดูแลให้ดีข้ ึนต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการดําเนินชีวิตของผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า
อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการดําเนิ นชีวิตของผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล
พระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานในการศึกษา
1. ผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดําเนินชีวิต แตกต่างกัน
2. ผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดําเนินชีวิต แตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษานี้ทาํ การศึกษาในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาในครั้งนี้ กําหนดขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ด้านการได้รับการบริ การจากภาครัฐ
ด้านการดําเนิ นชีวิตประจําวัน ด้านการดูแลสุ ขภาพ ด้านกิจกรรมสําหรับผูส้ ู งอายุ และความต้องการสนับสนุ นอื่นๆ
(สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดร้อยเอ็ด, 2553)
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ได้แก่ ผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริ ห ารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมด 12 หมู่บา้ น จํานวน 546 คน
2) กลุ่ มตัว อย่าง คื อ ผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลพระเจ้า อําเภอเชี ยงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 231 คน
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัว แปรอิ สระ (Independent Variables) ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุค คลของผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยู่ในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษา
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2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความคิดเห็ นเกี่ยวกับการดําเนิ นชีวิตของผูส้ ู งอายุที่อาศัย
อยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 5 ด้าน คือ ด้านการได้รับการบริ การ
จากภาครั ฐ ด้านการดํา เนิ นชีวิตประจําวัน ด้านการดูแลสุ ข ภาพ ด้านกิ จกรรมสําหรั บผูส้ ู งอายุ และความต้องการ
สนับสนุนอื่นๆ
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ศึกษา คือ ผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมดใน 12 หมู่บา้ น จํานวน 546 คน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน
บุญชม ศรี สะอาด, 2546 : 101) โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 230.86 คน การศึกษานี้จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง 231 คน แล้วเลือกตัวอย่างจากแต่ละหมู่บา้ น โดยคํานวณ
ตามสัดส่ วนค่าร้อยละและเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็ นของ
ผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการดําเนิ นชีวิต
จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของผูส้ ูงอายุ
2) สร้างแบบสอบถามแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความ
มุ่งหมาย และสมมติฐานการศึกษา
3) นําแบบสอบถามที่ส ร้างขึ้นตามกรอบแนวคิ ดที่ก าํ หนด อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา
เนื้อหา ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถามสามารถวัดได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
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4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity)
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตรงตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา
5) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ
อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
6) นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ละด้านโดย
วิธี Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation)
เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7) นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
8) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูศ้ ึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขอหนังสื อจากสถาบันเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอต่อนายก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยทําการวิเคราะห์ตามลําดับ
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูส้ ูงอายุเกี่ยวกับการดําเนิ นชีวิต โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ ยและแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูส้ ูงอายุเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่ าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3) สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)

78 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสี มา

4) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของกลุ่ มตัว อย่างจําแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาความคิดเห็ นต่ อการดําเนิ นชี วิตของผูส้ ู งอายุที่อ าศัยอยู่ในเขตองค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า
อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผูศ้ ึกษาสรุ ปผลการศึกษาดังนี้
1. ผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 124 คน (ร้อยละ 53.67) รองลงมาเป็ น เพศหญิง จํานวน 107 คน (ร้อยละ
46.33) ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 178 คน (ร้อยละ 77.05) และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรื อสูงกว่า จํานวน 53 คน (ร้อยละ 22.95)
2. ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็ นของผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อ ยเอ็ด เกี่ยวกับการดําเนิ นชี วิต ในภาพรวมและรายด้านทุก ด้านอยู่ในระดับมาก ( x =4.01)
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการได้รับการบริ การจากภาครัฐ ( x = 4.20) ด้านการดูแลสุ ขภาพ
( x = 4.02) ด้านความต้องการสนับสนุนอื่นๆ ( x =3.96) ด้านกิจกรรมสําหรับผูส้ ูงอายุดา้ นกิจกรรมสําหรับผูส้ ู งอายุ
( x =3.95) และด้านการดําเนินชีวิตประจําวัน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
1) ด้านการได้รับการบริ ก ารจากภาครั ฐ ในภาพรวมและทุก ข้อ อยู่ในระดับมาก ( x =4.20) โดย
เรี ยงลํา ดับ ข้อ ที่ มีค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อ ย ดัง นี้ ภาครั ฐ โดยเฉพาะองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อมาดูแลผูส้ ูงอายุเช่นจัดตั้งกองทุนผูส้ ูงอายุ ชมรมผูส้ ูงอายุ ( x =4.23) บุคลากรทางการแพทย์สนใจรับ
ฟังการบอกอาการเจ็บป่ วยของท่านเมื่อท่านเข้ารับบริ การ ( x =4.20) ที่ผา่ นมาหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือ
มาเป็ นอย่างดี และท่านรู้สึกพอใจ ( x =4.19) มีบุคลากรจากภาครัฐ (โรงพยาบาล สถานีอนามัย อสม.) มาให้ความรู้ใน
เรื่ องสุ ขภาวะเพื่อ เป็ นแนวทางในการดําเนิ นชีวิต ( x =4.10) การจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของ
ผูส้ ูงอายุ ( x =3.37)
2) ด้านการดําเนินชีวิตประจําวันในภาพรวมและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ( x =3.94) โดยเรี ยงลําดับข้อ
ทีม่ ีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ต้องการให้บุคคลในครอบครัวดูแลช่วยเหลือแม้ว่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
( x =4.29) คู่สมรส ญาติสนิทให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ( x =4.13) เมื่อมีเรื่ องที่ไม่
สบายใจบุตร หลานรับฟังท่านด้วยความเต็มใจและเห็ นอกเห็ นใจ ( x =4.11) เมื่อมีความทุกข์ใจจะปรึ กษาลูกหลาน
หรื อเพื่อนสนิทเพื่อเป็ นการระบายความทุกข์ใจ ( x =4.01) ความพอใจในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัว เช่น
การช่วยดูแลบ้าน การเลี้ยงดูบุตรหลาน ( x =3.86)
3) ด้านการดูแลสุ ขภาพ ในภาพรวมและทุกข้อ อยู่ในระดับมาก ( x =3.94) โดยเรี ยงลําดับข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ต้องการให้บุคคลในครอบครัว ดูแลช่ว ยเหลือ แม้ว่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
( x =4.29) คู่สมรส ญาติสนิทให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ( x =4.13) เมื่อมีเรื่ องที่ไม่
สบายใจบุตร หลานรับฟังท่านด้วยความเต็มใจและเห็ นอกเห็ นใจ ( x =4.11) เมื่อมีความทุกข์ใจจะปรึ กษาลูกหลาน
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หรื อเพื่อนสนิทเพื่อเป็ นการระบายความทุกข์ใจ ( x =4.01) ความพอใจในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัว เช่น
การช่วยดูแลบ้าน การเลี้ยงดูบุตรหลาน ( x =3.86)
4) ด้านกิจกรรมสําหรับผูส้ ูงอายุ ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =3.95) โดยเรี ยงลําดับข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความเต็มใจให้ความช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน วัด ตามกําลังและ
ความสามารถ ( x =4.02) การไปร่ วมงานต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นเช่น งานปี ใหม่ งานบุญประจําปี เป็ นต้น ( x =3.99)
เมื่อมีเวลาว่าง หากิจกรรมที่เพลิดเพลินทําเช่น การปลูกต้นไม้ การเลี้ยงปลาสวยงาม ( x =3.94) การไปทําบุญตักบาตร
และฟังเทศน์ในวันพระ และวันสําคัญทางศาสนา ( x =3.91) บุตรหลานพาไปเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวใน
วันหยุด เช่น เทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต้น ( x =3.90)
5) ด้า นความต้อ งการสนับ สนุ น อื่ น ๆ ในภาพรวมและทุ ก ข้อ อยู่ในระดับมาก ( x =3.96) โดย
เรี ยงลํา ดับ ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ย ดัง นี้ ความต้อ งการความช่ ว ยเหลื อ ด้า นต่ า งๆ เช่ น ที่ พ ัก อาหาร
เครื่ องนุ่งห่ ม ( x =4.20) ต้องการอํานวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในหน่ วยงานของรัฐ ( x =4.11)
สถานบริ ก ารทางการแพทย์ในชุมชนที่สามารถ รองรับผูป้ ่ วยสู งอายุได้เ พียงพอ ( x =4.04) ข้อมูล ข่ าวสารที่เ ป็ น
ประโยชน์ สิ ทธิการคุม้ ครอง การบริ การทางการแพทย์ ( x =3.82) มีกิจกรรมอาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุที่บา้ นโดยกลุ่ม
จิตอาสา ( x =3.75)
3. ผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตโดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. ผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตโดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
การศึกษาความคิดเห็ นต่ อการดําเนิ นชี วิตของผูส้ ู งอายุที่อ าศัยอยู่ในเขตองค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า
อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผูศ้ ึกษาอภิปรายผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการได้รับการบริ การจากภาครัฐ ด้านการดูแลสุ ขภาพ ด้านความต้องการสนับสนุนอื่นๆ ด้านกิจกรรมสําหรับ
ผูส้ ูงอายุ ด้านกิจกรรมสําหรับผูส้ ู งอายุ และด้านการดําเนิ นชีวิตประจําวัน โดยด้านการได้รับการบริ การจากภาครัฐ
ผูส้ ูงอายุมีความคิดเห็นว่าภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาดูแลผูส้ ู งอายุ
เช่นจัดตั้งกองทุนผูส้ ู งอายุ ชมรมผูส้ ู งอายุ สอดคล้องกับ สํานักบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น, 2539 : 3) ที่กล่าวถึงการ
กระจายอํานาจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นว่าภายใต้หลักการแห่ งความเป็ นอิสระในการปกครองตนเองนี้ ท้องถิ่น
อาจดําเนิ นการใดๆ อันนํามาซึ่ งความผาสุ ก ผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของส่ วนรวม คุณภาพชีวิต และความสงบ
เรี ยบร้อ ยภายในท้อ งถิ่ นของตน แต่ ท้ งั นี้ ก ารดําเนิ นการดังกล่ าวจะต้องไม่ขดั หรื อ แย้งกับรั ฐธรรมนู ญ กฎหมาย
บ้านเมืองหรื อนโยบายของรัฐชาติเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าภายใต้ความเป็ นอิสระในการปกครองตนเองมีขอบเขต
เพียงใดจึงกําหนดอํานาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญ
หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งมีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่
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ละประเทศในส่ วนที่เป็ นรายละเอียดการปกครองตนเองและการจัดทําบริ การสาธารณะของประชาชนในท้องถิ่นส่ วน
ใหญ่ดาํ เนินการโดยหน่วยงานหรื อองค์กรทางการบริ หารที่เรี ยกว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งโดยทัว่ ไป องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีสถานะเป็ นองค์กรของรัฐตามกฎหมาย การจัดทําบริ การสาธารณะตลอดจนวิธีการปฏิบตั ิงานอยู่
ภายใต้กฎหมายและระเบียบต่างๆ เช่นเดียวกันกับองค์กรของรัฐบาลกลางแต่มีความแตกต่างกันตรงที่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดทําภารกิจให้บริ การสาธารณะเฉพาะภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเท่านั้นไม่
มีอาํ นาจครอบคลุมไปทัว่ ประเทศดังเช่นองค์กรของรัฐบาลกลาง นอกจากนั้นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่ข้ ึนตรง
ต่อองค์กรของรัฐบาลกลางในเชิงของสายการบังคับบัญชาเหมือนหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่อาจมีภารกิจหรื ออาจมี
หน่วยดําเนินการอยูใ่ นภูมิภาคหรื อท้องถิ่น (แต่อาจให้ความร่ วมมือในเชิงนโยบาย) หากแต่เป็ นองค์กรทางการบริ หาร
ที่มีความเป็ นอิสระทางการบริ หารในตัวเองและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องมีสถานะเสมอกัน เท่าเทียมกัน ไม่
มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใดมีอาํ นาจเหนือกว่ากันเนื่องจากถือว่าท้องถิ่นทุกท้องถิ่นไม่ว่าจะมีขนาดหรื อความเจริ ญ
ทางเศรษฐกิจมากน้อยต่างกันเพียงใด ย่อมมีความเสมอกันในหลักการแห่ งสิ ทธิชุมชน เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาหรื อ
ปัจเจกบุคคล ไม่ว่าจะรํ่ารวยหรื อยากดีมีจนอย่างไรก็มีสถานะแห่ งความเป็ นพลเมืองของรัฐเท่าเทียมกัน ด้านการดําเนิ น
ชีวิตประจําวัน ผูส้ ู งอายุมีความต้องการให้บุคคลในครอบครัวดูแลช่วยเหลือแม้ว่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน (2541 : 37-38) ได้สรุ ป ความต้องการของผูส้ ู งอายุแบ่งได้เป็ น 3 ส่ วน
ได้แก่
1) ความต้องการด้านร่ างกาย คือ ต้องการมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ต้องการการช่วยเหลือ
ดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องการที่อยูอ่ าศัย อากาศดี สิ่ งแวดล้อมดี ต้องการอาหารการกินที่ถูกสุ ขลักษณะตามวัย ต้องการมี
ผูด้ ูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องการได้รับการตรวจสุ ขภาพ รักษาพยาบาลที่สะดวก รวดเร็ ว ต้องการได้รับบริ การ
รักษาพยาบาลแบบให้เปล่าจากรัฐ ต้องการได้พกั ผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ ต้องการบํารุ งรักษาร่ างกาย และออก
กําลังกายอย่างสมํ่าเสมอและความต้องการสิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ
2) ความต้องการทางด้านจิตใจของผูส้ ู งอายุ การเปลี่ยนทางด้านร่ างกายและสังคมทําให้จิตใจของ
ผูส้ ูงอายุเปลี่ยนไปด้วยผูส้ ูงอายุจะปรับจิตใจและอารมณ์ไปตามการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายและสิ่ งแวดล้อม จะเห็ นว่า
ผูส้ ูงอายุจะปรับปรุ งและพัฒนาจิตใจตัวเองไปในทางที่ดีงามมากขึ้น และสามารถควบคุมจิตใจได้ดีกว่าหนุ่ มสาว คน
สูงอายุจะมีความสุ ขุมเยือกเย็นมากขึ้น แต่การแสดงออกขึ้นอยู่กบั ลักษณะของแต่ละบุคคล การศึกษา ประสบการณ์
และสิ่ งแวดล้อมของคนคนนั้น
3) ความต้องการทางด้านสังคม เศรษฐกิจของผูส้ ู งอายุ ได้แก่ ต้องการได้รับความสนใจจากผูอ้ ื่ น
ต้องการเป็ นส่ วนหนึ่ งของครอบครัว สังคมและหมู่คณะ ต้องการช่วยเหลือสังคม และมีบทบาทในสังคมตามความ
ถนัด ต้องการการสนับสนุ น ช่วยเหลือ จากครอบครัว และสังคม ทั้งทางด้านความเป็ นอยู่ รายได้บริ การจากรัฐ
ต้องการมีชีวิตร่ วมในชุมชน มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม ต้องการพึ่งพาคนอื่น ให้น้อยลงไม่
ต้องการความเมตตาสงสาร และต้องการประกันรายได้ และประกันความชราภาพปั ญหาความต้องการและความ
คาดหวังของผูส้ ู งอายุต่อบริ การสวัสดีการสังคมต่าง ๆนั้นพบว่า ผูส้ ู งอายุมีปัญหาด้านสุ ขภาพมากที่ สุด ดังนั้นความ
ต้องการของผูส้ ูงอายุคือ การได้รับการรักษาฟรี ไปตลอดชีวิต และ การรักษาที่ดีจากภาครัฐ ปัญหารองลงมา ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ยากจนจึงต้องการและคาดหวัง ให้รัฐเป็ นผูจ้ ่ายค่าเลี้ยงดูตลอดชีวิต หรื อเรี ยกว่าเบี้ยยังชีพ
นอกจากนี้ ก ารเปลี่ ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ ซึ่ งเป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่เ กิดขึ้นตามปกติ ในชีวิต
มนุษย์เมื่อชีวิตย่างเข้าสู่วยั ชรา อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั องค์ประกอบภายในของแต่ละ
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บุคคล ได้แก่ ปรัชญาในการดําเนิ นชีวิต เจตคติที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่นๆ ความสามารถในการเผชิญกับเหตุการณ์
ต่างๆ และการปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อม โดยปกติคนวัยนี้ มกั จะจูจ้ ้ ี ขี้บ่น หงุดหงิด โมโหง่ายและใจน้อยอันถือได้ว่า
เป็ นเรื่ องปกติธรรมดาของวัย แต่พฤติกรรมซึ่ งถือว่าเป็ นปั ญหาที่พบได้มาก ได้แก่ อาการซึ มเศร้าจากภาวะที่มีการ
สู ญเสี ย และความรู้สึกว่าเหงา ถูกทอดทิ้ง ซึ่ งอาจเกิดจากภาวะที่มีการสู ญเสี ยสิ่ งต่างๆ หลายอย่างในวัยนี้ นับตั้งแต่
ร่ างกายที่เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงทําให้ภาพลักษณ์ของตนเองเปลี่ยนไป ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองหรื อเป็ น
อิสระแก่ตนเองค่อยๆ ลดลงไปกว่าเดิม การสูญเสี ยคู่ชีวิตหรื อเพื่อนร่ วมรุ่ น ภาวะสูญเสี ยดังกล่าวหากยิง่ เกิดขึ้นพร้อมๆ
กัน หรื อในระยะเวลาใกล้กนั ก็ยงิ่ ทําให้ผสู้ ูงอายุมีความลําบากที่จะเผชิญกับความเป็ นจริ งได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากนึ ก
ถึงว่าตนเองกําลังเข้าสู่ภาวะนั้นเช่นกัน
2. การเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศและระดับการศึก ษาต่างกันพบผูส้ ู งอายุว่ามีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการดําเนิ นชีวิต
โดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1. ควรจัดการบริ การด้านการอํานวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในหน่วยงานของรัฐหรื อ
การสถานที่สาธารณะต่างๆ สําหรับผูส้ ูงอายุให้มากยิง่ ขึ้น
2. ควรจัดบริ การทางการแพทย์สาํ หรับผูส้ ูงอายุในหมู่บา้ นให้มากยิง่ ขึ้น
3. ควรสนับสนุนด้านข้อมูล ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ แก่ผสู้ ูงอายุให้มากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบการดําเนินงานสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุกบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
2. ควรศึก ษาปั จจัยที่มีผลต่อ ความสําเร็ จในการดําเนิ นงานด้านสวัส ดิ การสําหรั บผูส้ ู งอายุข ององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
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บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่ วนตาบลดอกลา้
อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้ อยเอ็ด
The Role of Village Health Volunteers in Dok Lum Subdistrict Administration Organization,
Pathumrat District, Roi Et Province
โชติกา สุ วรรณหงษ์1
รัฐบุรุษ คุม้ ทรัพย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และ
อาชีพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนทุกหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า
อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ดจํานวน 8,738 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ได้
จํานวนกลุ่มตัว อย่าง 383 คน เครื่ อ งมือที่ใช้ในการศึก ษาเป็ นแบบสอบถามมีล ัก ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (Ftest) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านการให้คาํ แนะนําและปรึ กษา รองลงมาด้านการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน ด้านปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ด้านการป้ องกันโรค และด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ตามลําดับ
2. ประชาชนที่ มีเ พศและอาชี พต่ างกัน มีค วามคิ ดเห็ นต่ อ บทบาทของอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจํา
หมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน
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Abstract
The purposes of this study were to study and to compare the role of village health volunteers in Dok Lum
Subdistrict Administration Organization, Pathumrat District, Roi Et Province, classified gender and occupation. The
population was 8,738 people in Dok Lum Subdistrict Administration Organization, 383 persons were determined as
the sample by Taro Yamane’s sample-size table. The 5-rating scale questionnaire was used as the tool. The data
were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and Scheffe’s
method.
The results of the study revealed as follows:
1. The people had opinion on the role of village health volunteers in Dok Lum Subdistrict
Administration Organization, Pathumrat District, Roi Et Province as a whole at the high level, ranked by descending
order of providing advice and counsel, performance, working problems and obstacles in the line of duty, disease
prevention and health promotion aspects respectively.
2. The opinion of people with different gender and occupation, on the role of village health volunteers
in Dok Lum Subdistrict Administration Organization, Pathumrat District, Roi Et Province, was found with no
difference.
Keywords : Health Volunteers
บทนา
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นหรื อที่เรี ยกชื่อย่อ และเป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป คือ “อสม.” ถือเป็ นอี ก
รู ปแบบหนึ่งในเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนหรื อท้องถิ่นของตน โดยอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ นนั้น เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซึ่ งอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ นจะต้องโดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข และการปฏิบตั ิงานด้วยความ
เสี ยสละต่อประชาชนในหมู่บา้ น กระทรวงสาธารณสุ ขได้เริ่ มดําเนิ นงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็ นต้นมา อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นจึงเพิ่มจํานวนมากขึ้นตามลําดับจนครอบคลุมหมู่บา้ นในชนบทและชุมชนเมือง มากกว่า
800,000 คน ถึงแม้ว่าพลังของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) อาจจะดูเล็กน้อยดัง่ เม็ดทรายเม็ดกรวดเมื่อ
ยามกระจายอยูต่ ามหมู่บา้ นและชุมชนต่างๆ แต่เมื่อมีการรวมตัวเป็ นก้อนเป็ นชมรมฯ พลังเหล่านี้ ก็มีความมัน่ คง และ
พร้อมที่จะต่อสู้และก้าวนําไปสู่การพัฒนาด้านสุ ขภาพชีวิตของประชาชนของภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ น (อสม.) เป็ นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละหมู่บา้ นหรื อชุมชน และได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด โดยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ เป็ นผูส้ ื่ อข่าวสารสาธารณสุ ข เป็ นผูใ้ ห้
คําแนะนําถ่ายทอดความรู้แก่เ พื่อนบ้าน เป็ นผูใ้ ห้บริ ก ารสาธารณสุ ข แก่ ประชาชน หมุนเวียนกันปฏิ บตั ิ งานที่ศูนย์
สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เป็ นผูน้ าํ ในการบริ ห ารจัดการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน เฝ้ าระวังและ
ป้ องกันปั ญหาสาธารณสุ ขในหมู่บา้ น เป็ นแกนนําในการชักชวนให้ชาวบ้านเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุ ข
ของชุมชน ดูแลสิ ทธิประโยชน์ดา้ นสาธารณสุ ขของประชาชนในหมู่บา้ น
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ในสภาวการณ์ปัจจุบนั และช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าการงานด้านสาธารณสุ ขมูลฐาน
เป็ นยุทธศาสตร์สาํ คัญที่จะช่วยให้ทุกประเทศสามารถจัดบริ การสาธารณสุ ขให้บรรลุเป้ าหมายสุ ขภาพดีถว้ นหน้าตาม
ยุทธศาสตร์ ส ากลขององค์ก ารอนามัยโลก โดยขึ้ นอยู่ก ับเงื่ อ นไขแห่ งเวลา ทรั พยากร เครื่ อ งชี้ ว ดั เป้ าหมาย และ
ประสิ ทธิภาพของกลไกการบริ หารงานตามแผนงานโดยเฉพาะของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ในกลยุทธ์ของการสาธารณสุ ข
มูลฐาน ชุมชนนับเป็ นกุญแจสําคัญที่จะไขไปสู่ความสําเร็ จ ประเทศไทยได้ลงนามในกฎบัตรขององค์การอนามัยโลก
(WHO) เพื่อการพัฒนาสุ ขภาพเมื่อปี พ.ศ. 2553 ว่าจะสนับสนุนการสาธารณสุ ขมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนไทยมีสุขภาพ
ดีทวั่ หน้าในปี 2543 กระทรวงสาธารณสุ ขจึงเริ่ มดําเนิ นการสาธารณสุ ขมูลฐานตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) เป็ นต้นมา แต่ยงั เป็ นลักษณะกระจายเป็ นโครงการเท่านั้น งานสาธารณสุ ขมูลฐาน
ได้เริ่ มอย่างจริ งจังในแนวพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) โดยประกาศเป็ นนโยบายใน
แผนพัฒนาสาธารณสุ ขของประเทศอย่าชัดเจน จึงถือเป็ นนิ มิตรหมายที่ดีทางสาธารณสุ ขใหม่ที่ประเทศไทย นํามาใช้
ตั้งแต่น้ นั มา และตั้งแต่ประเทศไทยได้นาํ การสาธารณสุ ขมูลฐานมาเป็ นกลวิธีในการจัดการบริ การสาธารณสุ ขของรัฐ
ส่ งเสริ มให้ประชาชนพึ่งตนเอง รัฐได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูใ้ ห้มาเป็ นผูก้ ระตุน้ และสนับสนุ นให้ประชาชนดูแล
ตนเองและการที่จ ะบรรลุ เ ป้ าหมายที่ ต้อ งอาศัย กลไกที่ สําคัญ ในการดํา เนิ นงานสาธารณสุ ข มูล ฐาน คื อ ระบบ
อาสาสมัครเป็ นหลัก โดยการให้ความรู้และฝึ กอบรมให้ประชาชนเข้าร่ วมดําเนินการในรู ปของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ น (อสม.) โดยเน้นงานป้ องกันผสมผสานกับงานที่บาํ บัดรักษา
งานสาธารณสุ ขมูลฐาน หรื องานสาธารณสุ ขในรู ปแบบที่ประชาชนมีส่วนร่ วมนั้นไม่ใช่เป็ นเรื่ องใหม่ แต่พบ
อยู่คู่กบั สั งคมมาเป็ นเวลานานแล้ว ซึ่ ง จะเห็ นได้จากเรื่ องของยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ หมอพื้นบ้าน หมอตําแย
แม้กระทัง่ หมอผี ก็ลว้ นที่เป็ นชื่อติดปากคุน้ หู คนไทยมาโดยตลอดเหล่านี้ ลว้ นแสดงให้เห็ นถึงความพยายามที่จะให้
ประชาชนสามารถดูแลช่วยเหลือซึ่ งกันและได้ ในด้านสุ ขภาพอนามัย ซึ่ งเกิดจากเหตุผลความจําเป็ นในเรื่ องการขาด
แคลนบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ และเทคโนโลยีที่จะนํามาใช้ในการบริ การสาธารณสุ ข ประกอบกับประชาชนในบางพื้นที่
อยู่ไกลในพื้นที่ทุรกันดารไม่ส ามารถเดิ นทางมารั บบริ ก ารได้ทนั และทัว่ ถึ งรวดเร็ ว ตามความต้อ งการ กระทรวง
สาธารณสุ ข จึ ง ได้พ ยายามศึ ก ษา ทดลองรู ปแบบต่ างๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถขยายบริ ก ารและดูแลสุ ข ภาพอนามัยของ
ประชาชน ให้เข้าถึงครอบคลุมมากที่สุด นับตั้งแต่การฝึ กอบรมพัฒนาความรู้ของหมอตําแยให้สามารถบริ การให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนบ้านและครอบครัวได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพและปลอดภัย แล้วเรี ยกชื่อใหม่ว่า “ผดุงครรภ์โบราณ” เมื่อ
ปี พุทธศักราช 2500 ในด้านการรักษาความสะอาดของบ้านเรื อน และการจัดหานํ้าสะอาดสําหรับใช้ดื่ม ในระยะนั้นก็
ได้นาํ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการในรู ปแบบของคณะกรรมการเรี ยกชื่อว่า “กรมการพัฒนาสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ น” (ยุวดี ด่านสุ ว รรณดํารง, 2551 : 1) ในปี พุทธศักราช 2503 นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย ได้ร่วมกับ
องค์การอนามัยโลกทําการศึกษาการใช้บริ การสาธารณสุ ขของประชาชนที่สถานี อนามัยทุกระดับ พบว่าการใช้บริ การ
สาธารณสุ ขในสถานบริ การของรัฐ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การควบคุมป้ องกันโรค การส่ งเสริ มสุ ขภาพมีอตั ราการ
ใช้ต่าํ มาก โดยเฉพาะการใช้บริ การในด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ และการป้ องกันโรค จากสาเหตุดงั กล่าวทําให้กระทรวง
สาธารณสุ ขได้มีแนวคิดในการหาหลักการที่จะขยายบริ ก ารสาธารณสุ ข ให้ครอบคลุมเข้าถึงประชาชนมากขึ้น ในปี
พุทธศักราช 2509 จึงได้ทาํ การทดลองที่จงั หวัดพิษณุโลก โดยฝึ กอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการรักษาพยาบาล
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันควบคุมโรคที่สถานีอนามัยแล้วคัดเลือกไปเรี ยนพนักงานอนามัยและผดุงครรภ์เพื่อให้
กลับมาปฏิบตั ิงานในท้องถิ่นเดิม (กระทรวงสาธารณสุ ข, 2553 : 11)
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จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บ ้านใน
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อ ยเอ็ด ผลที่ได้จากการศึกษานี้ จะเป็ นประโยชน์ใน
ปรับปรุ งและการพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า
อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า
อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจําหมู่บา้ นในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจําหมู่บา้ นในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ได้แก่ ด้านการป้ องกันโรค ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้านการให้
คําแนะนําและปรึ กษา ด้านปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ และด้านการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทุกหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอ
ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 8,738 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 382 คน
ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลของประชาชนในเขตองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ เพศ และอาชีพ
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ได้แก่ ด้านการป้ องกันโรค ด้านการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ ด้านการให้คาํ แนะนําและปรึ กษา ด้านปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ และด้านการติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงาน
ระยะเวลาในการศึกษา
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2558

86 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสี มา

วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร คื อ ประชาชนทุก หมู่บา้ นในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรั ต ต์
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 8,738 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง คื อ ประชาชนทุก หมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 8,738 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สู ตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,
1973 อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2546 : 101) ซึ่ งกําหนดให้มีระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 95 % ความคลาดเคลื่อน
เท่ากับ .05
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ อ งมือ ที่ใช้ในการศึก ษาครั้ งนี้ ผศู้ ึก ษาได้ใช้แบบสอบถาม คื อ แบบสอบถามที่ผศู้ ึก ษาสร้ างขึ้น เพื่อ
สอบถามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอก
ลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
ผูศ้ ึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจ ัยที่เกี่ยวกับ บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ น
2) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจ ารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และ
สมมติฐานการศึกษา
3) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิ ดที่กาํ หนด เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจ ารณา แก้
ภาษา เนื้อหา ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถ
วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
4) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลสระบัว
อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
5) นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-out) มาหาค่าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ละด้านโดย
วิธี Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation)
เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6) นํา แบบสอบถามที่ผ่า นเกณฑ์ ไปหาค่ า ความเชื่ อ มั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิ ธี
สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
7) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ขอหนังสื อ จากวิทยาลัย เพื่อ ขอความอนุ เคราะห์เ ก็บรวบรวมข้อมูลในการศึก ษาเสนอต่ อ นายก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ
(Percentage)
2) วิเคราะห์บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอก
ลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ใช้ค่า F-test (One way ANOVA)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่ าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3) สถิ ติพ้ื น ฐาน ได้แ ก่ ค่ าความถี่ (Frequency) , ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ,ค่ า เฉลี่ ย (Mean) , ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของกลุ่ มตัว อย่างจําแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)
สรุปผลการศึกษา
1. ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 217 คน (ร้อยละ 56.66) รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 166 คน (ร้อยละ 43.34) ส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 165 คน (ร้อยละ 43.08) รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 131 คน (ร้อย
ละ 34.21) และรับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ จํานวน 87 คน (ร้อยละ 22.71)
2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.98) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการให้คาํ แนะนําและปรึ กษา ( x =4.09) รองลงมาด้านการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน ( x
=4.03) ด้านปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ ( x =3.94) ด้านการป้ องกันโรค ( x =3.93) และด้านการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ ( x =3.91) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
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1) ด้านการป้ องกันโรคโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ การชักชวนและแนะนําให้เพื่อนบ้านทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ รองลงมาคือ การแจ้ง
ข่าวการเกิดโรคให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขทราบโดยเร็ ว และการร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขแก้ไขปั ญหาโรคติดต่อ
ในชุมชน
2) ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ในภาพรวมยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อ ย 3 อันดับ ได้แก่ การติ ด ตามหญิ ง มีค รรภ์ใ ห้ไปฝากท้อ งและมารั บการฝากครรภ์ตามกํา หนด
รองลงมาคื อ การจัดกิ จกรรมออกกําลังกายแก่ประชาชนในชุ มชน เช่น การแอโรบิค และการแนะนําให้ความรู้แก่
ประชาชนเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) ด้านการให้คาํ แนะนําและปรึ กษา ในภาพรวมยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย 3 อันดับ ได้แก่ การแนะนําเรื่ อ ง โภชนาการ สุ ขาภิ บาล อาหารและสิ่ งแวดล้อมให้แก่
ประชาชน รองลงมาคือ การแนะนําเรื่ องการวางแผนครอบครัวให้แก่ประชาชน และการให้คาํ แนะนําการดูแลสุ ขภาพ
แก่ประชาชนเพื่อป้ องกันการเจ็บป่ วยและเมื่อเกิดการเจ็บป่ วย
4) ด้านปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ ในภาพรวมยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ ตรวจวัดความดันโลหิ ตและตรวจหานํ้าตาลในปั สสาวะแก่
ประชาชนเพื่อดูโรคความดันโลหิ ตสูงและโรคเบาหวาน รองลงมาความรู้และอายุของอาสาสมัครสาธารณสุ ข และการ
ขยายผลข้อมูลที่ได้รับ
5) ด้า นการติ ด ตามผลการปฏิ บ ัติง าน ในภาพรวมยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย 3 อันดับ ได้แก่ การวางแผนและพัฒนาชุมชน รองลงมาคื อ การดูแลสิ ทธิ
ประโยชน์สาธารณสุ ขในชุมชน และ การเป็ นแกนนําในการพัฒนาสาธารณสุ ขมูลฐานของชุมชน
3. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการให้คาํ แนะนําและปรึ กษา ซึ่งเป็ นไปตามแนวทางที่ กระทรวงสาธารณสุ ข (2554) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่
ของอาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ว่า อาสาสมัครสาธารณสุ ข เป็ นผูม้ ีบทบาทในการให้คาํ แนะนํา
ถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนําสุ ขภาพประจําครอบครัว ในเรื่ องต่างๆ ได้แก่ การใช้สถานบริ การสาธารณสุ ข
และการใช้ยา การรักษาอนามัยของร่ างกาย การให้ภูมิคุม้ กันโรค การสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมและการจัดหานํ้าสะอาด
โภชนาการและสุ ขาภิบาลอาหาร การป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อประจําถิ่น การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผน
ครอบครัว การดูแลรักษาและป้ องกันสุ ขภาพเหงือกและฟัน การดูแลและส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต การป้ องกันและควบคุม
โรคเอดส์ การป้ องกันและควบคุมอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั และโรคไม่ติดต่อที่สําคัญ การป้ องกันและแก้ไขมลภาวะและ
สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นพิษเป็ นภัย การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข การจัดหายาจําเป็ นไว้ใช้ในชุมชน และการส่ งเสริ ม
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การใช้สมุนไพรและแพทย์แผนไทย เป็ นต้น และจากผลการศึกษาในครั้งนี้ ด้านที่ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อบทบาท
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า ในระดับรองลงมา คือ การติดตาม
ผลการปฏิบตั ิงาน ด้านปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ด้านการป้ องกันโรค และด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตามลําดับ โดยผูศ้ ึกษาจะได้นาํ ประเด็นที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายผลเป็ นรายด้าน ดังนี้
1) ด้านการป้ องกันโรค ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า ได้ให้ความสําคัญในเรื่ อง การชักชวนและแนะนําให้เพื่อนบ้านทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยงุ การแจ้งข่าวการเกิดโรคให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขทราบโดยเร็ ว และการร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
แก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ได้
ให้ความสําคัญในเรื่ องการป้ องกันโรคเป็ นอย่างมาก
2) ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ประชาชนมีค วามคิดเห็ นต่ อบทบาทของอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจํา
หมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า ได้ให้ความสําคัญในเรื่ อง การติดตามหญิงมีครรภ์ให้ไปฝากท้องและ
มารับการฝากครรภ์ตามกําหนด รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมออกกําลังกายแก่ประชาชนในชุมชน เช่น การแอโรบิค
และการแนะนําให้ความรู้แก่ประชาชนเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) ด้านการให้คาํ แนะนําและปรึ กษา ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ นในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลดอกลํ้า ได้ให้ค วามสําคัญ ในเรื่ อ ง การแนะนําเรื่ อง โภชนาการ
สุ ข าภิบาล อาหารและสิ่ งแวดล้อ มให้แก่ประชาชน รองลงมาคื อ การแนะนําเรื่ อ งการวางแผนครอบครั วให้แก่
ประชาชน และการให้คาํ แนะนําการดูแลสุ ขภาพแก่ประชาชนเพื่อป้ องกันการเจ็บป่ วยและเมื่อเกิดการเจ็บป่ วย
4) ด้านปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิ หน้าที่ ประชาชนมีค วามคิดเห็ นต่อบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า ได้ให้ความสําคัญในเรื่ อง ตรวจวัดความดันโลหิ ต
และตรวจหานํ้าตาลในปัสสาวะแก่ประชาชนเพื่อดูโรคความดันโลหิ ตสู งและโรคเบาหวาน รองลงมาความรู้และอายุ
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ข และการขยายผลข้อมูลที่ได้รับ
5) ด้านการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน ประชาชนมีค วามคิดเห็ นต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ นในเขตองค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลดอกลํ้า ได้ให้ความสําคัญในเรื่ อง การวางแผนและพัฒนาชุมชน
รองลงมาคือ การดูแลสิ ทธิประโยชน์สาธารณสุ ขในชุมชน และ การเป็ นแกนนําในการพัฒนาสาธารณสุ ขมูล ฐานของ
ชุมชน
ประชาชนที่มีเพศและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นใน
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่ วนบุคคล
ของประชาชนในเรื่ อ งเพศ และอาชี พ ไม่ส่ งผลต่ อ ความคิ ด เห็ นของประชาชนในเรื่ อ งบทบาทของอาสาสมัค ร
สาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) ด้านการป้ องกันโรค อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลดอก
ลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรจัดหาและจ่ายถุงยางอนามัยให้มากยิง่ ขึ้น
2) ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล
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ดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรดําเนิ นการชัง่ นํ้าหนักเด็ก 0-5 ปี โดยทําการบันทึกและเปรี ยบเทียบภาวะ
ขาดสารอาหาร
3) ด้านการให้คาํ แนะนําและปรึ กษา อาสาสมัคร ควรส่ งเสริ มหรื อดําเนิ นการเพื่อ ควบคุมป้ องกัน
โรคติดต่อให้มากยิง่ ขึ้น
4) ด้านปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตองค์การ
บริ หารส่ ว นตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อ ยเอ็ด ควรร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ในการแก้ไขปั ญหา
โรคติดต่อในชุมชนให้มากยิง่ ขึ้น
5) ด้านการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลดอกลํ้า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรการให้บริ การสาธารณสุ ขแก่ประชาชน ให้มากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
2) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุ ข
3) ควรศึก ษาแนวทางการสร้ า งความร่ ว มมือ ระหว่า งอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจํา หมู่บา้ นกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข และประชาชน
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัตติ ามหลักธรรมาภิบาลของ องค์การบริหารส่ วนตาบลพระธาตุ
อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้ อยเอ็ด
The People’s Opinion on Good Governance Practice of Phrathat Subdistrict Administrative Organization,
Chiang Khwan District, Roi Et Province
ดนัย โคตรโยธา1
รัฐบุรุษ คุม้ ทรัพย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชาชนต่อการปฏิบตั ิงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษาและอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ใน8 หมู่บา้ น จํานวน 400 คน ซึ่งได้มาโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร่ ยามาเน่ เครื่ องมือที่ใช้
ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่าวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตํา บลพระธาตุ
อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่
ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักความคุม้ ค่า ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักนิ ติธรรม
และด้านหลักคุณธรรม ตามลําดับ
2. ประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อต่อการปฏิบตั ิงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความคิดเห็นของประชาชน, การปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล, องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ,
จังหวัดร้อยเอ็ด
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Abstract
The purposes of this study were to study and to compare the people’s opinion on good governance practice
of Phrathat Subdistrict Administrative Organization, Chiang Khwan District, Roi Et Province, classified by gender,
educational level and occupation. The sample consisted of 400 people living in the area of Prathat Subdistrict
Administrative Organization based on the fiscical year 2015, in 8 villages, desired through Taro Yamane’s method.
The rating scale questionnaire was used as the tool. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation,
t-test, F-test and Scheffe’s method.
The results of the study revealed as follows:1. The people had opinion on good governance practice of Phrathat Subdistrict Administrative
Organization, Chiang Khwan District, Roi Et Province, as a whole and in aspects at the high level, ranked in order
of responsibility, accountability, cost effectiveness or economy, participation, the rule of law, and morality aspects,
respectively.
2. The people with different gender, educational level and occupation had opinion on good governance
practice of Phrathat Subdistrict Administrative Organization, Chiang Khwan District, Roi Et Province, as a whole
and in aspect with no difference.
Keywords : The People’s Opinion, Good Governance Practice, Phrathat Subdistrict Administrative Organization,
Roi Et Province
บทนา
หลักธรรมาภิบาล เป็ นหลักในการนํามาปกครองประเทศให้เกิดความสงบสุ ขโดยยึดหลักพื้นฐาน 6 ประการ
คือ หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่ า
หลักการเหล่านี้ถือเป็ นหลักของการบริ หารสาธารณะที่ให้ความสําคัญกับหลักการประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วมและ
ให้ความสําคัญกับประชาชนเพื่อมุ่งให้เกิดการบริ หารจัดการที่ดีประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองต่อความต้องการโดยมีความเชื่อถือว่ารัฐจะให้บริ การประชาชนด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่
มีอยู่ กล่าวคือการทําให้ประชาชนไว้วางใจนั้นต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาลเข้ามาดําเนิ นการ หลักการปกครองตนเอง
ของท้องถิ่นต้องเป็ นไปตามแนวคิดของประชาชน โดยรวมแล้วฝ่ ายการเมืองฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายข้าราชการประจําต้อง
มาจากประชาชนในท้องถิ่นรัฐต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในกิจการที่ได้กระทําลงไปซึ่ งทั้งหมดเป็ นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลที่นาํ ไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ที่หลากหลายให้กบั ชาติและท้องถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2547; 3-6)
การสร้างระบบการบริ หารจัดการบ้านเมือ งและสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในทุก ภาคของสังคม จําเป็ นต้องร่ ว ม
ดําเนินกิจการอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง ระยะยาว โดยต้องมีการปฏิรูปทั้งในภาครัฐที่บริ หารงาน
ให้มีความโปร่ งใส ซื่อสัตย์ สุ จริ ต ซื่ อตรง มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล ถือประชาชนเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดในการ
ทํางาน ภาคธุรกิจที่ทาํ งานโดยยึดกติกาที่โปร่ งใส มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น เป็ นธรรมต่อลูกค้า รับผิดชอบต่อสังคม
มีมาตรฐานการบริ การมีระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพสามารถทํางานร่ วมกับภาครัฐและภาคประชาชนได้อย่างราบรื่ น
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ภาคประชาชนที่มีความตระหนักในสิ ทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีความรู้ความ
เข้าใจหลักการของการสร้างการบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
องค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ เป็ นองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการทํางานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ความต้องการของประชาชนสู งที่สุดโดยได้ยึดแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล ไว้ดงั วิสัยทัศน์ที่ว่า “ สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม
และมีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง” และกําหนดพันธกิจที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ไว้ดงั นี้ 1) สร้างสังคมเป็ นธรรมและ
เป็ นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมัน่ คงในชีวิต ได้รับการคุม้ ครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม มี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่ วนได้รับการเสริ มพลังให้สามารถมีส่วนร่ วม
ในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริ หารจัดการภาครัฐที่โปร่ งใส เป็ นธรรม 2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต มีทกั ษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 3) พัฒนาฐานการผลิตและบริ การให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบน
ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมัน่ คงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและ
การบริ โภคให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
และสังคม และ 4) สร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุม้ กันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ (องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ, 2555) จากวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ แสดงชัดถึงการนํา
หลักธรรมาภิบาลมาบริ หารองค์กรเพื่อสร้างและปลูกจิตสํานึกที่ดีให้บุคลากร แต่การปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล
จะเกิดผลและมีคุณภาพต่อหน่วยงาน ชุมชน มากน้อยเพียงใด แนวทางในการปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
พระธาตุ เป็ นไปในลักษณะใดและบุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนได้รับการอํานวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองต่อ ความต้องการมากน้อ ยเพียงใด ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแนว
ทางการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลสู่แผนงานโครงการต่างๆ ที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลของการปฏิบตั ิโดยตรง
โดยศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทัว่ ไปในพื้นที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่ งผลการศึกษานี้ จะนํามาเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลพระธาตุ ให้มีความถูกต้องเหมาะสม การศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะได้ผล ที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์แล้ว
ยังจะเป็ นแนวทางแก่ผทู้ ี่สนใจในการศึกษาหรื อปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับท้องถิ่นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์ การบริ หารส่ วนตําบล
พระธาตุ
สมมติฐานการวิจัย
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลพระธาตุ แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ แตกต่างกัน
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3. ประชาชนที่มีอ าชีพต่างกันมีความคิดเห็ นต่อ การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลพระธาตุ แตกต่างกัน
ขอบเขตในการศึกษา
ด้านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ
ซึ่งประกอบด้วยหลักสําคัญ 6 ประการคือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่ งใส 4) หลักการมีส่วน
ร่ วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุม้ ค่า
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ประชาชนที่อยูใ่ นเขตพื้นที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ
ด้านระยะเวลา
ในการวิจยั ครั้งนี้ทาํ การศึกษาข้อมูลและเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 ถึง พฤศจิกายน 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อ ประชาชนทัว่ ไปที่ อ ยู่ในพื้ น ที่ อ งค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลพระธาตุ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 8 หมู่บา้ น จํานวนประชากร 2,454 คน (สํานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง,
งานทะเบียนอําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, พฤศจิกายน 2558)
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในครั้งนี้ ใช้วิธีการของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970 อ้างใน
อภิรดี โรจนประดิษฐ, 2552) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อยอมให้มีค่าความผิดพลาดได้เพียงร้อยละ 5 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 344 คน ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงทําการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 400 คน เพื่อความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยวิธีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ
ในการวิจ ัยครั้ งนี้ ได้ก าํ หนดขนาดประชารกลุ่ มตัว อย่างกลุ่ มที่ 1โดยใช้สู ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ จาก
ประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ จํานวน 2,454 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
และใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น โดยใช้หมู่บา้ นเป็ นตัวแบ่งชั้นภูมิ โดยมีข้ นั ตอนการสุ่ มดังนี้
1) แบ่งประชากรเป็ นชั้นภูมิ โดยใช้หมู่บา้ นเป็ นตัวแบ่งชั้นภูมิ
2) กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิตามสัดส่ วน
3) ทําการสุ่ มแต่ละชั้นภูมิตามจํานวนที่กาํ หนดไว้
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (questionnaire) เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิดทฤษฎีและผลงาน
วิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบคําถามเป็ นแบบเลือกตอบมีจาํ นวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และสถานภาพ
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ตอนที่ 2 ข้อคําถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ
เป็ นแบบเลือกตอบมีจาํ นวน 42 ข้อ ประกอบด้วย หลักธรรมาภิบาลซึ่ งจําแนกออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิ ติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า ด้านละ 7 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อคําถามเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบตั ิงานและแนวทางในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ เป็ นแบบแสดงความคิดเห็ น พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อการพัฒนา ตามหลักธรรมาภิ
บาล 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุม้ ค่า
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
ผูว้ ิจยั ดําเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ดังนี้
1. ศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ยวข้อ งแล้ว นํามากํา หนดขอบข่ ายในการสร้ างเครื่ อ งมือ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยกรอบแนวคิดคํานิ ยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั เพื่อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ
และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
3. นําแบบสอบถามให้ผเู้ ชี่ยวชาญ คือ อาจารย์ที่ปรึ กษาและผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์การบริ หารส่ ว น
ตําบลพระธาตุ จํานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความชัดเจนของภาษา ข้อความ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาของข้อ
คําถาม (IOC) ผลการประเมินได้ค่า IOC ทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 1.0 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสามารถนําไปใช้ได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ นั ตอนดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิโดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ซึ่ งประกอบด้วยเอกสารทาง
วิชาการบทความวารสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา
2. ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามไปให้กลุ่ มตัวอย่างคือ ประชาชนทัว่ ไปที่อ ยู่ในพื้นที่ขององค์ก ารบริ หารส่ ว น
ตํา บลพระธาตุ และขอความร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามเพื่ อ ทํา การตอบแบบสอบถามพร้ อมทั้ง ขอรั บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเองใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 ถึง10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
3. ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามจํานวน 400 ชุ ด มีแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาและมีค วามสมบูรณ์
จํานวน 400 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไป
4. นําแบบสอบถามที่ ตอบเรี ย บร้ อ ยสมบูรณ์ แล้ว มาตรวจให้ค ะแนนตามเกณฑ์ที่ก ําหนดเพื่อ ทํา การ
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
2. วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระ
ธาตุ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมช่วยการวิเคราะห์งานวิจยั
ทางการศึกษาเพื่อการหาค่าคะแนนเฉลี่ยค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ประมวลผลข้อ มูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ผูว้ ิจ ัยเลื อกใช้ส ถิ ติในการวิเ คราะห์ เ พื่อ ให้
สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้
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3.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพสถิติที่ใช้ คือ
ความถี่ ร้อยละ
3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็ นของประชาชนต่อการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.3 ข้อมูลความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยทําการสรุ ปเป็ นประเด็นสําคัญแยกตามประเด็นของข้อคําถาม
และนําไปประกอบการอภิปรายผลการวิจยั จากข้อมูล
สรุปการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่ อง“ความคิดเห็ นของประชาชนต่อการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลพระธาตุ” พบว่า ประชาชนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าชาย มีอายุ
31-40 ปี ขึ้นไป มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริ ญญา โดยส่ วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลพระธาตุ พบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็ น
ด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน สรุ ปคือ ด้านหลักความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้าน
หลัก ความโปร่ งใส ด้านหลัก ความคุม้ ค่า ด้านหลัก การมีส่ว นร่ วม ด้านหลัก นิ ติธรรม และด้านหลักคุ ณธรรมให้
ความสําคัญเป็ นลําดับสุ ดท้าย ซึ่งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ในแต่ละด้านได้ดงั นี้
1) ด้านหลักความรับผิดชอบในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ความเห็นในเรื่ ององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ มีการนําโครงการหรื อแผนงานที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ ไป
ดําเนินการ ให้เป็ นรู ปธรรม ตามที่กาํ หนดไว้ได้ให้ความสําคัญเป็ นอันดับแรกและเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงาน
อย่างเหมาะสม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ได้ให้ความสําคัญเป็ นลําดับสุ ดท้าย
2) ด้านหลักความโปร่ งใสในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ความเห็นในเรื่ องการปฏิบตั ิงานโครงการฯ มีการเปิ ดเผยต่อประชาชนโดยการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับ
ทราบได้ให้ความสําคัญเป็ นอันดับแรก และการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสมกับโครงการฯ ตรงตามความต้องการ ง่าย
ต่อ การตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานได้ให้ความสําคัญ เป็ นลําดับสุ ดท้าย แต่ ยงั มีประชาชนในพื้นที่มีค วามเห็ นว่าใน
หลักการนี้ยงั ขาดการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดการสํารวจ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการให้ดาํ เนินโครงการอะไร เพื่อจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริ ง
3) ด้านหลัก ความคุ ้มค่ าในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีค วามเห็ นในระดับมาก โดยในเรื่ อ งของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสมและ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความชํานาญได้ให้ความสําคัญเป็ นอันดับแรก และผล
ของการปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ โดยการใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่ า เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่ ชุมชน/หมู่บา้ นจะได้รับ ได้ให้ความสําคัญเป็ นลําดับสุ ดท้าย
4) ด้านหลักการมีส่วนร่ วมในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความเห็ นในเรื่ องหัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่ รับฟังความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะ ข้อร้ องเรี ยน ไป
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ดําเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ วและเต็มความสามารถ ได้ให้ความสําคัญเป็ นอันดับแรก และการจะติดต่อร้องเรี ยนต่อ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบตั ิงานโครงการฯได้โดยวิธีใด ได้ให้ความสําคัญเป็ นลําดับสุ ดท้าย
5) ด้านหลักนิติธรรมในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเห็นในเรื่ องปฏิบตั ิงานร่ วมกับชาวบ้านด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ ได้ให้ความสําคัญเป็ นอันดับแรก และ
การทราบสิ ทธิ์ในการคัดค้าน หรื อ การอุทธรณ์ต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่เป็ นธรรมได้ให้ความสําคัญเป็ น
ลําดับสุ ดท้าย
6) ด้านหลักคุณธรรมในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเห็นในเรื่ องเจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสุ ภาพอ่อนโยน และมีไมตรี จิตพร้อมให้บริ การ ได้ให้ความสําคัญ
เป็ นอันดับแรก และเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่ขดั แย้งกันไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมงาน ได้ให้ความสําคัญเป็ น
ลําดับสุ ดท้าย
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลความแตกต่างของตัวแปรที่มีผลต่อความคิดเห็ นประชาชนต่อ
การปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ จําแนกตามตัวแปร พบว่า ประชาชนที่มี
เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลพระธาตุ ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
การปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2546
ซึ่งได้กาํ หนดสาระสําคัญของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักการบริ หารราชการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุข
และความเป็ นอยู่ที่ดีของประชาชนนั้น นับว่าเป็ นหลักการสําคัญอย่างยิ่งของข้าราชการพลเรื อนทุกคนที่ต่างต้องยึด
นําเอาหลักการนี้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อส่ วนรวม และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นที่มีบทบาทอํานาจและภาระงานที่สําคัญ ซึ่ งเป็ น
หน่ ว ยงานที่ จะต้อ งทํางานใกล้ชิ ดกับประชาชนเกี่ ยวกับ ความเป็ นอยู่ข องราษฎร มีบ ทบาทหน้าที่ ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการ
พัฒนาด้านการเมือง-การบริ ห าร และที่สําคัญ การปฏิ บตั ิงานที่สอดคล้องต่ อความต้องการของประชาชน และเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมรับผิดชอบชุมชนตนเอง เท่ากับเป็ นการเพิ่มความสามารถและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หาร การบริ การสาธารณะให้ทวั่ ถึงและตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่ นตามความจําเป็ นในแต่ล ะ
ท้องถิ่น ตามภารกิจอํานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ซึ่ งถือเป็ นภารกิจอีกหนึ่ งภารกิจขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ ในการ
บริ หารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่มีนโยบายดําเนิ นงานในการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิ ทธิ ภาพ สร้าง
จิตสํานึ กและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทุกระดับให้มีนวัตกรรมในการบริ หารจัดการการทํางานที่จะมุ่งไปสู่
ประโยชน์ของประชาชน โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จ ริ ง สิ่ งนี้ ส อดคล้อ งกับแนวคิดของสํานักนายกรัฐมนตรี (2542 : 1) ได้ให้ค วามหมายของธรรมาภิบาลว่า เป็ น
หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็ นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุ รกิจเอกชน และ
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ภาคประชาชนครอบคลุมถึงฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ฝ่ ายราชการ และฝ่ ายธุ รกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุ ข มี
ความรู้รักสามัคคีและร่ วมกันเป็ นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ ที่เป็ นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลในระดับมาก แสดงให้เห็ นว่าการปฏิบตั ิงานที่ยึดหลักของธรรมมาภิบาลได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโดยรวมซึ่ งได้สอดคล้องกับงานศึกษาของนภดล สุ รนัคริ นทร์ (2551) ได้ทาํ การศึกษา
ค้นคว้าเรื่ องการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริ หารส่ วนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
อยูใ่ นภาพรวมในเชิงบวกและเมื่อเปรี ยบเทียบตามปัจจัยด้านบุคคลของประชาชนที่มีเพศอายุระดับการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็ น หรื อ ทัศนะต่อการนําหลัก ธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน อบต. หรื อมาใช้ในการปฏิ บตั ิงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ ไม่แตกต่างกันทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ ให้ความเสมอ
ภาคกับบุคลากรภายในเท่าเทียมกัน ไม่เ ลือกปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะเป็ นเพศหญิงหรื อ ชาย แต่ถึ งอย่างไรก็ตามระดับความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ มีความคิดเห็ น
ตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ ดุจหทัย ครุ ฑเดชะ
(2550) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ หารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษากรณี องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลห้วยกะปิ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยกะปิ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทั้ง 6 หลัก ในภาพรวมประชาชนเห็ น
ด้วยในระดับมาก และขัดแย้งกับงานศึกษาของ ปิ ยวัฒน์ ปิ ยสี โล (2554) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการบริ หารงานตามหลักธรร
มาภิ บาลของเทศบาลเมือ งแพร่ จังหวัดแพร่ ผลการศึก ษา พบว่าความคิ ดเห็ นของบุค ลากรและประชาชนที่มีก าร
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเฉพาะ
ด้านหลักความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุ ดคือ 4.14 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ดุจหทัย ครุ ฑ
เดชะ (2550) ได้ศึกษาความคิดเห็ นของประชาชนต่อการบริ หารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษากรณี องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลห้วยกะปิ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริ หาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยกะปิ อําเภอเมือง อยู่ในระดับมาก และขัดแย้งกับ
การศึกษาของ ภักดี ศรี เมือง (2548)ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาบริ หารองค์การบริ หารส่ ว น
ตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อการนําหลักธรร
มาภิบาลมาบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล ด้านหลักความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ ควรมี
การปรับปรุ งการดําเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่ วม และด้านความโปร่ งใส เนื่ องมาก
จากประชาชนในพื้นที่ยงั ขาดการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาด
การสํารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการให้ดาํ เนิ นโครงการอะไร เพื่อจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริ งตามที่ ไชยวัฒน์ ค้าชู (2545:42 – 43) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล คือการมีส่วนร่ วมคือ
ความโปร่ งใสตรวจสอบได้และการมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้หลักประกันว่าการดําเนิ นนโยบายทาง
การเมืองสังคมและเศรษฐกิจวางอยูบ่ นฉันทานุมตั ิอย่างกว้างขวางของสังคมและให้ความมัน่ ใจว่าเสี ยงคนยากจนและ
คนด้อยโอกาสจะเป็ นที่รับฟังในกระบวนการกําหนดและดําเนิ นนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ ว นที่เกี่ ยวกับการ
จัดสรรทรัพยากรนัน่ เอง
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ดังนั้น การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยให้เพิ่มขึ้นย่อมส่ งผลบวกให้เกิดการพัฒนาความเป็ นประชาธิ ปไตย
ที่ยงั ยืนเพราะมีก ารจัดสรรทรัพยากรในสังคมอย่างทัว่ ถึ งแก่ ทุกภาคและการพัฒนาดังกล่าวจะเป็ นการพัฒนาที่เป็ น
ธรรม (Equitable) ขึ้นเพราะทุกภาคส่ วนได้ผลจากการพัฒนา (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542 : 46)
ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
พระธาตุ” ผูว้ ิจยั ได้เสนอแนะโดยแยกเป็ นประเด็นดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะจากประเด็นค้นพบจากการศึกษา
1. การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ นของประชาชนที่มี ต่ อ การนํา เอาหลัก ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ ใช้ใ นการ
ตรวจสอบการทํางานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ ในครั้งนี้ ประชาชนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอย่างมาก
สื บเนื่ องมาจากเป็ นช่วงระยะเวลาที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ ได้ดาํ เนิ นโครงงานด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน มีการปรับปรุ ง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย เป็ นซึ่ งเป็ นโครงการ
ในทุกๆ ปี งบประมาณ ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้นจึงส่ งผลทําให้ประชาชนส่ วนใหญ่เกิดความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ
2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระ
ธาตุ ด้านหลักคุณธรรม ในประเด็นที่เกี่ยวกับ เคยพบเห็นเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิงานตามที่ได้แจ้งไว้ เคยพบเห็ นเจ้าหน้าที่
ขัดแย้งกันไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมงาน และ เคยพบเห็นเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมส่ วนตัวไม่เหมาะสม ทํา
ให้มีผลกระทบกับการปฏิบิติงาน เช่ น ดื่ มสุ รา ทะเลาะวิว าท พูด/แต่งกายไม่สุ ภาพ ถึงแม้ว่าความเห็ นต่อ ประเด็น
ดังกล่าวจะอยูใ่ นระดับน้อยมาก แต่ขอ้ มูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายังมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ
ที่มีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลอยู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การดําเนินโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ ควรที่จะมีการสํารวจความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งดึงประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในการกําหนดความต้องการของชุมชน เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ที่จะได้จากการดําเนินโครงการที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างแท้จริ ง
2. ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุหรื อที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการติดตามและประเมินผลการ
ทํางานภายในหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. การวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ หรื อสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ควบคู่
ไปกับการวิจยั เชิ งปริ มาณ ซึ่ งจะเป็ นการศึกษาที่ครอบคลุ มทุกมิติเ พื่อให้ทราบถึ งความคิ ดเห็ นของบุค ลากรหรื อ
ประชาชนในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ อย่างแท้จริ ง
2. ควรมีการศึกษาถึงความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีต่อการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารภายใน
องค์กร รวมทั้งประชาชนในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ ทุกปี เพื่อ
เปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นในแต่ละด้าน และนํามาปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานต่อไป
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3. ควรศึกษาความต้องการของประชาชน ในแต่ละด้านตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
พระธาตุ เพื่อปรับปรุ งการทํางานให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด และเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนมากยิง่ ขึ้น
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การศึกษาการดาเนินชีวติ ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลบ้ านบัว อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
A Study of Elderly’s Lifestyle in Banbua Subdistrict Municipality, Mueang District, Burirum Province
ไทยรัตน์ กําเนิดพิลา1
รัฐบุรุษ คุม้ ทรัพย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการดําเนิ นชีวิตของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตําบล
บ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 298 คน ซึ่ งได้มาโดยใช้สู ตรคํานวณของทาโร ยามาเน่
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนิ นชีวิต
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการได้รับการบริ การจากภาครัฐ
ด้านการดูแลสุ ขภาพ ด้านความต้องการการสนับสนุน ด้านกิจกรรมสําหรับผูส้ ูงอายุ และด้านการดําเนิ นชีวิตประจําวัน
ตามลําดับ
2. ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีเพศ และระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การดําเนินชีวิตของผูส้ ูงอายุ, เทศบาลตําบลบ้านบัว, จังหวัดบุรีรัมย์
Abstract
The purposes of this study were to study and to compare elderly’s lifestyle in Banbua Subdistrict
Municipality, Mueang District, Burirum Province, classified by gender and educational level. The sample consisted
of 298 elderly in Banbua Subdistrict Municipality, desired through Taro Yamane’s method. The rating scale
questionnaire was used as the tool. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test
and Scheffe’s method.
The results of the study revealed as follows:1. The elderly had opinion on lifestyle in Banbua Subdistrict Municipality, Mueang District, Burirum
Province, as a whole and in aspects at the high level, ranked in order of government service, health care, supporting
needs, elderly activity and lifestyle aspects, respectively.
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2. The elderly with different gender and education level had opinion on lifestyle in Banbua Subdistrict
Municipality as a whole and in aspect with no difference.
Keywords : Elderly’s Lifestyle, anbua Subdistrict Municipality, Burirum Province
บทนา
ผูส้ ู งอายุเ ป็ นบุคคลสําคัญในสังคม ซึ่ งมีพลังความคิด มีค วามสามารถและมีประสบการณ์สูงในการพัฒนา
ตนเองและสังคมส่ วนรวมผูส้ ูงอายุถือเป็ นปูชนียบุคคลของสังคมไทย ดังนั้น ผูส้ ูงอายุจึงเป็ นบุคคลที่สมควรได้รับการ
ยกย่องนับถือและการยอมรับว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมเป็ นบุคคลที่ควรจะต้องได้รับการดูแลและการเอาใจใส่ ในด้าน
สุ ขภาพพลานามัยและการใช้ความรู้ประสบการณ์ของตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและเป็ นบุคคลที่ตอ้ งมีโอกาสเข้า
ทํางานและเข้าร่ วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมตามกําลังความสามารถและความต้องการของตน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทย การลดลงของอัตราการเกิดและอัตราการตายทํา
ให้ประเทศไทยเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ (Ageing Society) ทําให้เกิ ดผลกระทบต่อ การใช้ทรั พยากรทั้งในด้านสังคม
เศรษฐกิจและสุ ขภาพประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่สังคมผูส้ ูงวัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็ นปี แรกที่สัดส่ วนประชากรไทย
ขึ้นถึงระดับร้อยละ 10 ซึ่ งหมายความว่าประชากรไทย 9 คนต้องรับผิดชอบผูส้ ู งอายุ 1 คนและมีแนวโน้มสู งมากขึ้น
เรื่ อยๆโดยเฉพาะในระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ.2553 (สํานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผสู้ ู งอายุ, 2550 : 27) ปั ญหาภาวะ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทยนําสู่ความจําเป็ นในการปรับตัวเพื่อรองรับภาระทางสังคมที่สําคัญที่ผใู้ หญ่วยั แรงงาน
ต้องดูแลผูส้ ูงอายุที่เพิ่มขึ้น (เกื้อ วงศ์บุญสิ น, 2549: 43) แม้ประชากรสูงอายุมีอายุยืนยาวแต่มิได้หมายความว่าคุณภาพ
ชี วิตของผูส้ ู งอายุจะดี ตามไปด้ว ยเนื่ อ งจากปั จจัยสภาพร่ างกายที่ทรุ ดโทรมสภาพแวดล้ อ มที่แย่ล ง สภาพสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไปจากระบบครอบครัวขยายกลายเป็ นระบบครอบครัวเดี่ยววัฒนธรรมการดูแลผูส้ ู งอายุในครอบครัวลด
น้อยลงทําให้ผสู้ ู งอายุถูก ทอดทิ้งมากขึ้นในขณะที่ว ยั ทํางานมีสัดส่ วนน้อยลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับประชากรเด็ก และ
ผูส้ ูงอายุซ่ึงหากมองในภาพรวมคือเป็ นภาระของสังคมและในขณะเดียวกันก่อให้เกิดปั ญหาโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต
ของผูส้ ู งอายุ (ศูนย์การเฝ้ าระวังและเตือนภัยทางสังคม, 2550 : 12) โดยสถานการณ์ทางด้านประชากรของไทยใน
อนาคตมีแนวโน้มจะเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยในปี พ.ศ.2553 ประเทศไทยมีประชากร 63.8 ล้านคนและจะเพิ่มขึ้น
สูงสุ ดเป็ น 66.4 ล้านคนในปี 2569 จากนั้นจะค่อยๆลดลงเหลือ 63.9 ล้านคนในปี 2583 โดยพบว่าจํานวนและสัดส่ วน
ประชากรวัยสูงอายุ (60 ปี ข้ ึนไป) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1.7 ล้านคนหรื อร้อยละ 4.9 ของจํานวนประชากรรวมในปี
2513 เป็ น 8.4 ล้านคนหรื อร้อยละ 13.2 ในปี 2553 และเพิ่มขึ้นเป็ น17.6 ล้านคนหรื อร้อยละ 26.6 ในปี 2573 และ 20.5
ล้านคนหรื อร้อยละ 32.1 ในปี 2583 (มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ู งอายุไทย, 2556) แสดงให้เห็ นว่า ประเทศไทย
กําลังย่างเข้าสู่ สังคมสู งอายุ (Ageing Society) อย่างมีนัยสําคัญและรวดเร็ วโดย 50 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2503–2553) มี
ประชากรสูงอายุ (60 ปี ข้ ึนไป) เพิ่มจากร้อยละ 5 เป็ นร้อยละ 13 (จาก 1.2 ล้านคนเป็ น 8.4 ล้านคน) และคาดว่าอีก 30 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2583) จะเพิ่มเป็ นร้อยละ 31 (20.5 ล้านคน) ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงทั้ง
เชิงเศรษฐกิจสังคมและสุ ขภาพทั้งนี้ในอาเซียนจะมีเพียงไทยและสิ งคโปร์เท่านั้นที่มีสัดส่ วนผูส้ ู งอายุเกินร้อยละ 30 ใน
อีก 30 ปี ขา้ งหน้า (ศิริวรรณ อรุ ณทิพย์ไพฑูรย์,2557 : 1)
ปัญหาสําคัญของผูส้ ูงอายุไทย คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ความยากจน รายได้นอ้ ยไม่มีรายได้ ต้องเผชิญ
กับภาวะยากไร้ รองลงมาคือ ปัญหาด้านสุ ขภาพอนามัย มีโรคประจําตัวซึ่ งเกิดจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน
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โรคความดันโลหิ ตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคโคเลสเตอรอลในเลือดสูง กลุ่มอาการสมอง
เสื่ อม โรคข้อเลื่อนภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ภาวะซึมเศร้า และการหกล้ม เป็ นต้น (สุ ทธิชยั จิตะพันธ์กุล , 2543:70)
การดําเนินงานด้านสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ ูงอายุที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั มีบริ การสําคัญที่เป็ นที่รู้จกั ดีของผูส้ ู งอายุใน
เขตชนบทได้แก่ บริ การรั กษาพยาบาลฟรี สําหรั บผูส้ ู งอายุ (ก่อนที่รัฐจะจัดบริ การโครงการ 30 บาทรัก ษาทุก โรค)
บริ ก ารหน่ ว ยแพทย์เคลื่อ นที่ บริ ก ารบัตรทอง 30 บาท บริ ก ารสถานสงเคราะห์ บริ ก ารเบี้ยยังชีพ ศูนย์บริ การ
ผูส้ ูงอายุในวัดโดยชุมชน บริ การชมรมผูส้ ูงอายุ บริ การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ เป็ นต้น
แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายที่ชดั เจนต่อการจัดสวัสดิการสังคมสํา หรับผูส้ ู งอายุโดยรวม แต่รัฐก็มีขอ้ จํากัดในการ
บริ หารจัดการด้านบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรทางสังคม การขาดแคลนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุในเขต
ชนบทจึ งส่ งผลให้ก ารดําเนิ นงานสวัสดิก ารสั งคมผูส้ ู งอายุในเขตชนบทไม่ส ามารถดําเนิ นการได้อ ย่างจริ งจังและ
ต่ อ เนื่ อ งตอบสนองต่ อ นโยบายของรั ฐ แม้ว่ ารั ฐ จะออกกฎหมายเกี่ ยวกับ ผูส้ ู งอายุโ ดยกํา หนดแนวนโยบายการ
ดําเนิ นการเกี่ ยวกับการคุ ้มครอง การส่ งเสริ มและการสนับสนุ นที่เ กี่ ยวข้อ งกับผูส้ ู งอายุเ ป็ นสําคัญ โดยเฉพาะการ
กําหนดให้มีการสร้างระบบการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน การส่ งเสริ มกองทุนผูส้ ูงอายุเพื่ อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนิ น
กิจกรรมของผูส้ ูงอายุในชุมชนมากขึ้น
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาการดําเนิ น
ชีวิตของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัวอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินงานส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผสู้ ูงอายุได้รับการบริ การและดูแลให้ดีข้ ึนต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการดําเนิ นชีวิตของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานการศึกษา
1. ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัวอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการ
ดําเนินชีวิตแตกต่างกัน
2. ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัวอําเภอเมือ ง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีระดับการศึก ษาต่ างกัน มีค วาม
คิดเห็นต่อการดําเนินชีวิตแตกต่างกัน
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึก ษาในครั้งนี้ กําหนดเนื้ อหาในการศึกษา 5 ด้าน คื อ ด้านการได้รับการบริ การจากภาครัฐ ด้านการ
ดําเนิ น ชี วิตประจําวัน ด้านการดูแ ลสุ ขภาพ ด้านกิ จ กรรมสําหรั บผูส้ ู งอายุ และด้า นความต้อ งการการสนับสนุ น
(สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดบุรีรัมย์, 2553)
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 1,175 คน กําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 298 คน
ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ เทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
บัวอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เพศและระดับการศึกษา
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความคิดเห็ นต่อการดําเนิ นชีวิตของผูส้ ู งอายุ 5 ด้าน คือ
ด้านการได้รับการบริ การจากภาครัฐ ด้านการดําเนินชีวิตประจําวัน ด้านการดูแลสุ ขภาพ ด้านกิจกรรมสําหรับผูส้ ู งอายุ
และด้านความต้องการการสนับสนุ น
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ผศู้ ึกษาเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10 มกราคม-31 มีนาคม 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ศึก ษา คื อ ผูส้ ู งอายุที่อ าศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จํานวน 1,175 คน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด,
2546 : 101) โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 298.41
คน การศึกษานี้จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง 298 คน แล้วเลือกตัวอย่างจากแต่ละหมู่บา้ น โดยคํานวณตามสัดส่ วนค่าร้อยละ
และเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็ นของ
ผูส้ ูงอายุ จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็ นของผูส้ ูงอายุเกี่ยวกับการดําเนิ นชีวิตของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
บัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของผูส้ ูงอายุ
2) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และ
สมมติฐานการศึกษา
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3) นําแบบสอบถามที่ส ร้างขึ้นตามกรอบแนวคิ ดที่ก าํ หนด อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา
เนื้อหา ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตรงตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา
5) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลตําบล
อิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 40 คน
6) นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ละด้านโดย
วิธี Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation)
เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7) นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
8) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูศ้ ึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขอหนังสื อจากวิทยาลัย เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึก ษาเสนอต่ อ
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยทํา
การวิเคราะห์ตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูส้ ูงอายุเกี่ยวกับการดําเนิ นชีวิต โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูส้ ูงอายุเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1) 1ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
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2) ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่ าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างจํา แนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ ( Scheff e  )
สรุปผลการศึกษา
1. ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จํานวน 172 คน (ร้อยละ 57.72) รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 126 คน (ร้อยละ 42.28) ส่ วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา หรื อสูงกว่า จํานวน 154 คน (ร้อยละ 51.68) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 144 คน (ร้อย
ละ 48.32)
2. ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนิ นชีวิต
ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.01) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการได้รับ
การบริ การจากภาครัฐ ( x = 4.20) ด้านการดูแลสุ ขภาพ ( x = 4.02) ด้านความต้องการการสนับสนุ น ( x =3.96)
ด้านกิจกรรมสําหรับผูส้ ูงอายุ ( x =3.95) และด้านการดําเนินชีวิตประจําวัน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ น
ดังนี้
1) ด้านการได้รับการบริ การจากภาครัฐ ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณเพื่อมาดูแล
ผูส้ ูงอายุ เช่น จัดตั้งกองทุนผูส้ ูงอายุ ชมรมผูส้ ูงอายุ บุคลากรทางการแพทย์สนใจรับฟังการบอกอาการเจ็บป่ วยของท่าน
เมื่อท่านเข้ารับบริ การ ที่ผา่ นมาหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือมาเป็ นอย่างดี และท่านรู้สึกพอใจ มีบุคลากรจาก
ภาครั ฐมาให้ค วามรู้ในเรื่ อ งสุ ขภาวะเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนิ นชีวิต การจ่ ายเบี้ยยังชีพเกิ ดประโยชน์ต่อการ
ดํารงชีวิตของผูส้ ูงอายุ
2) ด้านการดําเนินชีวิตประจําวัน ในภาพรวมและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ต้องการให้บุคคลในครอบครัว ดูแลช่วยเหลือแม้ว่าจะสามารถช่วยเหลื อตัวเองได้ สมรส
ญาติสนิทให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน เมื่อมีเรื่ องที่ไม่สบายใจบุตร หลานรับฟังท่านด้วย
ความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ เมื่อมีความทุกข์ใจจะปรึ กษาลูกหลาน หรื อเพื่อนสนิ ทเพื่อเป็ นการระบายความทุกข์ใจ
ความพอใจในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัว เช่น การช่วยดูแลบ้าน การเลี้ยงดูบุตรหลาน
3) ด้านการดูแลสุ ขภาพ ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ต้องการให้บุคคลในครอบครัวดูแลช่วยเหลือแม้ว่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คู่สมรส ญาติสนิ ท
ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน เมื่อมีเรื่ องที่ไม่สบายใจบุตร หลานรับฟังท่านด้วยความเต็ม
ใจและเห็ นอกเห็ นใจ เมื่อมีความทุกข์ใจจะปรึ กษาลูกหลาน หรื อเพื่อนสนิ ทเพื่อเป็ นการระบายความทุกข์ใจ ความ
พอใจในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัว เช่น การช่วยดูแลบ้าน การเลี้ยงดูบุตรหลาน
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4) ด้านกิจกรรมสําหรับผูส้ ูงอายุ ในภาพรวมและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความเต็มใจให้ความช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน วัด ตามกําลังและความสามารถ
ความเต็มใจให้ความช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน วัด ตามกําลังและความสามารถ การไปร่ วมงานต่างๆ ที่
ชุมชนจัดขึ้นเช่น งานปี ใหม่ งานบุญประจําปี เป็ นต้น เมื่อมีเวลาว่าง หากิจกรรมที่เพลิดเพลินทําเช่น การปลูกต้นไม้
การไปทําบุญตักบาตรและฟังเทศน์ในวันพระ และวันสําคัญทางศาสนา บุตรหลานพาไปเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่
ท่องเที่ยวในวันหยุด เช่น เทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต้น
5) ด้านความต้อ งการการสนับสนุ น ในภาพรวมและทุก ข้อ อยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น ที่พกั อาหาร เครื่ องนุ่ งห่ ม ต้องการการ
อํานวยความสะดวกในการเข้ารั บการรัก ษาพยาบาลในหน่ ว ยงานของรั ฐ สถานบริ ก ารทางการแพทย์ในชุมชนที่
สามารถ รองรับผูป้ ่ วยสูงอายุได้เพียงพอ ข้อมูล ข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์ สิ ทธิการคุม้ ครอง การบริ การทางการแพทย์ มี
กิจกรรมอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุที่บา้ นโดย กลุ่มจิตอาสา
3. ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตโดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตโดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
การศึกษาการดําเนินชีวิตของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผูศ้ ึกษาได้นาํ
มาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผูส้ ูงอายุในเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนิ นชีวิต ใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการได้รับการบริ การจาก
ภาครัฐ ด้านการดูแลสุ ขภาพ ด้านความต้องการการสนับสนุ น ด้านกิจกรรมสําหรับผูส้ ู งอายุ และด้านการดําเนิ น
ชีวิตประจําวัน โดยด้านการได้รับการบริ การจากภาครัฐ ผูส้ ู งอายุมีความคิดเห็ นว่า ภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณเพื่อมาดูแลผูส้ ูงอายุเช่นจัดตั้งกองทุนผูส้ ูงอายุ ชมรมผูส้ ูงอายุ สอดคล้องกับ สํานัก
บริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น (2539 : 3) ที่ก ล่าวถึ งการกระจายอํานาจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ว่าภายใต้
หลักการแห่ งความเป็ นอิสระในการปกครองตนเองนี้ ท้องถิ่นอาจดําเนินการใดๆ อันนํามาซึ่งความผาสุ ก ผลประโยชน์
อันชอบธรรมของส่ วนรวม คุณภาพชีวิต และความสงบเรี ยบร้อยภายในท้องถิ่นของตน แต่ท้งั นี้การดําเนิ นการดังกล่าว
จะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายบ้านเมืองหรื อนโยบายของรัฐชาติเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าภายใต้ความ
เป็ นอิ สระในการปกครองตนเองมีขอบเขตเพียงใดจึ งกําหนดอํานาจหน้าที่ขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่นไว้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นหรื อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศในส่ วนที่เป็ นรายละเอียด การปกครองตนเองและการจัดทํา
บริ การสาธารณะของประชาชนในท้องถิ่นส่ วนใหญ่ดาํ เนิ นการโดยหน่ วยงานหรื อองค์กรทางการบริ หารที่เรี ยกว่า
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งโดยทัว่ ไป องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีสถานะเป็ นองค์กรของรัฐตามกฎหมาย การ
จัดทําบริ การสาธารณะตลอดจนวิ ธีก ารปฏิบตั ิงานอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบต่างๆ เช่ นเดียวกันกับองค์กรของ
รัฐบาลกลางแต่มีความแตกต่างกันตรงที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดทําภารกิจให้บริ การสาธารณะ
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เฉพาะภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเท่านั้น ไม่มีอาํ นาจครอบคลุมไปทัว่ ประเทศดังเช่นองค์กรของรัฐบาล
กลาง นอกจากนั้นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่ข้ ึนตรงต่อองค์กรของรัฐบาลกลางในเชิงของสายการบังคับบัญชา
เหมือนหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่อาจมีภารกิจหรื ออาจมีหน่วยดําเนินการอยูใ่ นภูมิภาคหรื อท้องถิ่น (แต่อาจให้ความ
ร่ วมมือในเชิงนโยบาย) หากแต่ เป็ นองค์ก รทางการบริ หารที่มีค วามเป็ นอิ สระทางการบริ ห ารในตัวเองและองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องมีสถานะเสมอกัน เท่าเทียมกัน ไม่มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใดมีอาํ นาจเหนื อกว่ากัน
เนื่ องจากถือว่าท้องถิ่นทุกท้องถิ่นไม่ว่าจะมีขนาดหรื อความเจริ ญทางเศรษฐกิจมากน้อยต่างกันเพียงใด ย่อมมีความ
เสมอกันในหลัก การแห่ งสิ ทธิ ชุมชน เช่นเดียวกับบุค คลธรรมดาหรื อ ปั จ เจกบุคคล ไม่ว่าจะรํ่ารวยหรื อยากดี มีจ น
อย่างไรก็มีสถานะแห่ งความเป็ นพลเมืองของรัฐเท่าเทียมกัน ด้านการดําเนินชีวิตประจําวัน ผูส้ ู งอายุมีความต้องการให้
บุคคลในครอบครัวดูแลช่วยเหลือแม้ว่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน
(2541 : 37-38) ได้สรุ ป ความต้องการของผูส้ ูงอายุแบ่งได้เป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
1) ความต้องการด้านร่ างกาย คือ ต้องการมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ต้องการการช่วยเหลือ
ดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องการที่อยูอ่ าศัย อากาศดี สิ่ งแวดล้อมดี ต้องการอาหารการกินที่ถูกสุ ขลักษณะตามวัย ต้องการมี
ผูด้ ูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องการได้รับการตรวจสุ ขภาพ รักษาพยาบาลที่สะดวก รวดเร็ ว ต้องการได้รับบริ การ
รักษาพยาบาลแบบให้เปล่าจากรัฐ ต้องการได้พกั ผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ ต้องการบํารุ งรักษาร่ างกาย และออก
กําลังกายอย่างสมํ่าเสมอและความต้องการสิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ
2) ความต้องการทางด้านจิตใจของผูส้ ู งอายุ การเปลี่ยนทางด้านร่ างกายและสังคมทําให้จิตใจของ
ผูส้ ูงอายุเปลี่ยนไปด้วยผูส้ ูงอายุจะปรับจิตใจและอารมณ์ไปตามการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายและสิ่ งแวดล้อม จะเห็ นว่า
ผูส้ ูงอายุจะปรับปรุ งและพัฒนาจิตใจตัวเองไปในทางที่ดีงามมากขึ้น และสามารถควบคุมจิตใจได้ดีกว่าหนุ่ มสาว คน
สูงอายุจะมีความสุ ขุมเยือกเย็นมากขึ้น แต่การแสดงออกขึ้นอยู่กบั ลักษณะของแต่ละบุคคล การศึกษา ประสบการณ์
และสิ่ งแวดล้อมของคนคนนั้น
3) ความต้องการทางด้านสังคม เศรษฐกิจของผูส้ ู งอายุ ได้แก่ ต้องการได้รับความสนใจจากผูอ้ ื่ น
ต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งของครอบครัว สังคมและหมู่คณะ ต้องการช่วยเหลือสังคม และมีบทบาทในสังคมตามความถนัด
ต้องการการสนับสนุ น ช่วยเหลือ จากครอบครัว และสังคม ทั้งทางด้านความเป็ นอยู่ รายได้บริ การจากรัฐ ต้องการมี
ชีวิตร่ วมในชุมชน มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคม ต้องการพึ่งพาคนอื่น ให้น้อยลงไม่ตอ้ งการความ
เมตตาสงสาร และต้องการประกันรายได้ และประกันความชราภาพปั ญหาความต้องการและความคาดหวังของ
ผูส้ ู งอายุต่อบริ การสวัสดีก ารสังคมต่าง ๆนั้นพบว่า ผูส้ ู งอายุมีปัญหาด้านสุ ขภาพมากที่สุด ดังนั้นความต้องการของ
ผูส้ ู งอายุคือ การได้รับการรักษาฟรี ไปตลอดชีวิตและการรักษาที่ดีจากภาครัฐ ปั ญหารองลงมา ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ยากจนจึงต้องการและคาดหวัง ให้รัฐเป็ นผูจ้ ่ายค่าเลี้ยงดูตลอดชีวิต หรื อเรี ยกว่าเบี้ยยังชีพ
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิ ตใจและอารมณ์ ซึ่ งเป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้ นตามปกติ ในชีวิต
มนุษย์เมื่อชีวิตย่างเข้าสู่วยั ชรา อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั องค์ประกอบภายในของแต่ละ
บุคคล ได้แก่ ปรัชญาในการดําเนิ นชีวิต เจตคติที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่ๆ ความสามารถในการเผชิญกับเหตุการณ์
ต่างๆ และการปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อม โดยปกติคนวัยนี้ มกั จะจูจ้ ้ ี ขี้บ่น หงุดหงิด โมโหง่ายและใจน้อยอันถือได้ว่า
เป็ นเรื่ องปกติธรรมดาของวัย แต่พฤติกรรมซึ่ งถือว่าเป็ นปั ญหาที่พบได้มาก ได้แก่ อาการซึ มเศร้าจากภาวะที่มีการ
สู ญเสี ย และความรู้สึกว่าเหงา ถูกทอดทิ้ง ซึ่ งอาจเกิดจากภาวะที่มีการสู ญเสี ยสิ่ งต่างๆ หลายอย่างในวัยนี้ นับตั้งแต่
ร่ างกายที่เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงทําให้ภาพลักษณ์ของตนเองเปลี่ยนไป ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองหรื อเป็ น
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อิสระแก่ตนเองค่อยๆ ลดลงไปกว่าเดิม การสูญเสี ยคู่ชีวิตหรื อเพื่อนร่ วมรุ่ นภาวะสูญเสี ยดังกล่าวหากยิ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ
กันหรื อในระยะเวลาใกล้กนั ก็ยงิ่ ทําให้ผสู้ ูงอายุมีความลําบากที่จะเผชิญกับความเป็ นจริ งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนึ ก
ถึงว่าตนเองกําลังคืบคลานเข้าสู่ภาวะนั้นเช่นกัน
2. การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบ้านบัว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มี
เพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตโดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน แสดง
ให้เห็นว่าปัจจัยส่ วนบุคลในเรื่ องเพศและระดับการศึกษาที่ต่างกันไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของผูส้ ูงอายุแต่อย่างใด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นหรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องควรให้การสนับสนุ นผูส้ ู งอายุในด้านการ
อํานวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในหน่วยงานของรัฐ หรื อการสถานที่สาธารณะต่างๆ
2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีสถานบริ การทางการแพทย์ใน
ชุมชนที่สามารถ รองรับผูป้ ่ วยสูงอายุได้เพียงพอ
3) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่ทาํ ให้ผสู้ ูงอายุได้เข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ สิ ทธิการคุม้ ครองการบริ การทางการแพทย์
4) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรเป็ นส่ วนสําคัญในการนําเสนอในระดับนโยบาย เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุ งให้มีการปรับอัตราเบี้ยยังชีพต่อเดือนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และการตอบสนองความต้องการ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปั ญ หา อุ ปสรรคในการดําเนิ นงานสวัสดิ การสั งคมผูส้ ู งอายุข ององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดําเนินงานสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เอกสารอ้างอิง
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้ บริการของเทศบาลตาบลโพนทอง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้ อยเอ็ด
People’s Opinion on the Services of Phon Thong Subdistrict Municipality, Phon Thong District, Roi Et
Province
ธัณย์จิรา วงศ์ฉตั รวัฒนา1
รัฐบุรุษ คุม้ ทรัพย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชาชนต่อการให้บริ การ
ของเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศ และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 387 คน ซึ่งได้มาโดยใช้สูตรคํานวณของทาโร ยา
มาเน่ เครื่ องมือที่ใช้ในการศึก ษาเป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า วิเ คราะห์ข ้อมูล โดยการหาค่ าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้ อ ยเอ็ด มีค วามคิ ดเห็ นว่าการ
ให้บริ การของเทศบาลตําบลโพนทอง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านพฤติกรรมให้บริ การของเจ้าหน้าที่ ด้านขั้นตอนการให้บริ การ ด้านคุณภาพของการให้บริ การ และด้านสถานที่
ให้บริ การ ตามลําดับ
2. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศและที่มีอาชีพต่างกัน
มีความคิดเห็นว่าการให้บริ การของเทศบาลตําบลโพนทอง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การให้บริ การ, เทศบาลตําบลโพนทอง, ตําบลโพนทอง
Abstract
The purposes of this study were to study and compare the people’s opinion towards the services of Phon
Thong Subdistrict Municipality, Phon Thong District, Roi Et Province classified by gender and occupation. The
sample of the study consisted of 387 people of Phon Thong Subdistrict Municipality, Phon Thong District, Roi Et
Province, desired through Taro Yamane’s method. The rating scale questionnaire was used as the tool. The data
were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and Scheffe’s
method.
The results of the study revealed as follows:-
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นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสี มา
(รองศาสตราจารย์ ดร.), อาจารย์ที่ปรึ กษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสี มา
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1. The people had opinion on the services of Phon Thong Subdistrict Municipality, Phon Thong
District, Roi Et Province, as a whole and in aspects at the high level, ranked in order of service behavior of the
officers, service process, service quality and service place aspects, respectively.
2. The people with different gender and different occupation had opinion on the services of Phon Thong
Subdistrict Municipality, Phon Thong District, Roi Et Province, as a whole and in aspects with no difference.
Keywords : Services, Phon Thong Subdistrict Municipality, Phon Thong District
บทนา
การบริ การสาธารณะจึงเป็ นภารกิจหนึ่งขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายเพื่อให้
มีผลบังคับให้รัฐต้องจัดบริ การสาธารณะที่ดีให้แก่ประชาชนซึ่ ง องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องดําเนิ นการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน การบริ การสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้แก่บริ การสาธารณะบางประเภทที่
รัฐมอบหมายให้อ งค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูจ้ ดั ทําเองโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้นๆซึ่ งอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดทําบริ การสาธารณะจะถูก
บัญญัติไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นในแต่ ละประเภทและในพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
การปกครองท้องถิ่นเป็ นรู ปแบบการปกครองที่เกิดจากระบบการกระจายอํานาจการปกครองจากรัฐบาลสู่
ท้องถิ่ นเรี ยกว่า องค์กรปกครองท้อ งถิ่น มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ แบ่งเบาภาระของรั ฐบาลในการจัดบริ ก ารสาธารณะให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อ ย่างแท้จ ริ งสามารถดําเนิ นกิจ การใดๆได้ภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมายกําหนด นอกจากนั้น องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นยังเป็ นหน่ วยงานที่ให้ประชาชนได้เรี ยนรู้หลักของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นผลมาจากหลักการกระจายอํานาจการปกครองสู่ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นของประเทศไทย เริ่ มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลแต่ละสมัยต่างเห็นความสําคัญของการกระจาย
อํานาจลงสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จนถึงปั จจุ บนั รั ฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 ได้กาํ หนด
สาระสําคัญเกี่ยวกับการกระจายอํานาจให้ทอ้ งถิ่น คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน และประชาชนได้รับการบริ การ
สาธารณะอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็ นเทศบาลขนาดกลาง มีพ้ืนที่ 12 ตารางกิโลเมตร
มีหมู่บา้ นในอาณาเขตปกครองทั้งหมด 14 ชุมชนครอบคลุมพื้นที่บางส่ วนของ 2 ตําบล คือ ตําบลแวง และตําบลสระ
นกแก้ว มีประชากรมากกว่า 11,000 คน เทศบาลตําบลโพนทอง มีบุคลากรทั้งสิ้ น 47 คน แบ่งเป็ นส่ วนราชการ ได้แก่
สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ได้จดั ตั้งเป็ นเทศบาลตําบลแวง ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุ ขาภิ บาลเป็ นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ในประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และได้เปลี่ยนชื่อเป็ นเทศบาลตําบลโพนทอง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2552 ตามความในมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่ ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มีอาํ นาจหน้าที่ตอ้ งทําในเขตเทศบาลหลายประการ
ได้แก่ รักษาความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน ให้มีการบํารุ ง รักษาทั้งทางบกและทางนํ้า รักษาความสะอาดของถนน
หรื อทางเดิ นและที่ส าธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูล ฝอย และสิ่ งปฏิ กูล ป้ องกันและระงับโรคติ ดต่ อ ให้มีเ ครื่ อ ง
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ดับเพลิ ง ให้ราษฎรได้รับการศึก ษาอบรม ส่ งเสริ มพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผูส้ ู งอายุ และผูพ้ ิการ บํารุ งศิล ปะ จารี ต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น อีกทั้งเทศบาลตําบล อาจจัดกิจการใดๆได้ ดังนี้ ให้มีน้ าํ
สะอาด หรื อการประปา ให้มีโรงฆ่าสัตว์ ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อ และท่าข้าม ให้มีสุสานและฌาปนกิจสถาน บํารุ งและ
ส่ งเสริ มการทํามาหากิน ของราษฎร ให้มี และบํารุ งสถานที่ทาํ การพิทกั ษ์รักษาคนไข้ ให้มีและบํารุ งการไฟฟ้ าหรื อแสง
สว่างโดยวิธีอื่น ให้มี และบํารุ งทางระบายนํ้า เทศพาณิ ชย์ ประกอบกับอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามมาตรา 16 แห่ ง
พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแต่
มุ่งให้เทศบาลได้ปฏิบตั ิภารกิจให้บริ การประชาชนอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึ งถึง
การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นสําคัญ (เทศบาลตําบลโพนทอง, 2556)
จากสภาวะในยุคกระแสโลกาภิวตั น์ ส่ งผลให้เทศบาลตําบลโพนทองต้องปรับเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมวิธีการ
และมุมมองใหม่ ทั้งด้านโครงสร้ างขององค์ก ร ด้านภาวะงาน และด้านเครื่ อ งมือวัสดุ อุปกรณ์ ทําให้แนวทางการ
ให้บริ การของเทศบาลตําบลโพนทองทั้งในด้านการบริ หารจัดการ ด้านการบริ หารทรัพยากร ด้านการบริ หารงาน
บุคคล และด้านการบริ หารงบประมาณ ตลอดจนการประสานงานในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนถึงการกําหนด
แผนงานและโครงการเพื่อ แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้ นให้สอดคล้อ งกับอํานาจหน้าที่ และตรงตามความต้องการของ
ประชาชนยังไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิ ทธิภาพการให้บริ การชุมชนของเทศบาลตําบลโพน
ทอง จากสภาพดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาการให้บริ การของเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อจะให้การบริ การเป็ นไปด้วยความสมบูรณ์ และมีความพร้อมอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อนําผลการวิจยั มาบริ หาร
ปรับปรุ งงานด้านการบริ ก ารประชาชนในท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิ ผลและเกิ ดประสิ ทธิ ภาพต่ องานบริ ก ารมากยิ่งขึ้ น
ต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อ ศึก ษาความคิ ดเห็ นของประชาชนต่ อ การให้บริ ก ารของเทศบาลตําบลโพนทองอําเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลโพนทองอําเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานการศึกษา
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ
การให้บริ การของเทศบาลตําบลโพนทองแตกต่างกัน
2. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ น
ต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลโพนทองแตกต่างกัน
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหาการศึกษาความคิดเห็ นของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลโพนทอง
อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผูศ้ ึกษากําหนดขอบเขตด้านเนื้ อหาโดยศึกษา4 ด้านได้แก่ ดา้ นสถานที่ให้บริ การด้าน
ขั้นตอนการให้บริ การด้านพฤติกรรมการให้บริ การของเจ้าหน้าที่และด้านคุณภาพของการให้บริ การ
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2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัว อย่าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ดจํานวน 11,833 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 387 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือเพศ และอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพนทอง
อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือการให้บริ การของเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 4 ด้านได้แก่ดา้ นสถานที่ให้บริ การด้านขั้นตอนการให้บริ การด้านพฤติกรรมการให้บริ การของเจ้าหน้าที่และ
ด้านคุณภาพของการให้บริ การ
5. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2558
วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด จํานวน 11,833 คน
2) กลุ่ มตัว อย่าง คื อ ประชาชนที่อ าศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํา นวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงในบุญชม ศรี
สะอาด, 2546 : 101)โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
386.92 คน การศึกษานี้จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง 387 คน แล้วเลือกตัวอย่างจากแต่ละหมู่บา้ น โดยคํานวณตามสัดส่ วนค่า
ร้อยละ และโดยใช้วิธีการสุ่ มตามสะดวก
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้นเพื่อสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่
ในเขตเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิ ดเห็ นต่ อการให้บริ ก ารของเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการให้บริ การและภารกิจของเทศบาล
2) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจ ารณาเนื้ อ หาให้ค รอบคลุมกับความมุ่งหมาย และ
สมมติฐานการศึกษา
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3) นําแบบสอบถามที่ส ร้างขึ้นตามกรอบแนวคิ ดที่ก าํ หนด อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา
เนื้อหา ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายตรงตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา
5) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับบุค ลากรเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งไม่ใช่ประชากรที่ศึกษา จํานวน 40 คน
6) นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ ละด้านโดย
วิธี Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation)
เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7) นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
8) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูศ้ ึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ขอหนังสื อจากวิทยาลัย เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึก ษาเสนอต่ อ
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองและได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ความคิ ดเห็ นต่อ การให้บริ การของเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่ าเฉลี่ยและแปลความหมาย
ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2543: 100)
3. วิเ คราะห์ เ ปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นต่ อ การให้บริ ก ารของเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคลใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2. ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยการหาค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
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4. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ใช้
ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของ
เชฟเฟ่ ( Scheff e  )
สรุปผลการศึกษา
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จํานวน 227 คน (ร้อยละ 58.66) รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 160 คน (ร้อยละ 41.34) ส่ วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม จํานวน 140 คน (ร้อยละ 36.17) รองลงมาประกอบอาชีพอาชีพอิสระหรื อส่ วนตัว จํานวน 133 คน (ร้อยละ
34.38) และมีอาชีพรับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ จํานวน 114 คน (ร้อยละ 29.45)
2. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็ นว่าการให้บริ การ
ของเทศบาลตําบลโพนทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.64) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
พฤติกรรมให้บริ การของเจ้าหน้าที่ ( x =3.79) ด้านขั้นตอนการให้บริ การ ( x =3.70) ด้านคุณภาพของการให้บริ การ
( x =3.63) และด้านสถานที่ให้บริ การ ( x =3.44) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านสถานที่ให้บริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =3.44) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ ดังนี้ สํานักงานเทศบาลตําบลโพนทอง มีทาํ เลที่ต้ งั ที่ติดต่อง่าย ท่านจึงสามารถเดินทางมาสํานักงานฯ ได้
โดยสะดวก ( x =3.76) รองลงมา สํานักงานเทศบาลตําบลโพนทองมีการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการ
ให้บริ การ ( x =3.63) และสํานักงานเทศบาลตําบลโพนทองได้จดั ทําข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การ เพื่อทําให้ประชาชน
ที่มาใช้บริ การสามารถรับรู้ รับทราบได้อย่างชัดเจน ( x =3.44)
2) ด้านขั้นตอนการให้บริ การ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.70) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ ดังนี้ สํานักงานเทศบาลตําบลโพนทองให้บริ การด้วยความเสมอภาคตามลําดับก่อน-หลัง ( x =3.80)
รองลงมา ในกรณีที่เป็ นงานที่ท่านต้องมาติดต่อที่สาํ นักงานเทศบาลตําบลโพนทองอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถรับทราบ
ผลความคืบหน้าของงานได้ตลอดเวลา ( x =3.76) และสํานักงานเทศบาลตําบลโพนทอง มีการจัดลําดับคิวในการ
ให้บริ การที่เหมาะสม ( x =3.75)
3) ด้านพฤติกรรมให้บริ การของเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.79) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อ ย 3 อันดับ ดังนี้ เจ้าหน้าที่มีอธั ยาศัยที่ดีในการให้บริ การแก่ท่าน ( x =4.07) รองลงมา เจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิงานด้วยความเอาใจใส่ กระตือรื อร้น รวดเร็ ว และเต็มใจบริ การ ( x =3.87) และเจ้าหน้าที่ให้บริ การอย่างเป็ น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ( x =3.79)
4) ด้านคุณภาพของการให้บริ การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.63) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ทาํ งานได้อย่างถูกต้อง และผิดพลาดน้อยมาก ( x =3.73) รองลงมา ช่องทางสําหรับ
การให้บริ การของเจ้าหน้าที่มีอย่างเพียงพอเหมาะสมกับปริ มาณประชาชนที่มาใช้บริ การ ( x =3.69) และเจ้าหน้าที่
สามารถให้บริ การได้ในจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ ( x =3.67)
3. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นว่า
การให้บริ การของเทศบาลตําบลโพนทอง ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
4. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ น
ว่าการให้บริ การของเทศบาลตําบลโพนทอง โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง ( x = 3.47) โดยประชาชนที่มีอาชี พ
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เกษตรกรรมมีความคิดเห็นว่าเทศบาลให้บริ การมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ( x =3.47) รองลงมาคือประชาชนที่มีอาชีพ
รั บ ราชการหรื อรั ฐ วิ ส าหกิ จ ( x =3.41) และประชาชนที่ ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อ ส่ ว นตัว มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การของเทศบาลตําบลโพนทองอยู่ในระดับน้อ ยที่สุ ด ( x =3.37)ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นว่าการให้บริ การของเทศบาลตําบล
โพนทองในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผูศ้ ึกษาได้นาํ มาอภิปรายผล ดังนี้
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพนทอง อํา เภอโพนทอง จังหวัดร้ อยเอ็ด มีความคิดเห็ นว่าการให้
บริ การของเทศบาลตําบลโพนทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ เกศราภรณ์ สัตยาชัย
(2546 : บทคัดย่อ ) ที่ได้ทาํ การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ ก ารแบบจุ ดเดียวเบ็ดเสร็ จ ของ
กรุ งเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบว่า ประชาชนผูม้ าใช้บริ การ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริ การโดยส่ วนรวม
อยูใ่ นระดับมาก นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับการศึกษาของ สุ นนั ท์ ดิษฐกัญจน์ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทาํ การศึกษาวิจยั
เรื่ อ งความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ ก ารต่ อการบริ ก ารของสํานัก งานสรรพากรพื้นที่ สาขาตะโหมด จังหวัดพัทลุ ง ผล
การศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ต่อการบริ การของสํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาตะโหมด จังหวัด
พัทลุง โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และจากผลการศึกษาในครั้งนี้เมื่ออภิปรายเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านสถานที่ให้บริ การ ประชาชนมีความคิ ดเห็ นว่าสํานัก งานเทศบาลตําบลโพนทอง มีทาํ เลที่ต้ งั ที่
สามารถติดต่อได้ง่าย การเดินทางเพื่อมาติดต่อกับสํานักงานเทศบาลมีความสะดวก สํานักงานเทศบาลตําบลโพนทองมี
การนําเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการให้บริ การ และสํานักงานเทศบาลตําบลโพนทองได้จดั ทําข้อมูลเกี่ยวกับ
การให้บริ ก ารเพื่อทําให้ประชาชนที่มาใช้บริ ก ารสามารถรั บรู้ รั บทราบได้อย่างชัดเจน แสดงให้เห็ นว่าสํานักงาน
เทศบาลตําบลโพนทอง ได้ให้ความสําคัญและอํานวยความสะดวกทั้งในเรื่ องสถานที่ต้ งั การให้ขอ้ มูล ข่าวสารที่เป็ น
ประโยชน์และการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการให้บริ การ นอกจากนี้ ผบู้ ริ หาร
ของสํานักงานได้มีการดูแล ให้สถานที่มีความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สร้างความสบายตาสบายใจแก่ผมู้ าติดต่อ
นอกจากนี้ยงั ได้มีการจัดหาอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่าง ๆ ได้แก่ เครื่ องถ่ายเอกสาร นํ้าดื่ม ที่นั่งคอยรับบริ การเพื่อ
ช่วยลดความกังวลในการรอคอย
2) ด้านขั้นตอนการให้บริ การ ประชาชนมีความคิดเห็ นว่า สํานักงานเทศบาลตําบลโพนทองให้บริ การ
ด้วยความเสมอภาคตามลําดับก่อน-หลัง ในกรณีที่เป็ นงานที่ท่านต้องมาติดต่อที่สาํ นักงานเทศบาลตําบลโพนทองอย่าง
ต่อเนื่องประชาชนสามารถรับทราบผลความคืบหน้าของงานได้ตลอดเวลา และสํานักงานเทศบาลตําบลโพนทอง มี
การจัดลําดับคิวในการให้บริ การที่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ หารและบุคลากรของเทศบาล ได้ตระหนัก ถึงปั ญหา
การให้บริ การที่เกิดขึ้นและหาแนวทางที่จะพัฒนาให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและได้รับบริ การที่เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน และรัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อการให้บริ การประชาชนของหน่ วยงานภาครั ฐ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่
ประชาชนผูม้ าติดต่อเกิดความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงานการให้บริ การที่เป็ นกันเองมากขึ้นและมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
3) ด้านพฤติกรรมให้บริ การของเจ้าหน้าที่ ประชาชนมีความคิดเห็ นว่า เจ้าหน้าที่มีอธั ยาศัยที่ดีในการ
ให้บริ การ เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้วยความเอาใจใส่ กระตือรื อร้น รวดเร็ ว และเต็มใจบริ การ และเจ้าหน้าที่ให้บริ การอย่าง
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เป็ นธรรม ไม่เ ลื อ กปฏิ บตั ิ นอกจากนี้ ประชาชนยังมีค วามคิ ดเห็ นว่าเจ้าหน้าที่มีก ารปฏิ บตั ิ งานด้ว ยความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจและแนะนําข้อมูลที่ถูกต้องด้วยความหวังดี เมื่อเกิดข้อผิดพลาดทําให้การ
บริ การล่าช้า เจ้าหน้าที่จะเข้ามาให้คาํ แนะนํา และให้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี เจ้าหน้าที่ทุ่มเทและเต็มใจอย่างเต็มที่ใน
การให้บริ การตามความต้องการโดยไม่เรี ยกร้องค่าตอบแทนใด ๆ
4) ด้านคุณภาพของการให้บริ การ ประชาชนมีค วามคิดเห็ นว่า เจ้าหน้าที่ทาํ งานได้อย่างถูก ต้อ ง และ
ผิดพลาดน้อยมาก ช่องทางสําหรับการให้บริ การของเจ้าหน้าที่มีอย่างเพียงพอเหมาะสมกับปริ มาณประชาชนที่มาใช้
บริ การ และเจ้าหน้าที่สามารถให้บริ การได้ในจุดเดี ยวเบ็ดเสร็ จ เนื่ องจากผูบ้ ริ หารของสํานักงานให้ก ารสนับสนุ น
เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ทกั ษะในเรื่ องงานและเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผใู้ ห้
บริ ก ารสามารถปฏิ บตั ิ ห น้าที่ด้ว ยความถูก ต้อ ง แม่นยํา และรวดเร็ ว เพื่อ สร้ างความเชื่ อ มัน่ ของประชาชนต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ถือเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์อนั ดีในสายตาของประชาชนผูใ้ ห้บริ การ
2. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศและที่มีอาชีพต่างกัน
มีความคิดเห็นว่าการให้บริ การของเทศบาลตําบลโพนทองไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ สุ นันท์ ดิษฐ
กัญ จน์ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ ได้ทาํ การศึกษาวิจ ัยเรื่ อ งความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ ก ารต่ อ การบริ ก ารของสํานัก งาน
สรรพากรพื้นที่ สาขาตะโหมด จังหวัดพัทลุ ง ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ ก ารต่อการบริ ก ารของ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบ
สมมติ ฐาน พบว่า ผูใ้ ช้บริ ก ารที่มีเ พศ อายุ ระดับการศึก ษา รายได้ต่อ เดื อ น และอาชี พต่ างกัน มีค วามพึงพอใจไม่
แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) ด้านสถานที่ให้บริ การ เทศบาลตําบลโพนทอง ควรให้ความสําคัญ ต่ อการปรั บปรุ งการจัดหา
อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกไว้คอยบริ การประชาชน ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
2) ด้านขั้นตอนการให้บริ การ เทศบาลตําบลโพนทอง ควรให้ความสําคัญต่อขั้นตอนการติดต่อขอรับ
บริ การแต่ละประเภท พยายามลดขั้นตอนที่ไม่จาํ เป็ นออกไป ควรส่ งเสริ มให้มีการชี้แจงขั้นตอนการทํางาน มีการแจ้ง
ความคืบหน้าของการให้บริ การเมื่อมีประชาชนสอบถาม
3) ด้านพฤติกรรมให้บริ การของเจ้าหน้าที่ ผูบ้ ริ หารควรเน้นยํ้าในเรื่ องอัธยาศัยที่ดีของเจ้าหน้าที่ การ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความแม่นยําในการให้ขอ้ มูล
4) ด้านคุณภาพของการให้บริ การ ผูบ้ ริ หารควรให้การสนับสนุ นให้เจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานได้เข้ารับ
การศึกษาอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทนั สมัยเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เพื่อลดความผิดพลาดและพัฒนาความเที่ยงตรงแม่นยําและรวดเร็ วในการให้บริ การประเภทต่างๆ
ซึ่งสิ่ งเหล่านี้มีส่วนช่วยสร้างความประทับใจให้กบั ประชาชนผูใ้ ช้บริ การ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการบริ การและการปฏิบตั ิงานของเทศบาล
2) ควรศึกษาแนวทางการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการบริ การและการปฏิบตั ิงานของเทศบาลเพื่อเป็ นรู ปแบบ
หรื อแนวปฏิบตั ิ ที่ดี
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การบริการสาธารณะของเทศบาล ศึกษากรณีเทศบาลตาบลเมืองบัว อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้ อยเอ็ด
Public Services of the Municipality: A Case study of Muang Bua Subdistrict Municipality,
Kasetwisai District, Roi Et Province
ธัมมาภรณ์ ศรี เคลือบ1
รัชดากร ทมินเหมย2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีว ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเพื่อเปรี ยบเทียบการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศ และอาชี พ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 385 คน ซึ่งได้มาโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามา
เน่ เครื่ อ งมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า วิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยการหาค่าร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ าที (t–test) และการทดสอบค่ าเอฟ (F-test) และวิธีก ารของเชฟเฟ่
(Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อ ยเอ็ด โดยรวมและทุก ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย คื อ ด้านการศึก ษาและ
วัฒนธรรม ด้านสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้อ ม ด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณูปการ และด้านงานให้บริ ก าร
ตามลําดับ
2. ประชาชนเพศหญิ งและเพศชาย มีความคิ ดเห็ นต่ อ การบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมือ งบัว
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
3. ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอาชีพต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การบริ การสาธารณะ, เทศบาลตําบล
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the public services of the Municipality: a case study
of Muang Bua Subdistrict Municipality, Kasetwisai District, Roi Et Province, classified by gender and occupation.
The sample consisted of 385 people in Muang Bua Subdistrict Municipality, desired through Taro Yamane’s
method. The rating scale questionnaire was used as the tool. The data were analyzed by using percentage, mean,
standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and Scheffe’s method.
The results of the study revealed as follows;
1. The people in the area had opinion on the public service of Muang Bua Subdistrict Municipality, as a
whole and in aspects at the high level, ranked in order of education and culture, public health and the environment,
utilities and infrastructure, and service aspects, respectively.
2. The male and female gender in the area had opinion on the public service of Muang Bua Subdistrict
Municipality with no difference.
3. The people with different occupation had opinion on the public service of Muang Bua Subdistrict
Municipality, as a whole and in aspects with no difference.
Keywords : Public Services, Subdistrict Municipality
บทนา
บริ การสาธารณะ เป็ นกิจการที่อยู่ในความอํานวยการหรื ออยู่ในความควบคุมของฝ่ ายปกครอง ลักษณะที่
สําคัญที่สุดของบริ การสาธารณะ คือ ต้องเป็ นกิจการที่รัฐจัดทําขึ้นเพื่อสนองความต้องการส่ วนรวมของประชาชนซึ่ งก็
คือเป็ นกิจการที่อยูใ่ นความอํานวยการของรัฐ แต่เนื่องจากในปัจจุ บนั นั้น ภารกิจของรัฐมีมากขึ้น กิจกรรมบางอย่างต้อง
ใช้เทคโนโลยีในการจัดทําสูง ใช้เงินลงทุนสูง และรัฐไม่มีความพร้อม จึงต้องมอบให้บุคคลอื่น ซึ่ งอาจเป็ นหน่ วยงาน
ของรัฐหรื อเอกชนเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ ซึ่ งเมื่อรัฐมอบหน้าที่ในการจัดทําบริ การสาธารณะให้บุคคลอื่นดําเนิ นการจัด ทํา
แล้ว บทบาทของรัฐในฐานะผูจ้ ดั ทําหรื อผูอ้ าํ นวยการก็จะเปลี่ยนไปเป็ นผูค้ วบคุม โดยรัฐจะเป็ น ผูค้ วบคุมมาตรฐาน
ของบริ การสาธารณะ ควบคุมความปลอดภัยรวมทั้งควบคุมค่าบริ การ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตอบแทน
มากที่สุด และเดือดร้อนน้อยที่สุด นอกจากนี้ บริ การสาธารณะ ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อสาธารณะประโยชน์โดยความ
ต้องการส่ วนรวมของประชาชน กล่าวคือ ความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุ ขสบายและความต้องการที่จะอยู่อย่าง
ปลอดภัย ดังนั้น บริ การสาธารณะที่รัฐจัดทําจึงต้อ งมีลกั ษณะที่สนองความต้องการของประชาชนทั้งสองประการ
ดังกล่าว กิจการใดที่รัฐเห็ นว่ามีความจําเป็ นต่ อการอยู่อย่างปลอดภัยหรื อการอยู่อย่างสุ ขสบายของประชาชน รัฐก็
จะต้อ งเข้าไปจัดทํากิจการนั้น ในการจัดทําบริ การสาธารณะของรัฐนั้น รัฐไม่สามารถจัดทําบริ การสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลหนึ่งหรื อกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดได้ รัฐจะต้องจัดทําบริ การสาธารณะเพื่อประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2540 : 23)
รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช 2550 บัญญัติให้อ งค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น มีอ าํ นาจ
หน้าที่โดยทัว่ ไปในการดูแลและจัดบริ การสาธารณะเพื่อ ประชาชนในท้องถิ่น และมีความเป็ นอิ สระในการกําหนด
นโยบายในการบริ หาร การจัดการสาธารณะในการกําหนดนโยบายการบริ หาร การจัดบริ การสาธารณะ การบริ หารงาน
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บุคคล การเงินและการคลัง และมีอาํ นาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ (มาตรา 283) และมีแผนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยคํานึ งถึงการกระจายอํานาจเพิ่มมากขึ้น โดยมีสาระสําคัญ คือ การกําหนด
อํานาจและหน้าที่ใน การจัดระบบการบริ การสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และการจัดสรรสัดส่ วนภาษีอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดย
คํานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกัน องค์การ
บริ หารส่ วนตําบล เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสําหรับเมืองขนาดเล็ก องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) การจัดตั้ง
โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รักษาความสงบเรี ยบร้อยและความสะอาด สร้างและบํารุ งถนนและท่าเรื อ
ดับเพลิ งและกู้ภัย จัดการศึ ก ษา ให้บริ ก ารสาธารณสุ ข สังคมสงเคราะห์ และรั ก ษาวัฒ นธรรมอันดี ในท้อ งถิ่ น
นอกจากนี้ยงั อาจจัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ ได้ตามสมควร พื้นที่ตาํ บลเดียวจะอยู่ในความดูแลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) มีอาํ นาจหน้าที่และความเป็ นอิสระตามที่กฎหมายกําหนด
การบริ การสาธารณะจึงเป็ นภารกิจหนึ่งขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายเพื่อให้
มีผลบังคับให้รัฐต้องจัดบริ การสาธารณะที่ดีให้แก่ประชาชนซึ่ ง องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องดําเนิ นการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน การบริ การสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ บริ การสาธารณะบางประเภทที่
รัฐมอบหมายให้อ งค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ นผูจ้ ัดทําเอง โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่ งอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดทําบริ การสาธารณะ จะถูก
บัญญัติไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละประเภท
ดังนั้นการจัดทําบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการ และ
ความเป็ นอยูข่ องประชาชนในเขตพื้นที่น้ นั ๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักของการกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ ท้องถิ่นที่
ต้องการให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถบริ หารจัดการ และปกครองดูแลตัวเองได้ มีความสามารถที่จะรับรู้
สภาพการเปลี่ ยนแปลงของปั ญหาต่ างๆ และแก้ไขปั ญ หาเหล่านั้นที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่ได้ดี และรวดเร็ วกว่าราชการ
ส่ วนกลางและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นให้ได้มากที่สุดอย่างแท้จริ ง นัน่ คือต้อง
ตอบสนองความต้องการของส่ วนรวม หรื อเป็ นส่ วนเสริ มข้อบกพร่ องหรื อความไม่เพียงพอของประชาชน โดยรัฐต้อง
ดําเนินการให้บริ การแก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง ต่อเนื่อง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ในเรื่ องการกระจายอํานาจ จึงได้มีการถ่ายโอนภารกิจในการบริ การสาธารณะจากส่ วนกลางลงมาสู่ หน่ วยงานราชการ
ระดับท้องถิ่น โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องมาถึง
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวด 14 การปกครองส่ วนท้องถิ่น ทําให้การกระจายอํานาจ
มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น
ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ก าํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้ แก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
พ.ศ.2542 หมวด 2 ว่าด้วยการกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะ มาตรา 16 และมาตรา 17
และมาตรา 18 ได้กาํ หนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบต่างๆ ทั้งองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริ หารส่ วนตําบล กรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่าง ๆ มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองและกําหนดไว้โดย
ละเอียด และการบริ การสาธารณะที่ดีน้ นั จะต้องคํานึ งถึงหลักประสิ ทธิ ภาพในการจัดการ ซึ่ งเป็ นการพิจารณาในเรื่ อง
ของคุ ณภาพของบริ การสาธารณะที่จดั ทําขึ้น กล่าวคื อ การจัดทําบริ ก ารสาธารณะอย่างหนึ่ งควรจะต้อ งก่อให้เกิ ด
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ประโยชน์แก่ประชาชนได้มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากภารกิจในการจัดบริ การสาธารณะบางอย่างจําเป็ นต้องใช้เทคโนโลยี
ระดับสูง เป็ นกิจการขนาดใหญ่หรื อเป็ นกิจการที่จาเป็ นต้องมีการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ หลายหน่ วยงาน
แต่ภารกิจในการจัดทําบริ การสาธารณะบางอย่างเป็ นกิจการที่ไม่สลับซับซ้อน จึงต้องมีองค์กรที่มีความเหมาะสมทั้ง
ทางด้านการเงิน บุคลากร และความสามารถด้านอื่นๆ ที่จะจัดทําบริ การสาธารณะให้เกิดประสิ ทธิภาพมากที่สุด
จากความสําคัญในเรื่ องการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาซึ่ งเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานในเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ งเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่
ในการบริ ก ารสาธารณะ จึงสนใจศึกษาการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ การสาธารณะของและปรับปรุ ง ให้มีความเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ ก ารสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อ ยเอ็ด
จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานการศึกษา
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ การบริ ก ารสาธารณะของเทศบาลตําบลเมือ งบัว อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ขอบเขตการศึกษา
ด้านเนื้ อหา ผูศ้ ึกษากําหนดขอบเขตด้านเนื้ อหาโดยศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการให้บริ การ
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
จํานวน 9,683 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 384 คน
ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ เทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ เพศ และอาชีพ
2) ตัวแปรตาม คือ การบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 4
ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อ ม ด้านการศึก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และด้านการให้บริ การ
ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559

วารสารรั ฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (Journal of Political Science and Social Science) 123

วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด จํานวน 9,683 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน บุญชม ศรี
สะอาด, 2546 : 101) โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
384.13 คน การศึกษานี้จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง 384 คน หาสัดส่ วนโดยคิดค่าร้อยละตามจํานวนประชากรแต่ละหมู่บา้ น
และสุ่ มตามสะดวก
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้น เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด จํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ
คําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
2) สร้างแบบสอบถาม แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความ
มุ่งหมาย และสมมติฐานการศึกษา
3) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิ ดที่กาํ หนดเสนออาจารย์ที่ปรึ ก ษาเพื่อพิจ ารณาแก้ไข
ภาษา เนื้อหา ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถ
วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนําเพิ่มเติม
4) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเกษตร
วิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
5) นําแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
6) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ขอหนัง สื อ จากวิ ท ยาลัย เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ เ ก็ บ รวบรวมข้อ มูล ในการศึ ก ษาเสนอต่ อ
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเ คราะห์ ข้อมูลกลุ่ มตัว อย่างที่ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์สภาพการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
หาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 103)
3. เปรี ยบเทียบการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนก
ตามปัจจัยส่ วนบุคคล ใช้ค่า t-test และ F-test (One way ANOVA)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่ าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่ าความถี่ (Frequency) ค่ าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และ ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล ใช้ t-test และ F-test (One way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
สรุปผลการศึกษา
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน
202 คน (ร้อยละ 52.60) รองลงมาเป็ นเพศชาย 182 คน (ร้อยละ 47.39) ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน
161 คน (ร้อยละ 41.92) รองลงมาประกอบอาชีพอาชีพอิสระหรื ออาชีพส่ วนตัว จํานวน 129 คน (ร้อยละ33.61) และ
รับราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 94 คน (ร้อยละ 24.47)
2. ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.81) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย เป็ นดังนี้ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ( x =3.87) ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ( x
=3.84) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( x =3.80) และด้านงานให้บริ การ ( x =3.76) ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
1) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.87) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การติดตั้งไฟฟ้ าส่ องสว่างในที่สาธารณะและจุดเสี่ ยง
( x =3.97) การขยายเขตบริ การนํ้าประปาให้ครอบคลุมและทัว่ ถึง ( x =3.96) การดูแล บํารุ งรักษาถนน และทาง
ระบายนํ้า( x =3.95) คุณภาพนํ้าประปาไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่นหรื อสิ่ งเจือ ปนอื่นๆ ( x =3.89) การดูแล บํารุ งรักษา
สายไฟ ไฟฟ้ าส่ องสว่างในที่สาธารณะและจุดเสี่ ยง ( x =3.88) บริ การนํ้าประปาอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ ( x
=3.87) มีการดูแล บํารุ งรักษาสถานที่เล่นกีฬา และออกกําลังกาย ( x =3.86) การทําความสะอาดถนน ทางเดินและที่
สาธารณะ ( x =3.80) จัดให้มีสถานที่เล่นกีฬา และออกกําลังกาย ( x =3.79) จัดให้สัญญาณไฟและเครื่ องหมายจราจร
( x =3.96) ตามลําดับ
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2) ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุก
ข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การป้ องกันและกําจัดนํ้าเสี ย และมลพิษต่างๆ ( x
=4.06) การให้บริ การแนะนํารั กษา ดูแลสุ ขภาพอนามัยผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิก ารและประชาชน ( x =3.95) การให้บริ ก าร
ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคพิษสุ นขั บ้า เป็ นต้น ( x =3.91) การเก็บขยะมูลฝอยและ
สิ่ งปฏิ กูลต่ างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันโรคต่างๆ ( x =3.90) การกํากับ ควบคุมสุ ขลัก ษณะและอนามัยในร้าน
จําหน่ ายอาหาร ( x =3.87) โครงการรณรงค์หรื ออนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ( x =3.82) การให้ความรู้เรื่ องการป้ องกันยา
เสพติด ( x =3.79) ความเพียงพอของสวนสาธารณะหรื อสวนสุ ขภาพ ( x =3.75) การบริ การเกี่ยวกับการดูแลสัตว์
เลี้ยงและสัตว์เร่ ร่อน ( x =3.71) และการสนับสนุนและจัดบริ การด้านสาธารณสุ ข เช่น การประสานกับสถานบริ การ
ด้านสาธารณสุ ข เพื่อให้บริ การแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ( x =3.66) ตามลําดับ
3) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.80) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีกิจกรรมเพื่อทํานุ บาํ รุ งและสื บสานวัฒนธรรม
ไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็ นต้น ( x =3.97) การส่ งเสริ ม อนุ รักษ์วฒั นธรรมพื้นบ้านหรื อวัฒนธรรมชุมชน
( x =3.96) การให้ทุนอาหารเสริ มหรื อ อาหารกลางวันแก่ โรงเรี ยนในพื้นที่ ( x =3.89) การสนับสนุ นหรื อ ให้
ทุนการศึกษาแก่โรงเรี ยนในพื้นที่ ( x =3.79) การส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น( x =3.75) การสนับสนุ นหรื อให้ทุนเพื่อ
จัดซื้อ จัดหาวัสดุ สื่ อการเรี ยนการสอนแก่โรงเรี ยนในพื้นที่ ( x =3.74) มีกิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลหรื อวันสําคัญ
ทางศาสนา ( x =3.73) การจัดบริ การสําหรับเด็ก เช่น ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ( x =3.70) การส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการอนุรักษ์วฒั นธรรมท้องถิ่น ( x =3.69) ตามลําดับ
4) ด้านการให้บริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.76) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน ( x
=3.85) เจ้าหน้าที่ให้ค าํ แนะนําและเอาใจใส่ ต่อผูใ้ ช้บริ การ ( x =3.85) เจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนําและเอาใจใส่ ต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ ( x =3.81) อาคารสถานที่มีการแบ่งสัดส่ วนอย่างเป็ นระบบและมีป้ายบอกอย่างชัดเจน และมีแผนผัง
แสดงขั้นตอนการให้บริ การ และการติดต่อไว้อย่างชัดเจน ( x =3.78) มีป้ายบอกที่ต้ งั ของ อบต. อย่างชัดเจน ( x
=3.77) เจ้าหน้าที่มีการสื่ อสารและอธิ บายขั้นตอนการให้บริ การอย่างชัดเจน และการจัดสถานที่ให้บริ การสะอาด
สวยงาม ( x =3.76) เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริ การ ( x =3.75)
การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์เพื่ออํานวยความสะดวก เช่น ปากกา กาว กรรไกร ที่เย็บกระดาษ เป็ นต้น( x =3.73) และ
ความเพียงพอและความสะดวกของสถานที่จอดรถ ( x =3.63) ตามลําดับ
3. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่มีอ าชีพต่างกัน มีความคิ ดเห็ นต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่
พบว่าการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งผล
การศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติพงศ์ ทิพย์อกั ษร (2554 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องความคิดเห็ นของ
ประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความ
คิดเห็ นต่อการบริ การสาธารณะของของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปราณี อินทวงศ์ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการให้บริ การของเทศบาล
ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประสิ ทธิ ผลการให้บริ การของเทศบาลตําบลบางกะดี อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากและจากผลการศึกษาในครั้งนี้ เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย เป็ นดังนี้ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และด้านงานให้บริ การ ตามลําดับ โดยผูศ้ ึกษาจะได้นาํ ประเด็นที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายผลเป็ นรายด้าน
ดังนี้
1) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีผลการศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรื่ องที่ดาํ เนิ นการมากที่สุด
คือ การติดตั้งไฟฟ้ าส่ องสว่างในที่สาธารณะและจุดเสี่ ยง การขยายเขตบริ การนํ้าประปาให้ครอบคลุมและทัว่ ถึง การ
ดูแล บํารุ ง รั ก ษาถนน และทางระบายนํ้า คุ ณภาพนํ้าประปาไม่มีต ะกอน ไม่มี ก ลิ่ น หรื อ สิ่ งเจื อ ปนอื่ น ๆ การดูแ ล
บํารุ งรักษาสายไฟ ไฟฟ้ าส่ องสว่างในที่สาธารณะและจุดเสี่ ยง การบริ การนํ้าประปาอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ มีการ
ดูแล บํารุ งรักษาสถานที่เล่นกีฬา และออกกําลังกาย การทําความสะอาดถนน ทางเดินและที่สาธารณะ จัดให้มีสถานที่
เล่นกีฬา และออกกําลังกาย และจัดให้สัญญาณไฟและเครื่ องหมายจราจร สอดคล้องกับการศึกษาของ อดิศรา เกิดทอง
(2546 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องการประเมินประสิ ทธิ ผลของการให้การบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
การศึกษาพบว่าเทศบาลได้จดั การบริ การสาธารณะได้อย่างสอดคล้องและเป็ นไปตามความต้องการของประชาชนโดย
มีผลลัพธ์ที่เป็ นรู ปธรรมทั้งในด้านของการบริ การสาธารณะที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรมีตามสภาพแวดล้อม ทั้ง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ ที่เป็ นเช่นนี้เนื่องจากในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น
ต้องให้ความสําคัญกับความต้องการพื้นฐานของประชาชน ซึ่ งถือเป็ นรากฐานในการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้าน
อื่นๆ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธันยวัฒน์ รัตนสัค (2547 : บทคัย่อ) ที่ทาํ การวิจยั เรื่ อง การประเมินผล
ความคิดเห็ นของประชาชนต่อองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดเชี ยงราย และได้เสนอเสนอผลการศึกษาว่า
คิดเห็นของประชาชนส่ วนใหญ่ เห็นว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานมา
เป็ นอันดับแรก ซึ่ งเป็ นผลมาจากที่องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นใช้งบประมาณส่ วนใหญ่ไปกับงานของโครงสร้าง
พื้นฐานในท้องถิ่น งานก่อสร้าง ซ่ อมแซมเพื่อให้มีผลต่อการดําเนิ นงานอย่างมีรูปธรรมอันมี นัยยะที่ส่งผลต่อการ
เลือกตั้งในการบริ หารในครั้งต่อไป
2) ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม มีผลการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรื่ องที่ดาํ เนิ นการมากที่สุดคือ
การป้ องกันและกําจัดนํ้าเสี ย และมลพิษต่างๆ การให้บริ การแนะนํารักษา ดูแลสุ ข ภาพอนามัยผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและ
ประชาชน การให้บริ การป้ องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคพิษสุ นัขบ้า เป็ นต้น การเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันโรคต่างๆ การกํากับ ควบคุมสุ ขลักษณะและอนามัยในร้าน
จําหน่ายอาหาร โครงการรณรงค์หรื ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การให้ความรู้เรื่ องการป้ องกันยาเสพติด ความเพียงพอของ
สวนสาธารณะหรื อสวนสุ ขภาพ การบริ การเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงและสัตว์เร่ ร่อน และการสนับสนุนและจัดบริ การ
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ด้านสาธารณสุ ข เช่น การประสานกับสถานบริ การด้านสาธารณสุ ข เพื่อให้บริ การแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติพงศ์ ทิพย์อกั ษร (2554 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องความคิดเห็ นของประชาชนต่อการ
บริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อการบริ การ
สาธารณะของของเทศบาลเมื อ งบุรี รัม ย์ จัง หวัดบุ รีรั มย์ ด้านการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต อยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อุไร ภาควิชยั (2552 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ผลการให้บริ การสาธารณะ
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นว่า
องค์การบริ หารส่ วนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีระดับประสิ ทธิ ผลการให้บริ การสาธารณะ
ของประชาชนที่มีต่อด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต อยูใ่ นระดับสูงที่สุด
3) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผลการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรื่ องที่ดาํ เนิ นการมากที่สุด
คือ มีกิจกรรมเพื่อทํานุ บาํ รุ งและสื บสานวัฒนธรรมไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็ นต้น การส่ งเสริ ม อนุ รัก ษ์
วัฒนธรรมพื้นบ้านหรื อ วัฒนธรรมชุ มชน การให้ทุนอาหารเสริ มหรื อ อาหารกลางวันแก่ โรงเรี ยนในพื้นที่ การ
สนับสนุนหรื อให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรี ยนในพื้นที่ การส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น การสนับสนุ นหรื อให้ทุนเพื่อจัดซื้ อ
จัดหาวัสดุ สื่ อการเรี ยนการสอนแก่โรงเรี ยนในพื้นที่ มีกิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลหรื อวันสําคัญทางศาสนา การ
จัดบริ การสําหรั บเด็ก เช่น ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก การส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามีส่ว นร่ วมในการอนุ รักษ์วฒั นธรรม
ท้องถิ่น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วัชระ เสริ ฐสมใจ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ผลในการ
ให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลท่าข้าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลท่าข้าม ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยภาพรวมใน
ระดับมาก
4) ด้านการให้บริ การ มีผลการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรื่ องที่ดาํ เนิ นการมากที่สุดคือ การให้บริ การ
ด้านข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนําและเอาใจใส่ ต่อผูใ้ ช้บริ การ เจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนําและ
เอาใจใส่ ต่อผูใ้ ช้บริ การ อาคารสถานที่มีการแบ่งสัดส่ วนอย่างเป็ นระบบและมีป้ายบอกอย่างชัดเจน และมีแผนผังแสดง
ขั้นตอนการให้บริ การ และการติดต่อไว้อย่างชัดเจน มีป้ายบอกที่ต้ งั ของ อบต. อย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่มีการสื่ อสารและ
อธิบายขั้นตอนการให้บริ การอย่างชัดเจน และการจัดสถานที่ให้บริ การสะอาด สวยงาม เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่ง
กายสุ ภาพเรี ยบร้อย ยิม้ แย้มแจ่มใสในการให้บริ การ การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์เพื่ออํานวยความสะดวก เช่น ปากกา กาว
กรรไกร ที่เย็บกระดาษ เป็ นต้น และความเพียงพอและความสะดวกของสถานที่จอดรถ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
วัชระ เสริ ฐสมใจ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ผลในการให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลท่าข้าม
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การสาธารณะของเทศบาล
ตําบลท่าข้าม ด้านงานให้บริ การและบริ การชุมชน โดยภาพรวมในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พร
จันทร์ มิตรมุสิก (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ องการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่ เจดีย ์
ใหม่ อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนพึงพอใจมากต่อการให้บริ การสาธารณะและ
การทํางานของพนักงานส่ วนตําบล
2. ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองบัว
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ า ประชาชนที่มีเพศและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการบริ การสาธารณะ
ของเทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็ นว่า
ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศและอาชีพของประชาชน ไม่ส่งผลใดๆ ต่อความคิดเห็นของประชาชนแต่อย่างใด
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) เทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรจัดให้มีสัญญาณไฟและเครื่ องหมายจราจร
ให้มีครอบคลุมและทัว่ ถึงยิง่ ขึ้น
2) เทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรการสนับสนุนและจัดบริ การด้านสาธารณสุ ข
เช่น การประสานกับสถานบริ การด้านสาธารณสุ ข เพื่อให้บริ การแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มากยิง่ ขึ้น
3) เทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรการส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการอนุรักษ์วฒั นธรรมท้องถิ่น ให้มากยิง่ ขึ้น
4) เทศบาลตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรจัดพื้นที่จอดรถสําหรับผูม้ าติดต่อให้มาก
ยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาแนวทางการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2) ควรศึกษาแนวทางส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
บริ การสาธารณะ
3) ควรศึกษาความต้องการบริ การสาธารณะของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเป็ นแนวทางดําเนินงานบริ การ
สาธารณะให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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การใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด
Good Governance Using in Public Services of Nong Luang Subdistrict Municipality, Selaphum District,
Roi Et Province
นที ดีพลงาม1
รัฐบุรุษ คุม้ ทรัพย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริ การสาธารณะของเทศบาล
ตําบลหนองหลวง 2) เพื่อศึกษามาตรฐานในการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง 3) เพื่อศึกษาหา
แนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้เทศบาลตําบลหนองหลวง สามารถบริ การสาธารณะที่สามารถตอบสนองต่ อ
ความต้องการของประชาชน การศึกษาได้ใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ ผสมกับการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม
ในการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยในเทศบาลตําบลหนองหลวง จํานวน 400 คน และสัมภาษณ์ผนู้ าํ
ชุมชนในเทศบาลตําบลหนองหลวง จํานวน 19 คน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง มีการนําหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริ การสาธารณะบางครั้ง ส่ วนผูน้ าํ ชุมชนมีความเห็นว่า เทศบาลตําบลหนองหลวง มีการนําหลัก ธรร
มาภิบาลมาใช้ในระดับค่อนข้างน้อย
2. ประชาชนมีความเห็นว่าการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวงในภาพรวมทุกด้านเป็ นไป
ตามมาตรฐานการจัดบริ การสาธารณะในระดับพอใช้ โดยผูน้ าํ ชุมชนเห็ นว่าการบริ การสาธารณะของ เทศบาลตําบล
หนองหลวงได้คาํ นึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม
3. แนวทางการปรับปรุ งแก้ไข เทศบาลตําบลหนองหลวง ควรทําการปรับปรุ งแก้ไขการบริ การสาธารณะ
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น ประชาชนและผูน้ าํ ชุมชนมีขอ้ เสนอแนะให้เร่ งปรับปรุ งแก้ไขปั ญหา
ขยะ การจัดการไฟฟ้ าแสงสว่าง การปรับปรุ งแหล่งนํ้าเพื่อการบริ โภคและการเกษตร การส่ งเสริ มด้านการกีฬา การ
จัดทําห้อ งบริ ก ารคอมพิว เตอร์ ห รื อ อิ นเตอร์ เ นตชุ มชน และควรมีก ารแลกเปลี่ ยนและรั บฟั งปั ญ หาของชาวบ้าน
ปรับปรุ งการทํางานของเจ้าหน้าที่ให้ตอบสนองการให้บริ การประชาชน และควรมีการกระจายบริ การสาธารณะให้
ทัว่ ถึง
คาสาคัญ : หลักธรรมาภิบาล, การบริ การสาธารณะ, เทศบาลตําบลหนองหลวง, จังหวัดร้อยเอ็ด
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Abstract
The purposes of this study were 1) to study good governance using in public services of Nong Luang
Subdistrict Municipality, Selaphum District, Roi Et Province, 2) to study standard of public services of Nong Luang
Subdistrict Municipality and 3) to find out the guidelines of public service improvement for Nong Luang Subdistrict
Municipality in order to correspond to people’s needs. The qualitative research and quantitative research were used
in this study. The questionnaire was used as the tool. The sample was 400 people living in Nong Luang Subdistrict
Municipality area and 19 community leaders in Nong Luang Subdistrict Municipality were interviewed.
The results of the study revealed as follows:1. The people had opinion on good governance using in public services of Nong Luang Subdistrict
Municipality, as a whole and in aspects at the low level.
2. The people had opinion on good governance using in public services of Nong Luang Subdistrict
Municipality, as a whole in accordance with the standard of public service at the fair level. The community leaders
had opinion on the public services of Nong Luang Subdistrict Municipality on the benefits of the people.
3. The guidelines in public service improvement of Nong Luang Subdistrict Municipality should be
more relevant to the people’s needs. The people and the community leaders suggested on acceleration of waste
management, lighting management, water resources for human consumption and agriculture, promotion of sports,
provision of computer or internet community, exchange and listening to problems of the villagers, work
improvement on giving services to people, and the public services should be extensively rendered.
Keywords : Good Governance, Public Services, Nong Luang Subdistrict Municipality, Roi Et Province
บทนา
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ งจัดตั้งขึ้นโดยอาศัย พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ.2537 ซึ่งถือว่าเป็ นองค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหน้าที่ในการ
จัดทําบริ การสาธารณะน้อยที่สุดในองค์กรปกครองส่ วน ท้องถิ่นรู ปแบบอื่นทั้งหมด ซึ่ งตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ได้กาํ หนดหน้าที่ที่องค์การ
บริ หารส่ วน ตําบลต้องทําในการให้บริ การสาธารณะ เช่น จัดให้มีและบํารุ งรักษาทางนํ้าและทางบก ป้ องกันและ ระงับ
โรคติ ดต่อ ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ และ ผูพ้ ิการ บํารุ งศิลปะ
จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เป็ นต้นและในมาตรา 68 ได้ให้อาํ นาจขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมหรื อบริ การสาธารณะได้ ตามที่กฎหมายได้กาํ หนดไว้ (สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2556 : ออนไลน์)
จากอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตามกฎหมาย ที่กล่าวมานั้น การ
ที่องค์การบริ หารส่ ว นตําบลจะสามารถจัดทําบริ การสาธารณะในด้านต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ จําเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีระบบการบริ หารจัดการที่มีความสุ จริ ต
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการดําเนิ นงาน ซึ่ งนัน่ ก็คือการมี
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“ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริ หารและดําเนิ นงานบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึ่ ง
การ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานภาครัฐได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดแนวทางให้องค์กรภาครัฐ ทุกหน่ วยงาน (รวมทั้งองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล) มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานของ รัฐ 6 ประการ คือ หลักนิ ติธรรม (Rule of Law) หลัก
คุณธรรม (Virtues) หลักความโปร่ งใส (Transparency) หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) หลักความรับผิดชอบ
(Accountability) และหลักความคุม้ ค่า (Effectiveness) ซึ่งจากหลักการธรรมาภิบาลดังกล่าว กรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น จึงได้นาํ มากําหนดเป็ นตัวชี้วดั ในหลักเกณฑ์การประเมินการบริ หารจัดการที่ดีขององค์การ บริ หารส่ วนตําบล
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล รวมทั้งเป็ นการจูงใจให้องค์การบริ หารส่ วนตําบล
นําหลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดีของกรมส่ งเสริ มการ ปกครองท้องถิ่นไปใช้ โดยมีการให้รางวัลแก่องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลที่มีการบริ หารจัดการ บ้านเมืองที่ดีในแต่ละปี และหากองค์การบริ หารส่ วนตําบลใดได้รับคะแนน
ประเมินผ่านเกณฑ์ก็ สามารถนําไปใช้เพื่อกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณี พิเศษหรื อที่ เรี ยกว่าโบนัสประจําปี
ได้ ซึ่งแนวการดําเนินงานนี้ส่งผลให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลเกิดแรงกระตุน้ ให้มีการปรับปรุ งการ บริ หารจัดการ เช่น
การกําหนดระยะเวลาการให้บริ การประชาชน การลดขั้นตอนการให้บริ การ ประชาชน การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนใน
พื้นที่เข้าร่ วมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การเพิ่ม ประสิ ทธิภาพการให้บริ การประชาชน เป็ นต้น
จังหวัดร้อยเอ็ดมีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทั้งหมดจํานวน 203 แห่ ง แบ่งเป็ น องค์การ บริ หารส่ วนจังหวัด
จํานวน 1 แห่ ง เทศบาลนคร จํานวน 1 แห่ ง เทศบาลตําบล จํานวน 72 แห่ ง และองค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 129
แห่ ง (จังหวัดร้อยเอ็ด, 2558 : ออนไลน์) โดยเทศบาลตําบลหนองหลวงตั้งอยูท่ างทิศเหนือของอําเภอเสลภูมิ ห่ างจากตัว
อําเภอเสลภูมิประมาณ 14 กิโลเมตร และห่ างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 46 กิโลเมตร มีเนื้ อที่ประมาณ 23 ตาราง
กิโลเมตรหรื อประมาณ 14,375 ไร่ จํานวนประชากรทั้งสิ้ น 3,040 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 132 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร
แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 9 หมู่บา้ น ประกอบด้วย 1) บ้านบะหลวง 2) บ้านหนองแคน 3) บ้านดอนสี สุด 4) บ้าน
หนองสําราญ 5) บ้านหนองเรื อ 6) บ้านหนองงู 7) บ้านหนองยาง 8) บ้านหนองทุมชุม และ 9) บ้านทุ่งสนาม (เทศบาล
ตําบลหนองหลวง, 2558) โดยที่ผ่านมาเทศบาลตําบลหนองหลวงได้จดั ทําบริ การสาธารณะให้กบั ประชาชนตามที่
กฎหมายได้ให้อาํ นาจจึงกําหนดแนวทางการ จัดทําบริ การสาธารณะไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) ของ
เทศบาลตําบล โดยกําหนดยุทธศาสตร์ ในการดําเนิ นงานในแผนประจําปี งบประมาณ (ข้อบัญญัติ) ไว้ 5 ด้าน คือ (1)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) ด้านส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต (3) ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ รักษาความสงบ
เรี ยบร้อย (4) ด้านการบริ หารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และ (5) ด้านศิลปวัฒนธรรม
จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (เทศบาลตําบลหนองหลวง, 2558)
จากผลประเมินการปฏิ บตั ิ ราชการด้านการบริ ก ารสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวงอยู่ในระดับ
ค่อนข้างตํ่ากว่าการดําเนิ นภารกิ จด้านอื่นๆ จึงทําให้ผวู้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาหาคําตอบว่า เทศบาลตําบลหนอง
หลวง มีการนําหลักธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาใช้ในการจัดทําบริ การสาธารณะหรื อไม่ อย่างไร การจัดทําบริ การสาธารณะของเทศบาลหนองหลวง เป็ นไป
ตามมาตรฐานการจัดทําบริ การสาธารณะที่ดีหรื อไม่ เพียงใด ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ หาแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข
การจัดทําบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง ว่าควรเป็ นเช่นใด เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งการจัดทํา
บริ การสาธารณะ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างสูงสุ ดต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการจัดทําบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง
2. เพื่อศึกษามาตรฐานในการจัดทําบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง
3. เพื่อ ศึก ษาหาแนวทางในการปรั บปรุ งแก้ไขเพื่อ ให้เ ทศบาลตําบลหนองหลวงสามารถจัดทําบริ ก าร
สาธารณะที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
สมมติฐานการวิจัย
1. การจัดทําบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวงมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็ นแนวทาง
ในการดําเนินงานระดับค่อนข้างน้อย
2. การจัดทําบริ ก ารสาธารณะของเทศบาลตํา บลหนองหลวงเป็ นไปตามมาตรฐานการจัดทําบริ ก าร
สาธารณะที่ดีในระดับน้อย
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการจัดทําบริ การ
สาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดทําบริ การสาธารณะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย ด้านการบริ หาร
จัดการและการอนุ รัก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ ม ศิ ลปวัฒนธรรม จารี ต ประเพณี และภูมิปัญญาท้อ งถิ่ น
ตลอดจนศึก ษามาตรฐานการจัดทําบริ ก ารสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวงและสํารวจหาแนวทางในการ
ปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดทําบริ การสาธารณะที่มีธรรมาภิบาลและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ใน
อนาคต
2. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาวิจยั เฉพาะประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง และผูน้ าํ
ชุมชนในพื้นที่ มีจาํ นวน 3,040 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาวิจยั เฉพาะเขตพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองหลวง เท่านั้น
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาวิจยั นี้ผวู้ ิจยั กําหนดประชากรเป้ าหมายเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ประชาชนผูอ้ าศัยในเขต
เทศบาลตําบลหนองหลวง จํานวนทั้งหมด คือ 3,040 คน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และประธานกลุ่มแม่บา้ น
ในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ของประชากรเป้ าหมายกลุ่มที่ 1 ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชน
แต่ ละหมู่บา้ นที่อ าศัยในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง โดยกําหนดขนาดของกลุ่ มตัว อย่างโดยใช้สู ตรของ Taro
Yamane (อ้างใน บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ , 2535) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด
3,040 คน คือ 353.49 คน กล่าวคือ การวิจยั ครั้งนี้จะมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างไม่นอ้ ยกว่า 354 คน ทั้งนี้ เพื่อให้การวิจยั มี
ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยโดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาเป็ นจํานวน 400 คน
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ประชากรกลุ่มที่ 2 ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง โดยกําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้
กํานันตําบลหนองหลวง จํานวน 1 คน ผูใ้ หญ่บา้ นในเทศบาลตําบลหนองหลวง จํานวน 9 คนประธานกลุ่มแม่บา้ นใน
เทศบาลตําบลหนองหลวง จํานวน 9 คน รวมประชากร กลุ่มที่ 2 จํานวน 19 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. แบบสอบถามสําหรับใช้เก็บข้อมูลประชากรกลุ่มที่ 1
แบบสอบถามที่มีลกั ษณะแบบปลายปิ ดและปลายเปิ ดเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสร้างขึ้น
จากการศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับคําปรึ กษาและข้อแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
ซึ่งข้อคําถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการศึกษา และแบ่งประเด็นการสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระยะเวลาการอาศัย
ในพื้นที่ ระดับการศึกษา ความสนใจในการบริ หารและการบริ การสาธารณะของท้องถิ่น
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในเรื่ องการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง โดยใช้คาํ ถามมาตรวัดแบบ Likert Method โดยแบ่งความคิดเห็ น
ออกเป็ น 5 ระดับ คือ มีการปฏิบตั ิประจํา /สมํ่าเสมอ/มาก ปฏิบตั ิค่อนข้างสมํ่าเสมอ/ค่อนข้างมาก ปฏิบตั ิบางครั้ง ปฏิบตั ิ
ค่อนข้างน้อย/ไม่ค่อยปฏิบตั ิ ปฏิบตั ินอ้ ยมาก/ไม่มีการปฏิบตั ิ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็ นของประชาชนต่อบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบล
หนองหลวง ที่ได้จดั ทําตามมาตรฐานการจัดทําบริ การสาธารณะที่ดี โดยใช้คาํ ถามมาตรวัดแบบ Likert Method โดย
แบ่งความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ มาก ค่อนข้างมาก พอสมควร ค่อนข้างน้อย ไม่เห็ นด้วยการวัดความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการใช้ธรรมาภิบาลและการจัดทําบริ การสาธารณะเป็ นมาตรวัดแบบ Summated Rating หรื อ Likert Method
แบ่งเป็ น 5 ระดับ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดการให้คะแนนแบบ Arbitrary Weighting Method (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540)
วิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนในเรื่ องการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริ การสาธารณะ
ของเทศบาลตําบลหนองหลวง และความคิดเห็นของประชาชนต่อบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง ที่ได้
จัดทําตามมาตรฐานการบริ การสาธารณะที่ดี โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
โดยใช้ระดับมาตราในการประเมินค่าให้คะแนน (Likert) ซึ่ งแบ่งเป็ น 5 ระดับ แล้วกําหนดช่วงคะแนนโดยใช้สูตร
คํานวณค่าพิสัยช่วงคะแนน
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดโดยให้ประชาชนได้แสดงข้อคิดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริ หารงานของเทศบาลตําบลหนองหลวง
2. แบบสัมภาษณ์สาํ หรับเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มที่ 2
การเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และประธานกลุ่มแม่บา้ น ในเทศบาลตําบลหนอง
หลวง ผูว้ ิจยั ได้จดั ทําแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง เพื่อเป็ นกรอบในการสนทนากลุ่ม (รายละเอียดภาคผนวก)
โดยประกอบด้วยหัวข้อที่สาํ คัญ ดังนี้
1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐานการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง
3) ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง
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การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1. การตรวจสอบความแม่นยํา หรื อความตรง (Validity) ของเครื่ องมือ โดยสร้างเครื่ องมือฉบับร่ าง แล้วได้
นําไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ด้านความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาของแบบวัดระดับธรรมาภิบาลและมาตรฐาน
บริ การสาธารณะโดยนาแบบวัดไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ (อาจารย์ที่ปรึ กษา) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา และได้ทาํ
การปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง
2. การตรวจสอบความเชื่อได้หรื อความเชื่อมัน่ (Reliability) ของเครื่ องมือ เพื่อให้ได้เครื่ องมือที่มีคุณสมบัติ
ที่สามารถวัดสิ่ งเดียวกันได้หลาย ๆ ครั้ง แล้วได้ค่าคําตอบที่ใกล้เคียงกัน
งานวิจ ัยนี้ ได้นําแบบสอบถามที่ผ่านการประเมินตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อ หาและปรั บปรุ งตาม
คําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วไปทดลองใช้วดั กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในพื้น จํานวน 30 ราย
หลังจากนั้นนํามาหาค่ าความเชื่อ มัน่ ใช้ห ลัก การวัดความสอดคล้อ งภายใน (Internal Consistency) โดยใช้วิธี ข อง
Cronbach’s Alpha เพื่อหาความเที่ยงตรงของคําถาม ซึ่งได้ค่าความเชื่อมัน่ α = 0.78
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิจยั ภาคสนาม (Field Research) เป็ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในแต่ละหมู่บา้ นที่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลหนอง
หลวง จํานวนทั้งหมด 400 ชุด ตามจํานวนที่กาํ หนดไว้แต่ละหมู่บา้ น การสุ่ มตัวอย่างใช้เทคนิ คการสุ่ มแบบทราบความ
น่ าจะเป็ น (Probability Sampling) ประเภทการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ วิธีการใช้
ตารางเลขสุ่ ม (Random Number Method) โดยการจับฉลากเลือกเบอร์จากหมายเลข 1 จนครบ 400
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเอกสารรายงานของ เทศบาลตําบลหนองหลวง การศึกษา
จากเอกสาน งานวิจยั วิทยานิพนธ์ และบทความที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์
ข้อมูลส่ วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจในการบริ หารและการบริ การสาธารณะ
2. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ได้แก่ การใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อ ทดสอบสมมติ ฐานและหาค่าประมาณแบบช่ วงของค่าเฉลี่ ย
ประชากรกลุ่มเดียว (One Sample T Test) โดยใช้สมมติฐานทางสถิติ (H0) คือ x ≤ 2.60 (โดยที่ x คือ ค่าเฉลี่ยของ
การปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล)
3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ได้แก่ การใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะตามมาตรฐานบริ การสาธารณะ เพื่อทดสอบสมมติฐานและหาค่าประมาณแบบ
ช่วงของค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียว (One Sample T Test) โดยใช้สมมติฐานทางสถิติ (H0) คือ x ≤ 2.60 (โดยที่ x
คือ ค่าเฉลี่ยของการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบริ การสาธารณะ)
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สรุปผลการวิจัย
1. ข้อ มูล ทัว่ ไปของประชากรกลุ่ มตัว อย่าง ประชากรกลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการศึก ษาวิจ ัยครั้ งนี้ คื อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง จํานวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิด
เป็ นร้อยละ52.00 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีช่วงอายุ 40 – 54 ปี คิดเป็ นร้อยละ 57.00 ในด้านการประกอบอาชีพพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 66.30 ด้านระดับการศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 59.00 ในด้านระยะเวลาการอาศัยในพื้นที่ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่มากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้อยล ะ 89.50
2. การนําหลัก ธรรมาภิ บาลมาใช้ในการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของประชาชนในเรื่ องการนําหลัก ธรรมาภิ บาลมาใช้ในการบริ ก าร
สาธารณะของ เทศบาลตําบลหนองหลวง พบว่า ประชาชนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นว่าการบริ การสาธารณะ
ของ เทศบาลตําบลหนองหลวง มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในบางครั้ง หรื อมีการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล
ค่อนข้างน้อย เมื่อแยกพิจารณา แต่ละองค์ประกอบ ประชาชนมีความเห็นว่า เรี ยงตามลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้
1) หลักคุณธรรม ประชาชนมีความคิดเห็ นว่า เทศบาลตําบลหนองหลวง มีการบริ การสาธารณะโดย
ยึดถือหลักคุณธรรมในการปฏิบตั ิงานบางครั้ง หรื อมีการปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรมค่อนข้างน้อย
2) หลักการมีส่วนร่ วม ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เทศบาลตําบลหนองหลวง มีการบริ การสาธารณะ
โดยใช้หลักการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานบางครั้ง มีหรื อมีการปฏิบตั ิตามหลักการมีส่วนร่ วมค่อนข้างน้อย
3) หลักความคุม้ ค่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เทศบาลตําบลหนองหลวง มีการบริ การสาธารณะโดย
ใช้หลักความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ิงานบางครั้ง หรื อมีการปฏิบตั ิตามหลักความคุม้ ค่าค่อนข้างน้อย
4) หลักความรับผิดชอบ ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เทศบาลตําบลหนองหลวง มีการบริ การสาธารณะ
โดยใช้หลักความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานบางครั้ง หรื อมีการปฏิบตั ิตามหลักความรับผิดชอบค่อนข้างน้อย
5) หลักนิติธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เทศบาลตําบลหนองหลวง มีการบริ การสาธารณะโดยใช้
หลักนิติธรรมในการปฏิบตั ิงานบางครั้ง หรื อมีการปฏิบตั ิตามหลักนิติธรรมค่อนข้างน้อย
6) หลักความโปร่ งใส ประชาชนมีความคิดเห็ นว่า เทศบาลตําบลหนองหลวง มีการบริ การสาธารณะ
โดยใช้หลักความโปร่ งใสในการดําเนินงานบางครั้ง หรื อมีการปฏิบตั ิตามหลักความโปร่ งใสค่อนข้างน้อย ในส่ วนของ
ความคิ ดเห็ นของผูน้ าํ ชุ มชน พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่ ว นใหญ่ มีความเห็ นว่าเทศบาลตําบลหนองหลวง มีก ารออก
กฎระเบียบ ข้อ บังคับ ตลอดจนการปรับปรุ งแก้ไขอย่างเหมาะสม แต่บางกรณี ก็มีการใช้บงั คับ ไม่ค่อ ยเคร่ งครั ด
นอกจากนี้ การดําเนิ นงานต่าง ๆ ยังมีการใช้หลักคุณธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่พอสมควร มีการดําเนิ นงานบนหลัก
ความโปร่ งใสและเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎหมายและระเบียบราชการ เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
จัดทําแผนพัฒนา มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะพอสมควร แต่ยงั คํานึงถึงหลักความคุม้ ค่าไม่มากนัก
3. มาตรฐานการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อมาตรฐานการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง พบว่าประชาชนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความเห็ นว่าการ
บริ การสาธารณะของ เทศบาลตําบลหนองหลวง ในภาพรวมทุกด้านเป็ นไปตามมาตรฐานการจัดบริ การสาธารณะใน
ระดับพอใช้ เมื่อ แยกพิจารณาตามองค์ประกอบของมาตรฐานการบริ การสาธารณะแต่ ละมาตรฐานของการบริ การ
สาธารณะที่ดีแล้วองค์ประกอบแล้ว พบว่า

136 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสี มา

1) ประชาชนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง
อยูบ่ นพื้นฐานของหลักความเสมอภาคในการบริ การสาธารณะในระดับพอใช้
2) ประชาชนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง
เป็ นไปตามหลักความต่อเนื่องในการบริ การสาธารณะในระดับพอใช้
3) การบริ การสาธารณะของ เทศบาลตําบลหนองหลวง เป็ นไปตามหลักการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงใน
การบริ ก ารสาธารณะระดับพอใช้ ในส่ ว นของผูน้ ําชุมชนที่ให้สั มภาษณ์มีความคิ ดเห็ นเป็ น 2 แนวทาง คือ ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการบริ การสาธารณะได้คาํ นึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมแล้ว แต่ผใู้ ห้
สัมภาษณ์ส่วนน้อยมีความเห็นว่า การบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวงมักคํานึ งถึงคะแนนเสี ยงของฝ่ าย
การเมืองมากกว่า จึงทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริ การสาธารณะ อีกทั้งบริ การสาธารณะหลายอย่าง
ควรมีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงให้ดีข้ ึนกว่าที่เป็ นอยู่ เช่น การส่ งเสริ มอาชีพ การดูแลรักษาความสะอาด
4. ความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริ หารงานของ เทศบาลตําบลหนองหลวง ประชาชนได้ให้
ข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะสรุ ปได้ดงั นี้ คือ ต้องการให้ เทศบาลตําบลหนองหลวงเร่ งดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหา
ขยะ การจัดการไฟฟ้ าแสงสว่าง การปรับปรุ งแหล่งนํ้าเพื่อการบริ โภคและการเกษตร เนื่องจากปัจจุบนั ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนเป็ นอย่างมาก การส่ งเสริ มด้านการกีฬา การจัดทําห้องบริ การคอมพิวเตอร์ หรื ออินเตอร์ เนตชุมชน และ
ประชาชนได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการดําเนิ นงานของ เทศบาลตําบลหนองหลวง ว่า ควรมีการแลกเปลี่ยนและรับฟัง
ปัญหาของชาวบ้านให้มากขึ้น ควรมีการปรับปรุ งการทํางานของเจ้าหน้าที่ให้มีการทํางานที่ตอบสนองการให้บริ การ
ประชาชนให้ดีข้ ึนกว่าเดิมและสร้างความสามัคคีในหมู่เจ้าหน้าที่ และต้องการให้ผบู้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตําบลหนองหลวงมีการทํางานอย่างซื่ อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่า งคุม้ ค่ามาก
กว่าเดิม
ผูน้ าํ ชุ มชนได้ให้ขอ้ คิดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะสรุ ปได้ดงั นี้ คือ ในด้านการบริ ห ารผูน้ าํ ชุ มชนอยากให้มี
เทศบาลตําบลหนองหลวงมีการกระจายบริ การสาธารณะให้ทวั่ ถึงมากกว่าเดิม มีการทํางานที่เข้าถึงประชาชนมากขึ้น มี
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมและรับฟังปัญหาของประชาชนให้มากขึ้นการจริ งจังและจริ งใจทํางานเพื่อส่ วนรวม
ของเจ้าหน้าที่ สําหรับด้านความต้องการผูน้ าํ ชุมชนเห็นว่าเทศบาลตําบลหนองหลวง ควรแก้ไขปัญหาขยะ ระบบไฟฟ้ า
สาธารณะ ระบบจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรและบริ โภคควรสนับสนุนการกีฬาของชุมชนและการให้บริ การอินเตอร์ เนต
ชุมชนแก่นกั เรี ยนในพื้นที่ หรื อประชาชนในพื้นที่
5. สรุ ปผลการทดสอบในการวิจยั ไว้จาํ นวน 2 ข้อ โดยใช้ค่าสถิติ One Sample T-Test ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ในการทดสอบสมมติฐานได้ผลการทดสอบโดยสรุ ป ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 การบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวงมีการนําหลัก ธรรมาภิบาลมาใช้
เป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานระดับค่อ นข้างน้อย เมื่อ ใช้ค่ าสถิติทดสอบสมมติ ฐานแล้ว พบว่า ประชาชนมีค วาม
คิ ดเห็ นว่าการบริ ก ารสาธารณะของเทศบาลตํา บลหนองหลวงมี ก ารนําหลัก ธรรมาภิ บาลมาใช้เ ป็ นแนวทางการ
ดําเนินงานในระดับค่อนข้างน้อยสมมติฐานข้อที่ 1 จึงได้รับการยอมรับ
สมมติฐานข้อที่ 2 การบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวงเป็ นไปตามมาตรฐานการบริ การ
สาธารณะที่ดีในระดับน้อย เมื่อใช้ค่าสถิติทดสอบสมมติฐานแล้ว พบว่า ประชาชนไม่ได้มีความคิดเห็ นว่าการบริ การ
สาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวงมีการบริ การสาธารณะเป็ นไปตามมาตรฐานการบริ ก ารสาธารณะที่ดีในระดับ
น้อย สมมติฐานข้อที่ 2 จึงไม่ได้รับการยอมรับ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึก ษาเรื่ อง “การใช้ห ลักธรรมาภิบาลในการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง”
นําไปสู่การอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
1. ความคิดเห็ นของประชาชนและผูน้ าํ ชุมชนต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริ การสาธารณะ
ของ เทศบาลตําบลหนองหลวง โดยประชาชนมีความคิดเห็นว่า เทศบาลตําบลหนองหลวงมีการนําหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในระดับบางครั้ง หรื อมีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการจัดการบริ การสาธารณะค่อนข้างน้อย การที่ผลการศึกษา
ปรากฏเช่นนี้ แสดงให้เห็ นว่า ประชาชนประเมินจากประสบการณ์ที่พบเห็ นจากการปฏิบตั ิห น้าที่ในการบริ ก าร
สาธารณะที่ผา่ นมาของ เทศบาลตําบลหนองหลวง ว่ายังไม่มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการทํางานอย่างแท้จริ ง ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลเป็ นแนวทางในการบริ การสาธารณะของ เทศบาลตําบลหนองหลวง เป็ น
เพียงแค่การกระทําตามที่ตวั ชี้วดั ในการประเมินผลการดําเนิ นงานของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นที่กาํ หนดไว้
และมีการบังคับให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ งต้องนํามาใช้ จึงทําให้องค์กรปกครองท้องถิ่นรวมทั้งเทศบาลตําบล
หนองหลวงต้องพยายามนําไปปรับใช้โดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะต้องให้ไ ด้รับผลของการนําหลัก ธรรมาภิ บาลที่ถูก
นํามาใช้เป็ นตัวชี้วดั ที่เกิดขึ้นจริ งจากการบริ การสาธารณะที่สามารถแก้ไขปั ญหาและชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชน
อย่างแท้จริ ง แต่ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการคือ คะแนนการประเมินผลการดําเนิ นงานจากกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นเป็ น
สําคัญ จึงทําให้ประชาชนมีความคิดเห็นไปในแนวทางดังกล่าว
สําหรับความคิดเห็นของผูน้ าํ ชุมชนในภาพรวมแล้วผูน้ าํ ชุมชนส่ วนใหญ่เห็ นว่า เทศบาลตําบลหนองหลวงมี
การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการทํางานตามหน้าที่ โดยผูน้ าํ ชุมชนอีกส่ วนหนึ่ งซึ่ งเป็ นส่ วนน้อยมีความคิดเห็ นว่า
การดําเนิ นงานของ เทศบาลตําบลหนองหลวง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เป็ นการดําเนิ นงานตามหน้าที่เท่านั้น ทั้งนี้
เพราะ ตามหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการบริ หารจัดการที่ดีที่กรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่นได้กาํ หนด คือ การมีหลักนิ ติธรรมที่ตอ้ งให้ความสําคัญกับกระบวนการออกกฎหมายหรื อข้อบัญญัติต่างๆ ที่
เป็ นปัจจุบนั ครอบคลุมถึงอํานาจหน้าที่ มีการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนต่างๆ และต้องมุ่งปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายโดย
คํานึงถึงความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคม แต่ผลการศึกษากลับพบว่า เทศบาลตําบลหนองหลวง มีการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์น้ ี คือ มีการปรับปรุ งแก้ไขระเบียบหรื อข้อบัญญัติให้ความเหมาะสมทันสมัย การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเสมอภาคเป็ นธรรม การชี้แจงให้ความรู้กบั ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหรื อข้อบัญญัติต่างๆ
เพื่อให้คนในชุมชนยอมรับและปฏิบตั ิตามอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย จึงส่ งผลให้ เทศบาลตําบลหนองหลวง ถูกประเมิน
จากประชาชนว่า เทศบาลตําบลหนองหลวง มีการใช้หลักนิ ติธรรมค่ อนข้างน้อย นอกจากนี้ ถา้ ไม่มีกฎหมายหรื อ
ข้อบังคับจากรัฐบาลส่ วนกลางมาบังคับให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงานก็อาจ
เป็ นไปได้ยากที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้เพราะการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้จะส่ งผล
กระทบต่อการทํางานในรู ปแบบเดิมๆ ของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ไม่อยากให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึงการทํางานในทุกด้านขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเท่าที่ควร
2. ความคิดเห็นของประชาชนและผูน้ าํ ชุมชนต่ อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองหลวง ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการ บริ การสาธารณะ โดยประชาชนมีความคิดเห็ นว่าเทศบาลตําบลหนองหลวง มีการบริ การ
สาธารณะของ เทศบาลตําบลหนองหลวง ในภาพรวมทุกด้านเป็ นไปตามมาตรฐานการจัดบริ การสาธารณะในระดับ
พอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า การบริ การสาธารณะของ เทศบาลตําบลหนองหลวง มีการจัดทําที่
เป็ นไปตามมาตรฐาน ซึ่ งอาจเป็ นเพราะกรอบและวิธีการของกฎหมายได้กาํ หนดให้ เทศบาลต้องทําตามมาตรฐาน
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ดังกล่าว การบริ การสาธารณะของ เทศบาลตําบลหนองหลวง จึงไม่โดดเด่นเกินความคาดหมายของประชาชน เมื่อ
พิจารณาจากความคิดเห็นของผูน้ าํ ชุมชนที่มีต่อการบริ การสาธารณะของ เทศบาลตําบลหนองหลวง จะเห็ นได้ว่าผูน้ าํ
ชุมชนก็มีค วามคิ ดเห็ นว่าการบริ การสาธารณะของ เทศบาลตําบลหนองหลวง เป็ นไปตามมาตรฐานการบริ ก าร
สาธารณะเนื่องจาก เป็ นการดําเนินงานไปตามภาระหน้าที่ของ เทศบาล ที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น และยังมีผนู้ าํ ชุมชน
อีกส่ วนหนึ่ งได้เสริ มว่าการบริ การสาธารณะของ เทศบาลตําบลหนองหลวง ยังอิงกับฐานคะแนนเสี ยงของผูบ้ ริ หาร
เทศบาลตําบลหนองหลวง อีกด้วย อย่างไรก็ตามการบริ การสาธารณะในประเด็นการแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผสู้ ู งอายุ ผู้
พิการ หรื อผูม้ ีคุณสมบัติที่สามารถรับเบี้ยยังชีพอื่น ๆ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นว่าเป็ นบริ การที่ดีมาก หรื อ
การจัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก การให้ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน กลุ่มประชาชนตัวอย่างเห็นว่าเป็ นบริ การสาธารณะที่
มีมาตรฐานดี
การที่ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้ เนื่ องจากการบริ การสาธารณะดังกล่า วข้างต้น เป็ นไปตามเป้ าหมายของการ
บริ การสาธารณะที่ John D. Millett (1954, อ้างใน สมลาภ พรหมศรี , 2551) ได้เสนอไว้ว่า หลักหรื อแนวทางการบริ การ
สาธารณะที่จะสร้ างความพึงพอใจให้ผรู้ ับบริ การได้ตอ้ งเป็ นไปตามหลักการที่สําคัญ คื อ ต้องเป็ นการให้บริ การที่
สมํ่าเสมอ มีความเป็ นธรรมเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน นอกจากนี้ยงั ต้อให้บริ การที่ตรงเวลา เพียงพอ ต่อเนื่ อง
และมีการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การและการทํางานให้ดีข้ ึนตลอดเวลา
เมื่อวิเคราะห์ความคิดเห็ นของประชาชนต่อมาตรฐานการบริ การสาธารณะของ เทศบาลตําบลหนองหลวง
เป็ นรายประเด็นแล้วจะเห็ นได้ว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นว่า เทศบาลตําบลหนองหลวง มีการนําหลักการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงมาใช้ในการบริ การสาธารณะของ เทศบาลตําบลหนองหลวง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เนื่ องจาก การบริ การ
สาธารณะของ เทศบาล นั้นในเบื้องต้นจะเน้นไปที่การสร้างบริ การสาธารณะใหม่ๆ ที่เป็ นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่และบริ ก ารสาธารณะที่ต้อ งบริ ก ารต่ อเนื่ อ งซึ่ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นบริ ก ารสาธารณะที่เ ป็ นหน้าที่ข อง
เทศบาล ที่ตอ้ งทําประจํา มากกว่าที่จะต้องมาพิจารณาถึงการพัฒนาหรื อปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงบริ การสาธารณะที่ได้เคย
ทําขึ้นแล้วเพราะถือว่าบริ การสาธารณะดังกล่าวได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นแล้ว
ทั้งนี้ จากการการศึกษาดังกล่าวย่อ มแสดงให้เห็ นว่าประชาชนในพื้นที่มีความสนใจที่จะติดตามบริ การสาธารณะที่
เทศบาลตําบลหนองหลวง ได้จดั ทําให้ประชาชนไปแล้วอีกด้วย ดังนั้น เทศบาลตําบลหนองหลวง จึงต้องเอาใจใส่ ดูแล
พัฒนา และปรับปรุ ง บริ การสาธารณะในพื้นที่ที่ได้จดั ทําไปแล้วมีสภาพที่ใช้ได้เสมอและให้ดีข้ ึนต่อไป
3. ความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะของประชาชนและผูน้ าํ ชุมชน จะเห็ นได้ว่าทั้งประชาชนและผูน้ าํ ชุมชน
มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน เช่น ความต้องการให้ เทศบาลตําบลหนองหลวง แก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ ปั ญหาระบบ
ไฟส่ องสว่างในพื้นที่ ความต้องการให้สนับสนุ นด้านการออกกาลังกาย อินเตอร์ เนตชุมชน รวมทั้ง การเสนอแนะให้
เทศบาลมีการปรับปรุ งการทํางานของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่เทศบาล แสดงให้เห็ นว่าความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวเป็ นความต้องการของประชนในพื้นที่อย่างแท้จริ ง และเป็ นสิ่ งที่ เทศบาลตําบลหนองหลวง จะต้องแก้ไข
ปรับปรุ ง หรื อพัฒนา ปัญหาและความต้องการดังกล่าวอย่างเร่ งด่วน เพื่อให้บริ การสาธารณะของ เทศบาลตําบลหนอง
หลวง สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้ตรงความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่อย่างแท้จริ ง และเป็ นไปตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลหนองหลวงที่ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ ไว้ 5 ด้าน และ
หนึ่งในห้ายุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาสังคม ที่มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
4. การศึ ก ษาการใช้ห ลัก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ก ารสาธารณะของ เทศบาลตํา บลหนองหลวง มี
วัตถุประสงค์ศึกษา 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริ การสาธารณะของ เทศบาลตําบล
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หนองหลวง เพื่อศึกษามาตรฐานในการบริ การสาธารณะของ เทศบาลตําบลหนองหลวง และเพื่อศึกษาหาแนวทางใน
การปรับปรุ งแก้ไขการบริ การสาธารณะของ เทศบาลตําบลหนองหลวง ให้สามารถจัดทําบริ การสาธารณะที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่ งจากผลการศึกษาทําให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ท้ งั หมด
กล่าวโดยสรุ ป คือ การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริ การสาธารณะของ เทศบาลตําบลหนองหลวง และการ
บริ การสาธารณะให้เป็ น ไปตามมาตรฐานบริ การสาธารณะ เทศบาลตําบลหนองหลวง เป็ นเพียงการดําเนิ นการตาม
ภาระหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดและตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่เท่านั้น เทศบาลตําบลหนอง
หลวง ยังไม่มีการดําเนิ นการบริ การสาธารณะที่อยู่ในระดับเกินความคาดหวังหรื อเกินมาตรฐานที่กฎหมายกํา หนด
ดังนั้น เทศบาลตําบลหนองหลวง จึงจําเป็ นที่จะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง บริ การสาธารณะให้ดีข้ ึนเกิน
มาตรฐานหรื อความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ต่อ ไป ไม่ว่าจะเป็ นการบริ ห ารจัดการขยะในพื้นที่ การพัฒนา
ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าแสงสว่างรวมทั้งระบบสาธารณูปโภค การส่ งเสริ มการออกกําลังกาย หรื อการส่ งเสริ มและพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจยั
1. เทศบาลตําบลหนองหลวง ควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกับประชาชนหรื อผูน้ าํ ชุมชนในพื้นที่ให้
มากขึ้ น และควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ อีกทั้งกระตุน้ ประชาชนให้ทราบถึง บทบาท อํานาจหน้าที่ของ
ประชาชนที่มีต่อ เทศบาลเพื่อให้ประชาชนทราบว่าตนเองต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง มีบทบาท มีหน้าที่ต่อการทํางานของ
เทศบาล อย่างไร รวมทั้ง ควรมีการส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานของเทศบาลตําบลหนองหลวง เข้าใจหลักธรรมาภิ
บาลในการทํางานและนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการทํางานอย่างจริ งจัง อันจะส่ งผลให้การใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริ การสาธารณะและการบริ ก ารสาธารณะให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ของ เทศบาลตําบลหนองหลวง สามารถ
ตอบสนองความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชนในพื้นที่อย่างดีที่สุด
2. จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตําบลหนองหลวง มีความคิดเห็ นที่สอดคล้อง
กันว่า เทศบาลตําบลหนองหลวง มีการบริ การสาธารณะโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการบริ การตามมาตรฐานบริ การ
สาธารณะ เป็ นไปตามกรอบที่กฎหมายกําหนด การดําเนินงานของ เทศบาลตําบลหนองหลวง เป็ นเพียงการดําเนิ นงาน
ตามภาระหน้าที่ไม่ได้โดดเด่ นเกิ นความคาดหวังของประชาชน ดังนั้น เทศบาลตําบลหนองหลวง ควรมีก าร
เปลี่ ยนแปลงแนวทางการทํางานจากเดิมที่เ น้นการดําเนิ นการตามภาระหน้าที่เ พียงอย่างเดียว เป็ นการทํางานตาม
ภาระหน้าที่ควบคู่ไปกับการทํางานเชิงรุ ก ซึ่ งเป็ นการทํางานที่ไม่ตอ้ งรอความต้องการจากประชาชนในพื้นที่แล้วจึง
ดําเนินงาน แต่เป็ นการทํางานบริ การสาธารณะที่มองอนาคตของพื้นที่ เทศบาลตําบลหนองหลวง ว่าควรจะดําเนิ นการ
อย่างไรที่จะสร้างความสุ ข ความพึงพอใจ ให้กบั ประชาชนในพื้นที่ก่อนที่ประชาชนจะออกมาเรี ยกร้องความต้องการ
นั้นเอง
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึก ษาวิจัยความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการใช้ห ลัก ธรรมาภิบาลในการบริ การสาธารณะหรื อการ
บริ การสาธารณะตามมาตรฐานการบริ การสาธารณะที่ดีในกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ หรื อกลุ่มผูส้ ู งอายุ เพื่อทราบถึง
ปัญหาและความต้องการใช้บริ การสาธารณะของคนกลุ่มดังกล่ าวซึ่ งถือว่าเป็ นคนกลุ่มน้อยในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อนาผล
การศึกษาดังกล่าวมาใช้ปรับปรุ งบริ การสาธารณะให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่
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2. ควรมีการศึกษาวิจยั ถึงความต้องการบริ การสาธารณะของประชาชนในพื้นที่ว่าแท้จริ งแล้วประชาชน
ต้อ งการบริ ก ารสาธารณะประเภทไหน อย่างไร เพื่อ ใช้เป็ นข้อ มูล ในการวางแผนบริ ก ารสาธารณะที่ถูก ต้อ งและ
เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
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ศึกษาการดาเนินงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตาบลเขวาทุ่ง อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้ อยเอ็ด
The Operation of Kwao Thung Subdistrict Health Assurance Funds,Thawat Buri District, Roi Et Province
นวลหงษ์ อุทธิสินธ์1
รัฐบุรุษ คุม้ ทรัพย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
ตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และอาชีพ ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึก ษาคือ แกนนําสุ ขภาพประจําครอบครั ว ในเขตตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้ อยเอ็ด
จํานวน 1,056 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 290 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่าง
จึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. แกนนําสุ ขภาพประจําครอบครัว มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบล
เขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
ความเห็ นอกเห็ นใจผูร้ ับบริ การ รองลงมาด้านการตอบสนองต่อความต้องการ ด้านความน่ าเชื่อถือในการให้บริ การ
ด้านการสร้างความมัน่ ใจผูร้ ับบริ การ และด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ตามลําดับ
2. แกนนําสุ ขภาพประจําครอบครัว ที่มีเพศและที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการดําเนิ นโครงกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the operation of Kwao Thung Subdistrict Health
Assurance Funds, Thawat Buri District, Roi Et Province, classified gender and occupation. The population was
1,056 family health leaders in Kwao Thung Subdistrict, Thawat Buri District, Roi Et Province, 290 persons were
determined as the sample by Taro Yamane’s sample-size table. The 5-rating scale questionnaire was used as the tool.
The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and
Scheffe’s method.
The results of the study revealed as follows:
1. The family health leaders in Kwao Thung Subdistrict, Thawat Buri District, Roi Et Province had
opinion on the operation of Kwao Thung Subdistrict Health Assurance Funds as a whole at the moderate level,
ranked by descending order of compassion in customer, response to demand, reliability of service, ensuring to the
customers, concrescence of service aspect respectively.
2. The opinion of family health leaders with different gender and occupation, on the operation of Kwao
Thung Subdistrict Health Assurance Funds, Thawat Buri District, Roi Et Province, was found with no difference.
Keywords : Health Assurance Funds
บทนา
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วส่ งผลให้แบบแผนการดําเนิ น
ชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปด้ว ย ภาครัฐให้ความสําคัญกับท้องถิ่น ให้ทอ้ งถิ่นมีบทบาทในการกําหนด
นโยบายและการพัฒนามากขึ้น รวมถึงงานด้านสาธารณสุ ขซึ่งมีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่น
หรื อพื้นที่ ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการสุ ขภาพในชุมชนด้วยตนเอง การมีส่วนร่ วมของชุมชนจึงมี
ความสําคัญต่อการดําเนินการกองทุนสุ ขภาพตําบลให้เกิดการขับเคลื่อนของนโยบาย ด้านสาธารณสุ ขของตําบล
การสาธารณสุ ขมูล ฐาน ได้รั บการผลัก ดันและบรรจุ ใ ห้เ ป็ นนโยบายและแผนสาธารณสุ ข แห่ งชาติ ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 4 ( พ.ศ.2520-2524) จนถึงปัจจุบนั หลักการสําคัญของการสาธารณสุ ข
มูลฐาน คือ การมีส่วนร่ วมของชุมชน ให้ประชาชนในหมู่บา้ นได้รู้สึกเป็ นเจ้าของ และเข้ามาร่ วมช่วยเหลื องานด้าน
สาธารณสุ ข ทั้งด้านกําลังคน กําลังเงิน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มิได้หมายถึงชุมชนให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการพัฒนา หากแต่หมายถึงประชาชนในชุมชนนั้น เป็ นผูต้ ระหนักถึงปั ญหาของชุมชนของตนเป็ นอย่างดี จึงเป็ นผู้
กําหนดปัญหาสาธารณสุ ขของชุมชนนั้นเอง เป็ นผูว้ ิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไขปั ญหาของชุมชน ทั้งนี้ โดย
ชุมชนมีความสามารถในการแยกแยะได้ว่า วิธีก ารแก้ปัญหาใด ประชาชนในชุ มชนสามารถแก้ไขได้ วิธี การใดอยู่
นอกเหนือความสามารถของชุมชน ก็ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลหรื อ องค์กรภายนอกเข้ามาช่วยแก้ไขปั ญหา รู ปแบบ
ของการมีส่ วนร่ วมของประชาชนมีได้หลายรู ปแบบ เช่น การสํารวจและใช้ผลการสํารวจความจําเป็ นขั้นพื้นฐาน
(จปฐ.) การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนในหมู่บา้ นเพื่อแก้ปัญ หาสาธารณสุ ข การจัดตั้งศูนย์สาธารณสุ ข มูล ฐานชุมชน
(ศสมช.) การคัดเลือกและฝึ กอบรมอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) แกนนําสุ ขภาพประจําครอบครัว(กสค.) เพื่อให้
บุค คลเหล่ านี้ เป็ นผูน้ ําในการเปลี่ ยนแปลงด้านพฤติ ก รรมอนามัยของเพื่อ นบ้านในชุ มชน นอกจากนี้ ยังมีก ารนํา
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เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในงานสาธารณสุ ขมูลฐานด้ว ย เป็ นเทคนิ ควิธีการที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับแต่ล ะ
สภาพท้องถิ่น และประชาชนสามารถปฏิบตั ิได้ เทคนิควิธีการนี้หมายรวมตั้งแต่วิธีการค้นหาปั ญหา ขบวนการในการ
แก้ไขปัญหา จนกระทัง่ ถึงเทคนิคในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเอง เทคนิคเหล่านี้ อาจเป็ นภูมิความรู้ด้ งั เดิมในชุมชนที่
มีการถ่ายทอดในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุ ขของตนเองมาเป็ นเวลาช้านาน หรื ออาจเป็ นภูมิความรู้ใหม่ๆที่ชุมชนได้
เรี ยนรู้เพิ่มเติมว่าเหมาะสมกับชุมชนในการแก้ปัญหา
แนวคิดระบบสุ ขภาพภาคประชาชน จึงเป็ นแนวคิดซึ่ งพัฒนาและต่อยอดมาจากแนวคิดงานสาธารณสุ ขมูล
ฐาน เป็ นเรื่ องของชุมชนที่จะคิด ตั้งเป้ าหมาย บริ หารจัดการ และวัดผลสําเร็ จด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาสุ ขภาพของคน
ในชุมชน ถือเป็ นหน้าที่ของทุกคนในชุมชน ที่จะต้องมีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการพัฒนา รับผิดชอบ การดูแลชีวิต
และสุ ขภาพพื้นฐานได้ดว้ ยตนเอง ดังนั้น กรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ จึงใช้เป็ นกลยุทธ์ การส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพ
องค์ก รภาคี เ ครื อ ข่ ายในการจัดการสุ ขภาพของชุ มชน โดยใช้ แนวคิ ดพื้ นฐานของระบบสุ ข ภาพภาคประชาชน
ประกอบด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ 1) แนวคิดเรื่ องคน 2) แนวคิดด้านองค์ความรู้ และ 3)แนวคิดเรื่ องทุน ซึ่ง 3 แนวคิด
นี้ถือเป็ นแนวคิดพื้นฐานที่เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของระบบสุ ขภาพภาคประชาชนในแต่ละชุมชน ส่ วนกลไกหลักที่
เป็ นหัวใจสําคัญ ในการขับเคลื่ อ นองค์ประกอบหลัก ทั้ง 3 ประการ มีค วามเชื่ อ มโยงทั้งในทางปฏิ บตั ิ และการ
ประสานงานให้เ กิ ดประโยชน์สูงสุ ดได้อ ย่างเหมาะสมก็คือ การจัดการองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ เพื่อ ให้ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองด้านสุ ขภาพได้ โดยมีกระบวนการจัดการอย่างเป็ นขั้นตอนและอาศัยความร่ วมมือจากองค์กรต่าง ๆ
ที่มีอ ยู่ในชุ มชน เพื่อ ให้เ กิ ดหมู่ บา้ นที่ มีก ารจัดการด้านสุ ข ภาพได้ อันส่ งผลให้ชุมชนหมู่บา้ นเข้มแข็ ง เป็ นฐานสู่
เมืองไทยแข็งแรงตามเป้ าหมายของกระทรวงสาธารณสุ ข
ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 47 และมาตรา
48(4) กําหนดให้องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นสนับสนุ นและกําหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชนองค์กรเอกชนและ
ภาคเอกชนที่ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไร ดําเนิ นงาน และบริ หารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่ได้
ตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้อ งการ โดยส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมเพื่อสร้างหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ให้คณะกรรมการสนับสนุ นและประสานงานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็ นผูด้ าํ เนิ นงานและบริ หารจัดการระบบหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อ
พื้นที่โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน อํา เภอธวัชบุ รี มีก ารดํา เนิ นงานด้า นสาธารณสุ ข ตามยุทธศาสตร์ ห ลัก ของ
ประเทศ โดยการผลักดันแนวนโยบายผ่านทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข และท้องถิ่น ให้ชุมชนเข้าร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่ ง
จะกําหนดขึ้นโดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข และอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) ในเขตรับผิดชอบของของอําเภอธวัชบุรี
โดย เริ่ มดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ได้ดาํ เนินการดูแลสุ ขภาพของชุมชนในหลาย ๆ ด้านตามแนวนโยบาย กระทัง่ มี
การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่ข้ ึนในปี 2550 ตําบลเขวาทุ่ง เป็ น 1 ใน 12 ตํา บลของ
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีจาํ นวนหมู่บา้ น ในเขตรับผิดชอบ 10 หมู่บา้ น ประกอบด้วยหลังคาเรื อน 1,056 หลังคา
เรื อน ประชากร รวมทั้งสิ้ น 4,466 คน มีบุคลากรด้านสุ ขภาพในชุมชน คือ อาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) จํา นวน 98
คน แกนนํา สุ ข ภาพประจํา ครอบครั ว (กสค.) จํา นวน 1,056 คน ได้รั บ การอบรมด้านสุ ข ภาพทุ ก ปี และมี ศูน ย์
สาธารณสุ ขมูลฐานประจําหมู่บา้ น (ศสมช.) จํานวน 10 แห่ ง มีการดําเนิ นงาน ใน ศสมช. โดย อสม.อย่างต่อเนื่ อง มี
กิจกรรมด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรคในทุกปี ทั้งจากการสนับสนุนจากโรงพยาบาลธวัชบุรี โรงพยาบาลชุ มชน
ตําบลเขวาทุ่ง และองค์การบริ หารส่ วนตําบลเขวาทุ่ง ในรู ปของโครงการต่างๆ ที่ภาครัฐเสนอลงไป เป็ นปี ต่อปี อาทิ
โครงการป้ องกันควบคุมโรคโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดนก ไข้เลือดออก เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีโครงการป้ องกันควบคุม
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โรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิ ตสูง เป็ นต้น และในรู ปของการสนับสนุนเป็ นงบประมาณในการดําเนิ นงาน
ของศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐาน ชุมชน (ศสมช.) ในแต่ละปี ปี ละ 10,000 บาทต่อหมู่บา้ น โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บา้ น (อสม.) เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการเงินงบประมาณดังกล่าว ในการดําเนินการด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ และป้ องกัน
โรค
ปี พ.ศ.2550 องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลเขวาทุ่ ง สมัค รเข้า ร่ ว มในกองทุ น สุ ข ภาพตํา บล กับ สํา นัก งาน
หลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช.) มี ก ารกํา หนดรู ปแบบการจัด ตั้ง กองทุ น ที่ ชัด เจน ในเรื่ องของคณะ
กรรมการบริ หารกองทุนที่มาจากภาครั ฐ ท้องถิ่นและประชาชน การได้มาซึ่ งงบประมาณ สนับสนุ นกองทุน ต่อมา
คณะกรรมการบริ หารกองทุนสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง ได้เปิ ดโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่ วมของภาคประชาชนมากขึ้น
โดยการจัดทําประชาคม ทําแผนงานโครงการด้านสาธารณสุ ขในพื้นที่เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการบริ หารกองทุน
ตลอดจนมีการจัดตั้งทีมสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง ซึ่ งประกอบด้วยภาครัฐ ท้องถิ่นและประชาชน และพัฒนาทีมสุ ขภาพ
ตําบล มีก ารจัด ทํา แผนงานโครงการเพื่ อ ขอรั บการสนับ สนุ นจากกองทุ นสุ ข ภาพโดยทีม สุ ข ภาพตําบล ร่ ว มกับ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่ งจะถื อได้ว่าเป็ น แผนงานโครงการที่มาจากความต้อ งการของ ประชาชนโดยตรงจากการทํา
ประชาคม อันส่ งผลให้ได้รับการสนับสนุ นจากกองทุนสุ ขภาพตําบล เขวาทุ่ง นับตั้งแต่เริ่ มจัดตั้งกองทุนสุ ข ภาพ ปี
2550
ปี งบประมาณ 2555 คณะกรรมการบริ หารกองทุนสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่งได้มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุ ขภาพ
ตําบลเขวาทุ่ง ในการกํา หนดจุ ดหมายปลายทาง สร้ า งยุท ธศาสตร์ สุ ข ภาพ สร้ างแผนที่ ทางเดิ นยุทธศาสตร์ ฉบับ
ปฏิบตั ิการ สร้างนวัตกรรมและตัวชี้วดั สร้าง แผนปฏิบตั ิการ จนสามารถนําแผนปฏิบตั ิการไปเสนอกองทุนสุ ขภาพ
ตําบลเขวาทุ่ง และดําเนินการตามแผน จนทําให้ทีมสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่งสามารถกําหนดยุทธศาสตร์ สุขภาพของตําบล
ในระยะ 5 ปี กําหนดเส้นทางที่จะนําไปซึ่งการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ กําหนดแผนที่ ยุทธศาสตร์ปฏิบตั ิการระยะเวลา 1
ปี ร่ วมกันสร้างนวัตกรรม ร่ วมกันสร้างแผนปฏิบตั ิการเพื่อตอบยุทธศาสตร์ ในระยะ 1 ปี นับตั้งแต่มีการจัดตั้งกองทุน
สุ ขภาพตําบลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเขวาทุ่ง อาจกล่าวได้ว่าชุมชนตําบลเขวามามีส่ วนร่ วมในการดูแลจัดการ
สุ ข ภาพ ภาคประชาชนมากขึ้ น เข้ม ข้น ขึ้ น ทั้ง ในรู ป ของการเข้า มาเป็ นคณะกรรมการกองทุ น การเข้า มาเป็ น
คณะกรรมการพัฒนาสุ ขภาพ การเข้ามาร่ วมในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
สุ ขภาพของตําบล กําหนดแผน ปฏิบตั ิ การ จัดทําแผนงานโครงการด้านสุ ขภาพของตําบลเขวาทุ่งอย่างจริ งจัง และ
ต่อเนื่อง
จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงทําการศึกษาการดําเนินงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบล
เขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็ นแนวทางในการวางแผนและการดําเนิ นงาน
โครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดพัฒนาต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
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สมมติฐานของการศึกษา
1. แกนนํา สุ ข ภาพประจํา ครอบครั ว ที่ มี เ พศต่ า งกัน มีค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การดํา เนิ นงานโครงกองทุ น
หลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
2. แกนนําสุ ขภาพประจํา ครอบครั ว ที่มีอ าชี พต่ างกัน มีค วามคิ ดเห็ นต่ อ การดํา เนิ นงานโครงกองทุ น
หลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ขอบเขตการศึกษา
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ แกนนําสุ ขภาพประจําครอบครัว (กสค.) ในเขตตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัช
บุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1,056 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 290 คน
ด้านเนื้อหา คือ ศึกษาการดําเนิ นงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ 2) ด้านความน่ าเชื่อถือในการให้บริ การ 3) ด้านการ
ตอบสนองต่อ ความต้อ งการบริ ก าร 4) ด้านการสร้ างความมัน่ ใจต่ อ ผูร้ ั บบริ ก าร และ 5) ด้านความเห็ นอกเห็ นใจ
ผูร้ ับบริ การ
ด้านพื้นที่ คือ ตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คื อ ปั จจัยส่ วนบุคคลของแกนนําสุ ขภาพประจําครอบครั ว
(กสค.) ในเขตตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ เพศ และอาชีพ
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การดําเนิ นงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ 2) ด้านความน่ าเชื่อถือในการ
ให้บริ การ 3) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการบริ การ 4) ด้านการสร้างความมัน่ ใจต่อผูร้ ับบริ การ และ 5) ด้าน
ความเห็นอกเห็นใจผูร้ ับบริ การ
ระยะเวลาในการศึกษา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 เมษายน 2558
วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร คื อ แกนนําสุ ขภาพประจําครอบครั ว (กสค.) ในเขตตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด จํานวน 1,056 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ แกนนําสุ ขภาพประจําครอบครัว (กสค.) ในเขตตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างใน บุญชม ศรี สะอาด,
2546 : 101) โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05
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เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผศู้ ึกษาได้ใช้แบบสอบถาม คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้นเพื่อสอบถาม
ความคิดเห็ นของแกนนําสุ ขภาพประจําครอบครัว ต่อการดําเนิ นงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิ ดเห็ น ของแกนนําสุ ข ภาพประจําครอบครั ว ต่ อ การดําเนิ นงานโครงกองทุ น
หลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษามีวิธีการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
ตําบล
2) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และสมมติฐาน
การศึกษา
3) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่ก าํ หนด อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา เนื้ อหา
ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้ อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
4) นําแบบสอบถามที่ปรั บปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตรงตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา
5) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลตําบลรอบ
เมือง อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 40 คน
6) นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่ าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ละด้านโดยวิธี
Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7) นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
8) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ขอหนังสื อ จากวิทยาลัย เพื่อ ขอความอนุ ญ าตเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึก ษาเสนอต่ อ นายกองค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ตรวจสอบความ สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) วิเ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage)
2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของแกนนําสุ ขภาพประจําครอบครัว ต่อการดําเนิ นงานโครงกองทุนหลักประกัน
สุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อ ยเอ็ด โดยหาค่าเฉลี่ ย ( x ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
นําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของแกนนําสุ ขภาพประจําครอบครัว ต่อการดําเนิ นงานโครงกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ใช้ค่า F-test (One way
ANOVA) t–test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) , ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
4) สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทีย บความคิ ดเห็ นของกลุ่มตัว อย่างจําแนกตามปั จจัยส่ ว น
บุคคล ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ ( Scheff e  )
สรุปผลการศึกษา
1. ประชาชนที่แกนนําสุ ขภาพประจําครอบครัวในเขตตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 163 คน (ร้อยละ 56.21) เป็ นเพศชาย จํานวน 127 คน(ร้อยละ 43.79) ส่ วน
ใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 112 คน (ร้อยละ 38.62) รองลงมามีอาชีพส่ วนตัว จํานวน 104 คน (ร้อยละ 35386)
และเป็ นข้าราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 74 คน (ร้อยละ 25.52)
2. แกนนําสุ ขภาพประจําครอบครัวมีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบล
เขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =3.30) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ ับบริ การ ( x =3.43) รองลงมาด้านการตอบสนองต่อความต้องการ ( x =3.41) ด้าน
ความน่ าเชื่ อ ถือ ในการให้บริ ก าร ( x =3.38) ด้านการสร้ างความมัน่ ใจผูร้ ับบริ ก าร ( x =3.19) และด้านความเป็ น
รู ปธรรมของการบริ การ ( x =3.13) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =4.16) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ สถานพยาบาลมีเครื่ องหมายบอกชัดเจนเข้าใจง่าย ( x =3.57) รองลงมา จุดให้บริ การ
ของสถานพยาบาลมีลาํ ดับขั้นตอนที่ชัดเจน ( x =3.15) และมีเ ครื่ อ งมือ และวัสดุ อุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพที่ใช้ก ารได้
เพียงพอ และพร้อมที่จะใช้งานได้ทนั ที ( x =3.12)
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2) ด้านความน่ าเชื่อถือในการให้บริ การ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.38) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขตรวจรักษาได้ตรงตามอาการ ( x =3.63) รองลงมา เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขสามารถให้การรักษาจนอาการของท่านทุเลาและหายได้ ( x =3.40) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขให้บริ การ
แก่ ผูม้ ารับบริ การทุกคนด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ( x =3.39)
3) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.41) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อับดับ ดังนี้ เจ้าหน้าที่มีความสนใจและกระตือรื อร้นในการช่วยแก้ปัญหาให้กบั ผูร้ ับบริ การทันที
( x =3.58) รองลงมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขให้ขอ้ มูล และให้ความกระจ่างในข้อมูลที่ผูร้ ับบริ การสงสัย ( x =3.56) และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขมีความพร้อมทั้งด้านร่ างกาย การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือต่างๆ ที่จะให้บริ การทันทีเมื่อ
มีผมู้ ารับบริ การ ( x =3.51)
4) ด้านการสร้างความมัน่ ใจผูร้ ับบริ การ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.19) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อ ย 3 อันดับ ดัง นี้ เจ้า หน้าที่ส าธารณสุ ข ให้บริ ก ารโดยคํานึ งถึ ง สิ ทธิ ข องผูร้ ั บบริ ก าร ( x =3.29)
รองลงมา เจ้า หน้าที่ ส าธารณสุ ขให้ บ ริ ก ารด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์ และเป็ นที่ไ ว้ว าง ใจได้ ( x =3.22) และเจ้าหน้า ที่
สาธารณสุ ขให้บริ การด้วยความสุ ภาพ อ่อนโยน มีมารยาท ( x =3.17)
5) ด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ ับบริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =3.43) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขรับฟังปัญหา และความต้องการของผูร้ ับบริ การทุกครั้งที่ให้บริ การ
( x =3.61) รองลงมา เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขให้เกียรติ และเคารพในศักดิ์ศรี ของผูร้ ับบริ การ ( x =3.52) และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขดูแลเอาใจใส่ และสอบถามความต้องการของผูร้ ับบริ การ ( x =3.45)
3. แกนนํา สุ ข ภาพประจํา ครอบครั ว ที่ มี เ พศต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การดํา เนิ น งานโครงกองทุ น
หลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
4. แกนนํา สุ ขภาพประจํา ครอบครั ว ที่ มี อ าชี พ ต่ างกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การดําเนิ นงานโครงกองทุ น
หลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
แกนนําสุ ขภาพประจําครอบครัวมีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวา
ทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อ ยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยจะให้ค วามสําคัญด้านความเห็ นอกเห็ นใจ
ผูร้ ับบริ การ รองลงมาด้านการตอบสนองต่อความต้องการ ด้านความน่ าเชื่อถือในการให้บริ การ ด้านการสร้างความ
มัน่ ใจผูร้ ั บบริ การ และด้านด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ตามลําดับ โดยผูศ้ ึกษาจะได้นาํ ประเด็นที่ ได้จาก
การศึกษามาอภิปรายผลเป็ นรายด้าน ดังนี้
1. ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ มีผลการศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยแกนนําสุ ขภาพมี
ความคิดเห็ นว่าสถานพยาบาลมีเครื่ องหมายบอกชัดเจนเข้าใจง่ าย มีการจัดจุดให้บริ การของสถานพยาบาลมีล าํ ดับ
ขั้นตอนที่ชดั เจน และมีเครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่อยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้เพียงพอ และพร้อมที่จะใช้งานได้ทนั ที จาก
ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็ นว่าการดําเนิ นงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง ได้ดาํ เนิ นการอย่างเป็ น
รู ปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ที่เป็ นเช่นนี้ เนื่ องมาจาก หน่ วยงานมีบุคลากรในการสร้างเสริ มสุ ขภาพและ
ป้ องกันโรคในชุมชน พื้นที่ก ว้างขวางสะดวกต่อการให้บริ การ หน่ วยงานมีงบประมาณการสร้างเสริ มสุ ข ภาพและ
ป้ องกันโรคในชุมชน มีวสั ดุอุปกรณ์การสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคในชุมชนเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคในชุมชน มีส ถานบริ การมีความสะอาดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีเครื่ องมือและวัสดุ
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อุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้เพียงพอและพร้อมที่จะใช้งานได้ทนั ทีและจุดให้บริ ก ารของสถานพยาบาลมีลาํ ดับ
ขั้นตอนที่ชดั เจน มีความพึงพอใจ
2. ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริ การ มีผลการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยแกนนําสุ ขภาพมี
ความคิดเห็นว่าสถานพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขตรวจรักษาได้ตรงตามอาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขสามารถให้การ
รักษาจนอาการของท่านทุเลาและหายได้ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขให้บริ การแก่ ผูม้ ารับบริ การทุกคนด้วยความเสมอ
ภาค เท่าเทียมกัน แสดงให้เห็ นว่า ในการ จากผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็ นว่าการดําเนิ นงานโครงกองทุนหลักประกัน
สุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง ได้จดั สรรบุคลากรที่มีคุณภาพและตรงตามความการของแกนนําสุ ขภาพประจําครอบครัวและ
ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็ นรู ปธรรม จะเห็ นได้จากแกนนําสุ ขภาพมีความคิดเห็ นว่าเจ้าหน้าที่ตรวจรักษาได้
ตรงตามอาการ สามารถให้การรัก ษาจนอาการของท่านทุเลาและหายได้ และความเสมอภาคในการให้บริ ก ารต่ อ
ผูร้ ับบริ การ
3. ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ มีผลการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยแกนนําสุ ขภาพมี
ความคิ ดเห็ นว่า เจ้าหน้าที่มีค วามสนใจและกระตื อ รื อ ร้ นในการช่ ว ยแก้ ปัญ หาให้ ก ับผูร้ ั บบริ ก ารทันที เจ้าหน้า ที่
สาธารณสุ ขให้ขอ้ มูล และให้ความกระจ่างในข้อมูลที่ผรู้ ับบริ การสงสัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขมีความพร้อมทั้งด้าน
ร่ างกาย การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือต่างๆ ที่จะให้บริ การทันทีเมื่อมีผมู้ ารับบริ การ จากผลการศึกษานี้ แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า การดํา เนิ น งานโครงกองทุ น หลัก ประกัน สุ ข ภาพตํา บลเขวาทุ่ ง สามารถตอบสนองความต้อ งการ
กลุ่มเป้ าหมาย ได้ตรงตามความต้องการ จะเห็ นได้จากแกนนําสุ ขภาพมีความคิดเห็ นว่าเจ้าหน้าที่มีความสนใจและ
กระตื อ รื อ ร้ นในการช่ ว ยแก้ปัญ หา การให้ ข ้อ มูล ที่ ก ระจ่ างชัดของเจ้า หน้าที่แ ก่ ผูร้ ั บ บริ ก าร และความพร้ อ มของ
เจ้าหน้าที่ในการที่จะให้บริ การ
4. ด้านการสร้างความมัน่ ใจผูร้ ับบริ การ ผลการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยแกนนําสุ ขภาพมี
ความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขให้บริ การโดยคํานึงถึงสิ ทธิของผูร้ ับบริ การ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขให้บริ การด้วย
ความซื่อสัตย์ และเป็ นที่ไว้วางใจได้ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขให้บริ การด้วยความสุ ภาพ อ่อนโยน มีมารยาท บริ การ
จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่งดําเนิ นการสร้างความ
มัน่ ใจผูร้ ับบริ การ จะเห็นได้จากแกนนําสุ ขภาพมีความคิดเห็ นว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขให้บริ การโดยคํานึ งถึงสิ ทธิ ของ
ผูร้ ับบริ การ เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความซื่ อสัตย์ เป็ นที่ไว้วางใจได้ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขให้บริ การด้วยความ
สุ ภาพ อ่อนโยน มีมารยาทที่ดี
5. ด้านความเห็ นอกเห็ นใจผูร้ ับบริ การ ผลการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยแกนนําสุ ขภาพมี
ความคิดเห็ นว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขรับฟังปั ญหา และความต้องการของผูร้ ับบริ การทุก ครั้งที่ให้บริ การ รองลงมา
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขให้เกี ยรติ และเคารพในศักดิ์ ศรี ของผูร้ ับบริ การ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ดูแลเอาใจใส่ และ
สอบถามความต้องการของผูร้ ับบริ การ
6. ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของแกนนําสุ ขภาพประจําครอบครัว ที่มีเพศและที่มีอาชีพต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่าง
กัน แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศและอาชีพของแกนนํา สุ ขภาพประจําครอบครัว ไม่ส่งผลใดๆ ต่อความ
คิดเห็นของแกนนําสุ ขภาพประจําครอบครัว แต่อย่างใด
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ การดําเนิ นงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรกํากับดูแลด้านการทําความสะอาดและและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยให้มากยิง่ ขึ้น
2) ด้านความน่ าเชื่อถื อในการให้บริ การ การดําเนิ นงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ข ภาพตําบลเขวาทุ่ง
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรกําชับการดูแล เอาใจใส่ ของเจ้าหน้าที่ต่อผูร้ ับบริ การให้มากยิง่ ขึ้น
3) ด้านการตอบสนองต่ อความต้องการ การดําเนิ นงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรปรับปรุ งการตอบสนองต่อปัญหาของผูร้ ับบริ การได้ทนั ทีให้มากยิง่ ขึ้น
4) ด้านการสร้ างความมัน่ ใจผูร้ ั บบริ ก าร การดําเนิ นงานโครงกองทุนหลัก ประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรกําชับการอธิบายขั้นตอนและเหตุผลในสิ่ งที่ได้ปฏิบตั ิแก่ผรู้ ับบริ การ ให้มากยิง่ ขึ้น
5) ด้านความเห็ นอกเห็ นใจผูร้ ับบริ ก าร การดําเนิ นงานโครงกองทุนหลัก ประกันสุ ขภาพตําบลเขวาทุ่ง
อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรเปิ ดโอกาสให้ผรู้ ับบริ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริ การ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปัญหา อุปสรรค การดําเนินงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตําบล
2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในระบบประกันด้านสุ ขภาพอื่นๆ
เอกสารอ้างอิง
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ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลบ้ านนา อาเภอบ้ านนา จังหวัดนครนายก
People’s Expectation towards Public Services of Banna Subdistrict Municipality,Banna District,
Nakhon Nayok Province
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ยบเที ยบความคาดหวังของประชาชนต่ อ การบริ การ
สาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา ประชากรที่
ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จํานวน 5,407 คน
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 372 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีความคาดหวังต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายกในภาพรวมและทุก ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านความเป็ นอยู่ของประชาชน ด้านการเมือ งและการบริ ห าร ด้านคุณภาพชี วิตของประชาชน และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตามลําดับ
2. ประชาชนที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาล
ตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the people’s expectation towards public services of
Banna Subdistrict Municipality, Banna District, Nakhon Nayok Province, classified by gender and educational level.
The population was 5,407 people in Banna Subdistrict Municipality, 372 persons were determined as the sample by
Taro Yamane’s sample-size table. The 5-rating scale questionnaire was used as the tool. The data were analyzed by
using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and Scheffe’s method.
The results of the study revealed as follows:1. The people’s expectation towards public services of Banna Subdistrict Municipality, Banna District,
Nakhon Nayok Province, as a whole and in aspects was at the high level, ranked by descending order of
infrastructure, well-being of citizens, political and administration, quality of life and natural resources and
environment aspects respectively.
2. The opinion of people with different gender and educational level, on public services of Banna
Subdistrict Municipality, Banna District, Nakhon Nayok Province, was found as a whole and in aspects with no
difference.
Keywords : Public Services, Banna Subdistrict Municipality
บทนา
การบริ หารราชการแผ่นดินของไทยดังกล่าว มีลกั ษณะโดยสังเขป คือ การบริ หารราชการส่ วนกลาง ใช้หลักการ
รวมอํานาจโดยให้อาํ นาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการสู งสุ ดอยู่ในส่ วนกลาง คือกรุ งเทพมหานครอันเป็ น
เมืองหลวงและศูนย์กลางการบริ หารราชการแผ่นดินของรัฐ แบ่งส่ วนราชการออกเป็ น สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรื อทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวง ซึ่ งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรื อกระทรวง กรม หรื อส่ วนราชการที่
เรี ย กชื่ อ อย่างอื่ นและมี ฐานะเป็ นกรม ซึ่ งสัง กัด หรื อ ไม่ สั งกัดสํา นัก นายกรั ฐมนตรี กระทรวง หรื อ ทบวง สํานัก
นายกรัฐมนตรี ส่ วนราชการดังกล่าวนี้ มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค ใช้หลักการแบ่งอํานาจ
โดยราชการส่ วนกลางเป็ นเจ้าของอํานาจ แล้วแบ่งอํานาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการให้แก่ภูมิภาคนําไป
ปฏิ บ ัติ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ป ระชาชน และการปฏิ บ ัติ ข องภู มิ ภ าคนั้น จะต้อ งให้ เ หมาะสมสอดคล้อ งกับ
สภาพแวดล้อมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ข องแต่ล ะพื้นที่ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขดั ต่ อนโยบายของส่ ว นกลางหรื อ ของ
คณะรัฐมนตรี หรื อตัวบทกฎหมายของประเทศ การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มี 2 ระดับ คือ จังหวัดและอําเภอ และ
การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ นใช้ห ลัก การกระจายอํานาจที่ส่ว นกลางได้มอบอํานาจระดับหนึ่ งให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ตอ้ งไม่ขดั ต่อกฎหมายของประเทศหรื อความสงบเรี ยบร้อยของ
ประชาชน กิจกรรมที่ทาํ ได้ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องการพัฒนา มีอิสระในการตัดสิ นใจในการแก้ปัญหาหรื อการสนับสนุ น
กิจกรรมของท้องถิ่น ออกข้อบังคับหรื อระเบียบต่าง ๆ มาบังคับในเขตการปกครองของตนได้โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย
การบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่น ในปั จจุ บนั มีรูปแบบการบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่น ได้แก่ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
จัง หวัด เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล และองค์ก รปกครองท้อ งถิ่ น อื่ น ตามที่ ก ฎหมายกํา หนด คื อ
กรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยา
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เทศบาลเป็ นหน่ วยงานบริ หารงานส่ วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาลเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเป็ นระดับพื้นฐานได้มีอาํ นาจในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย เป็ นการกระจาย
อํานาจการปกครองจากส่ วนกลางไปให้ประชาชนในท้อ งถิ่ นดําเนิ นการเองภายใต้บทบัญญัติแห่ งกฎหมายเพื่อให้
ประชาชนได้เรี ยนรู้และเข้าใจถึงวิธีการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่ งหลักการสําคัญของการปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ นประกอบด้ว ย การจัด ให้ มีก ารเลื อ กตั้ง เพื่อ ให้ค นในท้อ งถิ่ น นั้นได้มีโ อกาสเข้าไปเป็ นตัว แทนของ
ประชาชนในการปกครองตนเอง มีองค์กรสภาท้องถิ่น มีเขตพื้นที่ในการบริ หาร และความรับผิดชอบตามที่มีอาํ นาจ
หน้าที่ที่กาํ หนดไว้ให้มีสภาพนิติบุคคล (Jurisdic Person) มีรายได้ มีอาํ นาจในการจัดทํางบประมาณและมีความอิสระ
ในการปกครองตนเอง (Autonomy) แต่จะต้องอยู่ในการควบคุมหรื อการกํากับดูแลของรัฐ รวมทั้งเป็ นสถาบันทาง
การเมืองการปกครองระดับท้องถิ่นและจะต้องได้รับการสนับสนุน รวมทั้งการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน
ในท้อ งถิ่ นนั้น เทศบาลจึ งมีบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญในการส่ งเสริ มการมีส่ วนร่ ว มของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลเป็ นองค์กรที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลที่
จะกระจายอํานาจลงสู่หน่วยการบริ หารระดับพื้นที่ ตามกระแสความต้องการของสังคมประชาธิ ปไตยในปั จจุบนั โดย
เน้นการมีส่ว นร่ ว มของประชาชนในการบริ หารงานผ่านผูแ้ ทนของตนเองในเทศบาล เพื่อ การพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคมในชุมชนของตนเอง ความหมายของชุมชนหมายถึงกลุ่มชนที่รวมตัวอยู่ในละแวกเดียวกันหรื อ
ใกล้เคียงกันในลักษณะกลุ่มก้อนอาจเล็กหรื อใหญ่แล้วแต่สภาพข้อเท็จจริ งและกลุ่มชนดังกล่าวมีชีวิตความเป็ นอยู่ใน
ลักษณะมีความรู้สึกผูกพันเป็ นหน่วยทางสังคมเดียวกัน มีวฒั นธรรมประเพณี และกิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน ซึ่ งอาจเป็ น
หมู่บา้ นเดียวกันหรื อหลายๆหมู่บา้ นรวมกันก็ได้ ภาระหน้าที่ของชุมชนคือการดํารงไว้ซ่ึงหน้าที่ทางชีวภาพซึ่ งหมายถึง
มนุษย์ตอ้ งมีการสื บทอดของสมาชิกไม่ขาดสาย ความเป็ นชุมชนมีความหลากหลายมีปั ญหาแตกต่างกันไปบางส่ วนมี
สภาพอ่ อ นแอไม่ สามารถพึ่ง ตนเองได้ ขาดทิ ศทางการปรั บเปลี่ ยนให้ เ ข้า กับ สภาพสั งคม และการเมือ งที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ดังนั้นจึงจําเป็ นจะต้อ งส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานให้ประชาชนมีศกั ยภาพ
แก้ไขปั ญหาของชุมชน การปกป้ องสิ ทธิ ของชุ มชนโดยการร่ วมกันคิด ร่ ว มกันทําอย่างมีระบบซึ่ งจะทําให้เ กิดเป็ น
รู ปธรรมได้น้ ัน จะต้อ งมีก ารส่ งเสริ มให้เ กิ ดเวทีแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นเพื่อ แก้ไขปั ญ หาของชุ มชน รวมทั้ง การ
เสริ มสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชนทุกระดับ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2541 : 22)
จากหลัก การและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นประกอบกับการกําหนดอํานาจ หน้าที่ในการจัดระบบการบริ การ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าํ หนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญคือ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีอาํ นาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ผูศ้ ึกษาเห็ นว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นประเด็น
ที่สําคัญ ที่ห ลายองค์ก รกําลังให้ความสนใจในการที่จ ะนําไปพัฒนาและปรั บปรุ งการทํางานของผูท้ ี่ให้บริ ก ารกับ
ประชาชนที่คอยให้คาํ ชี้แนะให้ค าํ ปรึ กษาเพื่อให้ได้ประสิ ทธิ ผลของปฏิบตั ิงานและสอดคล้องกับปั ญหา และความ
ต้อ งการของประชาชน ตลอดจนนําศัก ยภาพของท้อ งถิ่ นมาพัฒนาในเชิ งรุ ก เพื่อ ให้บงั เกิ ดประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาล
ตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ทั้งนี้เพื่อเป็ นข้อมูลและแนวทางการดําเนิ นงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนและชุมชนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคาดหวังของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคาดหวังของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านนา
อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคาดหวังของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาล
ตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก แตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ กาํ หนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก
2. ด้านเนื้อหา คือ ภารกิจด้านการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาํ หนด
แผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านความเป็ นอยู่ของประชาชน ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน และด้าน
การเมืองและการบริ หาร
3. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จํานวน 5,407
คน
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก กําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 372 คน
4. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระคือ เพศและระดับการศึกษา ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก
2) ตัว แปรตาม คื อ ความคาดหวังของประชาชนต่อ การบริ ก ารสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านนา
อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 5 ด้าน
5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559
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วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จํานวน
5,407 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก กําหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2546 : 101)
โดยใช้ระดับความเชื่ อ มัน่ ร้ อ ยละ 95 ค่ าความคลาดเคลื่ อ นเท่ากับ .05 ได้ข นาดกลุ่ มตัว อย่างเท่ากับ 372.44 คน
การศึกษานี้จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง 372 คน แล้วเลือกตัวอย่างจากแต่ละหมู่บา้ นหรื อชุมชนโดยคํานวณตามสัดส่ วนค่าร้อย
ละ และเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคาดหวังของ
ประชาชนต่อ การบริ ก ารสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จํานวน 1 ฉบับ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคาดหวังของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1. ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และสมมติฐาน
การศึกษา
3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่ก าํ หนด อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา เนื้ อหา
ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้ อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตรงตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลองครักษ์ อําเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
6. นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ละด้านโดยวิธี
Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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7. นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
8. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. หนังสื อจากวิทยาลัยนครราชสี มา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอต่อ
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
2. ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3. ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและ
แปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3. วิเคราะห์เ ปรี ยบเทียบความคาดหวังของประชาชนต่ อการบริ ก ารสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านนา
อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จําแนกตามสถานภาพใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2. ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับโดยการหาค่ า สั มประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่ าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
4. สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของกลุ่มตัว อย่างจําแนกตามปั จจัยส่ ว น
บุคคล ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ ( Scheff e  )
สรุปผลการศึกษา
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง จํานวน
212 คน (ร้ อ ยละ 56.99) รองลงมาเป็ นเพศชาย จํา นวน 160 คน (ร้ อ ยละ 43.01) ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 193 คน (ร้อยละ 51.88) รองลงมามีการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา จํานวน 102 คน (ร้อยละ
27.42) และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 77 คน (ร้อยละ 20.70)
2. ประชาชนมีความคาดหวังต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x =4.08) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
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โครงสร้างพื้นฐาน ( x =4.20) ด้านความเป็ นอยูข่ องประชาชน ( x =4.02) ด้านการเมืองและการบริ หาร ( x =3.96)
ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ( x =3.95) และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ( x =3.94) ตามลําดับ และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.20) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อมี 4 ข้ออยู่ใน
ระดับมาก และมี 1 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อ ย 3 อันดับ คือ ประชาชน
คาดหวังให้เทศบาลตําบลบ้านนาติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่างทุกแหล่งชุมชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ( x =4.23) รองลงมา ประชาชนคาดหวังให้ เ ทศบาลตํา บลบ้านนาปรั บปรุ งซ่ อ มแซม แก้ไ ข ระบบ
สาธารณูปโภค การก่ อสร้างอาคาร ถนน ไฟฟ้ าแสงสว่าง มากกว่านี้ ( x =4.20) และการดําเนิ นการด้านต่ างๆ
ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลตําบลบ้านนาประกาศหรื อประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบอย่างชัดเจน ( x =4.19) ส่ วน
ข้อที่ประชาชนมีความคาดหวังต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านนาน้อยที่สุดคือ ประชาชนคาดหวังให้
เทศบาลตําบลบ้านนาก่อสร้างและปรับปรุ งถนนให้อยู่ในสภาพดี ( x =3.37)
2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =3.94) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลตําบลบ้านนา
ดําเนินการป้ องกันแก้ไขปัญหาด้านมลพิษต่างๆ เช่น นํ้าเสี ย อากาศเสี ย มลพิษทางเสี ยง เป็ นต้น ( x =4.29) รองลงมา
ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลตําบลบ้านนาเน้นพัฒนาให้เป็ นเมืองน่ าอยู่อย่างยัง่ ยืน มีการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ( x
=4.13) และประชาชนคาดหวังให้เทศบาลตําบลบ้านนาดําเนินการรักษาความสะอาดบริ เวณถนน ตลาดสด และสถานที่
อื่นๆ ภายในเขตเทศบาลให้อยูใ่ นสภาพดี เป็ นที่ชื่นชมของผูพ้ บเห็ น ( x =4.11) ส่ วนข้อที่ประชาชนมี ความคาดหวัง
ต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านนาน้อยที่สุ ดคือ ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลตําบลบ้านนาดําเนิ น
โครงการในด้านการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้มากยิง่ ขึ้น ( x =3.86)
3) ด้านความเป็ นอยูข่ องประชาชน ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =4.02) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลตําบลบ้านนาสนับสนุ น
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างรายได้ให้กบั กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน ( x =4.18) รองลงมา ประชาชน
คาดหวังให้เทศบาลตําบลบ้านนามีการส่ งเสริ มให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์
ชุมชน ( x =4.10) และประชาชนคาดหวังให้เทศบาลตําบลบ้านนามีการส่ งเสริ มพื้นที่เป็ นแหล่งจุดพักรับประทาน
อาหาร สําหรับจําหน่ายให้กบั นักท่องเที่ยวและผูส้ นใจ ( x =3.93) ส่ วนข้อที่ประชาชนมีความคาดหวังต่อการบริ การ
สาธารณะของเทศบาลตําบลบ้า นนาน้อ ยที่สุ ดคื อ ประชาชนคาดหวังให้ เ ทศบาลตํา บลบ้านนามี ก ารส่ ง เสริ มให้
ประชาชนมีรายได้เ พิ่มขึ้น ด้วยการสนับสนุ นให้มีการฝึ กอบรมอาชีพเสริ มให้กบั ประชาชนตามชุมชนต่ างๆ ( x
=3.87)
4) ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ในภาพรวมและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ( x =3.95) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ ประชาชนคาดหวังให้เ ทศบาลตําบลบ้านนาจัดให้มี
สถานพยาบาล หรื อศูนย์สาธารณสุ ขพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอครอบคลุมพื้นที่ ( x =4.02) รองลงมา ประชาชน
คาดหวังให้เทศบาลตําบลบ้านนามีการสนับสนุน ส่ งเสริ ม การกีฬา นันทนาการ ให้กบั นักเรี ยน เยาวชนและประชาชน
ในชุมชน ( x =3.99) และประชาชนคาดหวังให้เทศบาลตําบลบ้านนาเน้นการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชนให้มี
สุ ขภาพอนามัยที่มีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี ( x =3.94) ส่ วนข้อที่ประชาชนมีความคาดหวังต่อการบริ การสาธารณะของ
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เทศบาลตําบลบ้านนาน้อยที่สุดคือ ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลตําบลบ้านนาจัดให้มีสถานศึกษาหรื อโรงเรี ยนที่มี
คุณภาพ ครอบคลุมทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้น ( x =3.90)
5) ด้านการเมืองและการบริ หาร ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =3.96) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลตําบลบ้านนามุ่งเน้นการ
บริ การเชิงรุ กที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่ออํานวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ( x =4.20) รองลงมา
ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลตําบลบ้านนามีการติดตามประเมินผลการดําเนิ นงานโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
คุม้ ค่าและบรรลุเป้ าหมายในภารกิจ ( x =4.11) และประชาชนคาดหวังให้เทศบาลตําบลบ้านนามีการพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการให้มีความเหมาะสมกับการเป็ นเมืองที่มีความสําคัญต่ อการพัฒนา ( x =4.04) ส่ วนข้อที่ประชาชนมี
ความคาดหวังต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านนาน้อยที่สุดคือ ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลตําบลบ้าน
นามุ่งเน้นการบริ หารงานตามหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรื อหลักธรรมาภิบาล ( x =3.75)
3. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคาดหวังต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก ในภาพรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี ความคาดหวังต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านนา
อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกในภาพรวมและเป็ นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านนา อําเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับความคาดหวังจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านโครงสร้ างพื้นฐาน ด้านความเป็ นอยู่ของประชาชน ด้านการเมืองและการบริ หาร ด้านคุ ณภาพชีวิตของ
ประชาชน และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเทศบาลตําบลบ้านนา
ได้ดาํ เนินการบริ การสาธารณะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่ องการดําเนินโครงการด้านการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ องการก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนหย่อม หรื อลานกีฬา ให้เพิ่มมากขึ้น
ตามแหล่งชุมชนต่างๆ เรื่ องดําเนินการรักษาความสะอาดบริ เวณถนน ตลาดสด และสถานที่อื่นๆ ภายในเขตเทศบาล
ให้อยูใ่ นสภาพดี เป็ นที่ชื่นชมของผูพ้ บเห็น การเน้นพัฒนาให้เป็ นเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน มีการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ดําเนิ นการป้ องกันแก้ไขปั ญหาด้านมลพิษต่างๆ เช่น นํ้าเสี ย อากาศเสี ย มลพิษทางเสี ยง เป็ นต้น เป็ นไปตามความ
คาดหวังของประชาชน ซึ่งเป็ นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านนา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25582560 เทศบาลตําบลบ้านนา, 2558 : 8) ที่กาํ หนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคือ “เป็ นองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็ น
เมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว และเป็ นจังหวัดอัจฉริ ยะด้วยการบูรณาการบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ” และกําหนด
แนวทางการส่ งเสริ ม การอนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
เชิงนิ เ วศน์ วัฒนธรรม และสุ ขภาพ การบํารุ งรักษาแม่น้ าํ ลําคลอง ประกอบด้วยแนวทาง ได้แก่ การอนุ รักษ์ฟ้ื นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และการปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์ การพัฒนาการบริ หารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณา
การ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริ การ การประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุ ก การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น การส่ งเสริ มแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขภาพอาหารปลอดภัย วัฒนธรรมท้องถิ่นและอื่นๆ ส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยว การบํารุ งรักษาแม่น้ าํ ลําคลอง แหล่งนํ้าต่างๆ และการป้ องกันนํ้าท่วม นํ้าเสี ย เป็ นต้น
ผลการศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติพงศ์ ทิพย์อกั ษร (2554 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ความ
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คิดเห็นของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จากผลการศึกษาเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่าเทศบาลบริ การสาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง
ส่ วนด้านอื่ นๆ อยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากด้านที่สูงไปหาตํ่าดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตามลําดับ
ส่ วนการบริ การสาธารณะที่ประชาชนมีความคาดหวังมากที่สุดคือด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในเรื่ อง
การติ ดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่ างทุ ก แหล่ ง ชุ มชนเพื่ อ ความปลอดภัยในชี วิ ตและทรั พย์สิ นของประชาชน การปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซม แก้ไข ระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างอาคาร ถนน ไฟฟ้ าแสงสว่าง ให้มากยิ่งขึ้น การให้มีการประกาศ
หรื อประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบอย่างชัดเจน การก่อสร้างและปรับปรุ งระบบระบายนํ้าและวางมาตรการป้ องกันนํ้า
ท่ว มฉับพลันได้ และคาดหวังให้เ ทศบาลตําบลบ้านนาก่ อ สร้างและปรั บปรุ งถนนให้อ ยู่ในสภาพดี ซึ่ งงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานนับเป็ นเรื่ องที่มีความจําเป็ นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน ที่ผลการศึกษา
เป็ นเช่ นนี้ แสดงให้เ ห็ นว่ าประชาชนยังต้อ งการให้ เ ทศบาลตําบลบ้านนา ดําเนิ นการในเรื่ อ งนี้ ได้มากยิ่งขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ อุไร ภาควิชยั (2552) ที่ได้ศึกษา ประสิ ทธิ ผลการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อระดับประสิ ทธิ ผลการ
ให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ ห ารส่ วนตําบลศาลายา แบ่งเป็ น 4 ด้าน โดยประชาชนมีความคิดเห็ นว่าการ
ให้บริ การสาธารณะด้านงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง อย่างไรก็ตามเทศบาลตําบลบ้านนา ก็
ได้มีความมุ่งมัน่ พัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐานดังปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 (แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2558-2560 เทศบาลตําบลบ้านนา, 2558 : 6) ที่กาํ หนดทิศทางในการพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน คือมุ่ง
พัฒนา ปรับปรุ ง และบํารุ งรักษาสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานสําหรับบริ การสาธารณะ การเป็ นเมืองน่ าอยู่ น่ า
ท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทาง ได้แก่ การก่อสร้าง ปรับปรุ งและบํารุ งรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ้า ท่า
เทียบเรื อ การจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระบบบําบัดนํ้าเสี ย การวิศวกรรมจราจร การขยายเขตไฟฟ้ าและประปา
การพัฒนาระบบชลประทาน แหล่งนํ้าคูค ลอง เพื่อการอุปโภค บริ โภค การเกษตรและอื่นๆ รวมทั้งการส่ งเสริ ม
สนับสนุนการพัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง
การบริ การสาธารณะที่ประชาชนมีความคาดหวังรองลงมา คือ ด้านความเป็ นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะใน
เรื่ องการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างรายได้ให้กบั กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน การส่ งเสริ มให้แต่
ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ชุมชน และประชาชนคาดหวังให้เทศบาลตําบลบ้านนา
มีการส่ งเสริ มพื้นที่เป็ นแหล่งจุดพักรับประทานอาหาร สําหรับจําหน่ ายให้กบั นักท่องเที่ยวและผูส้ นใจ ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะประชาชนได้พิจารณาเห็นว่าฐานทางด้านเศรษฐกิจคือความอยู่ดีกินดีของประชาชน เป็ นรากฐานสําคัญในการ
พัฒนาด้านอื่นๆ ซึ่ งจะส่ งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไป สอดคล้องกับ นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2547 : 3-5) ได้
กล่าวถึงการบริ การสาธารณะไว้ว่าเป็ นกิจกรรมที่ดาํ เนิ นการหรื อดูแลกิจกรรมนั้นเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ สิ่ งที่
รัฐจะต้อ งจัดทําเพื่อ สนองความต้องการของคนในชาติ ไม่ว่าจะเป็ นความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น ความปลอดภัย
จนกระทัง่ ถึงความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ โดยรัฐอาจทําเองหรื อมอบให้คนอื่นเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดทําก็ได้
2. ประชาชนที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบล
บ้านนา อําเภอ บ้านนา จังหวัดนครนายก ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ปราณี อินทวงศ์ (2550) ที่ศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ผลการให้บริ การของเทศบาลตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า ประสิ ทธิผลการให้บริ การของเทศบาลโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรี ยบเทียบ
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ประสิ ทธิ ผลการให้บริ ก ารของเทศบาลตําบลบางกะดี ของผูม้ าใช้บริ ก ารที่มีเ พศต่ างกัน พบว่า มีค วามคิดเห็ นใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลตําบลบ้านนาควรมีการติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่างทุกแหล่งชุมชนเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลตําบลบ้านนาควรดําเนิ นการควบคุม การป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านมลพิษต่างๆ ให้มากยิง่ ขึ้น
3. ด้านความเป็ นอยูข่ องประชาชน เทศบาลตําบลบ้านนาควรมีการสนับสนุ นงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ใน
การสร้างรายได้ให้กบั กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน
4. ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลตําบลบ้านนาควรจัดให้มีสถานพยาบาล หรื อศูนย์สาธารณสุ ข
พื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอครอบคลุมพื้นที่
5. ด้านการเมืองและการบริ หาร เทศบาลตําบลบ้านนาควรมุ่งเน้นการบริ การเชิงรุ กที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ
อํานวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปั ญหาและอุปสรรคการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีความแตกต่าง
ด้านที่ต้ งั และวัฒนธรรม
2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
3. ควรศึกษารู ปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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ความคาดหวังของประชาชนต่อการดาเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่ วนตาบลบ้ านเขือง
อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้ อยเอ็ด
People’s Expectation towards Disaster Mitigation Operation of Ban Khueang Subdistrict Administration
Organization,Chiang Kwan District, Roi Et Province
นุชนารถ โคตรโยธา1
รัฐบุรุษ คุม้ ทรัพย์2
บทคัดย่อ
การศึก ษาครั้ งนี้ มีว ตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความคาดหวังของประชาชนต่อ การดําเนิ นงาน
บรรเทาสาธารณภัยขององค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือ ง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดจําแนกตามปั จจัยส่ ว น
บุคคล ได้แก่ เพศ และอาชีพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนทุกหมู่บา้ นในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 6,401 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร
คํานวณของ ทาโร ยามาเน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 376 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test)
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของ เชฟเฟ่
(Scheffe/)/
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีความคาดหวังต่อการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง
อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้ อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย ดังนี้ ความ
ครบถ้วนเพียงพอ รองลงมาด้านความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ ด้านความสะดวก รวดเร็ ว และทันเวลา
ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ และด้านความเสมอภาคและเป็ นธรรม ตามลําดับ
2. ประชาชนที่มีเพศและอาชี พต่างกัน มีความคาดหวังต่อการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : บรรเทาสาธารณภัย
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the people’s expectation towards disaster mitigation
operation of Ban Khueang Subdistrict Administration Organization, Chiang Kwan District, Roi Et Province,
classified gender and occupation. The population was 6,401 people in Ban Khueang Subdistrict Administration
Organization, Chiang Kwan District, Roi Et Province, 376 persons were determined as the sample by Taro
Yamane’s sample-size table. The 5-rating scale questionnaire was used as the tool. The data were analyzed by using
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and Scheffe’s method.
The results of the study revealed as follows:
1. The people’s expectation towards disaster mitigation operation of Ban Khueang Subdistrict
Administration Organization, Chiang Kwan District, Roi Et Province as a whole at the high level, ranked by
descending order of sufficiency, need fulfillment, convenience and timeliness, assistance availability, and equality
and fairness aspects, respectively.
2. The expectation towards disaster mitigation operation of people with different gender and occupation
was found with no difference.
Keywords : Disaster
บทนา
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นการดําเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น โดยการระดมทรัพยากรต่าง ๆ
เข้าช่วยเหลือเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาทุกข์แก่ผปู้ ระสบภัย ตลอดจนการระงับภัย หรื อลดความรุ นแรง
ของภัยที่เกิดขึ้น ได้แก่ การแจ้งเตือนภัย การลดอันตราย การระงับภัยที่เกิดขึ้น การบรรเทาภัย การอพยพผูป้ ระสบภัย
และทรัพย์สินต่างๆ ไปไว้ยงั สถานที่ปลอดภัย เกี่ยวภารกิจ การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทยนั้น
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 กําหนดว่า “รัฐจะต้องกระจายอํานาจให้ทอ้ งถิ่ น
พึ่งตนเองและตัดสิ นใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทวั่ ถึงและเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความ
พร้อมให้เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” นอกจากนี้
ในการด้านการปกครองส่ วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังได้ระบุไว้ในหมวด 9
รวมจํานวน 9 มาตรา ตั้งแต่มาตราที่ 282 ถึงมาตรา 290 ซึ่งโดยรวมแล้วพบว่ามาตราทั้งหมดกล่าวถึงการที่รัฐจะต้องให้
ความเป็ นอิสระแก่ทอ้ งถิ่นตามหลักแห่ งการปกครองตนเอง ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองและการบริ หาร การบริ หารงานบุคคล การบริ หาร
การเงิน การคลังและการงบประมาณ และมีอาํ นาจหน้าที่ของตนเองเป็ นการเฉพาะ โดยรัฐบาลเป็ นเพียงผูท้ าํ หน้าที่ใน
การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเท่าที่จ าํ เป็ นภายในกรอบของกฎหมายเท่านั้น (วุฒิส าร ตันไชย, 2553)
และเพื่ออนุวตั รให้เป็ นไปตามตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540มาตรา 284 จึงได้มี
การตราพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ขึ้น
มีเนื้อหาสาระในการกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดบริ การสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกัน โดยรัฐได้พยายามถ่ายโอนภารกิจที่รัฐดําเนิ นการอยู่หลายประการ
ให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การพัฒนาประเทศที่ผา่ นมามีลกั ษณะการ
บริ หารแบบรวมศูนย์อาํ นาจไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อความมัน่ คงและความสะดวกในการบริ หารงาน และด้วยเงื่อนไขและ
ข้อกําหนดอันเนื่ องมาจากระบบโครงสร้าง ระบบงบประมาณ บุคลากร และศัก ยภาพในการดําเนิ นงานของการ
บริ หารงานแบบรวมศูนย์ทาํ ให้การดําเนินการต่างๆ ของรัฐบาลไม่อาจตอบสนองความต้องการที่หลากของประชาชน
ในด้านการบริ การและการอํานวยประโยชน์ได้ ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดในเรื่ องการกระจายอํานาจการบริ หารการ
ปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาล และเพื่อให้การดําเนิ นการ
ให้บริ การและอํานวยการด้านต่างๆ สามารถตอบสนองความต้อ งการของประชาชนได้อ ย่างแท้จริ ง ทัว่ ถึ ง และ
รวดเร็ ว และประการสําคัญอีกประการหนึ่ง เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย
สาธารณภัย หมายถึง ภัยอันตรายหรื อเหตุการณ์ร้ายแรงในชุมชนหรื อในสังคมซึ่ งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว เกิด
ความสูญเสี ยอย่างรุ นแรงแก่ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความเสี ยหายต่อเศรษฐกิจและความ
มัน่ คงของชาติ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของสาธารณภัย
ว่า อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุ ษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ าํ การระบาดของศัตรู พืช
ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผทู้ าํ ให้เกิดขึ้น อุบตั ิเหตุหรื อเหตุอื่นใด
ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่ างกายของประชาชนหรื อความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรื อของรัฐและให้
ความหมายความถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรม
องค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บล เป็ นหน่ ว ยงานบริ หารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ นที่อ ยู่ใกล้ชิดกับประชาชนจึ งเป็ น
หน่วยงานสําคัญที่จะสามารถดําเนินการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ วและตาม
บทบัญญัติแห่ งกฎหมายได้กาํ หนดให้ภารกิจด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็ นอํานาจหน้าที่ขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจแก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 กําหนดให้เ ทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วนตําบล มีอาํ นาจหน้าที่ในการ
จัดระบบบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน รวมทั้งการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้วย
จากกฎหมายและบทบัญญัติแห่ งกฎหมายดังกล่ าวทําให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลเข้ามามีบทบาทในการ
ป้ องกันบรรเทาสาธารณภัยด้วย เนื่องจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นหน่ วยงานปกครองในระดับท้องถิ่น ที่มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและในปั จจุบนั สถานการณ์ดว้ ยสาธารณะภัยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นรุ นแรง
และซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขื อง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้ อยเอ็ด ผลที่ได้จากการศึก ษานี้ จะเป็ นประโยชน์ใน
ปรับปรุ งและการพัฒนาการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วนตําบลรอบเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่ อการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ ว น
ตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคาดหวังของประชาชนต่อการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
1. ประชาชนที่มีเ พศต่ า งกัน มี ความคาดหวังของประชาชนต่ อ การดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอ าชี พต่ างกัน ความคาดหวังของประชาชนต่ อ การดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้ อ หา ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตําบลบ้านเขื อ ง อําเภอเชี ยงขวัญ จั งหวัดร้ อ ยเอ็ด ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็ ว ทันเวลา ความเพียงพอ
เหมาะสมของการช่วยเหลือ ความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ และความครบถ้วนเพียงพอ
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทุกหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 6,401 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ได้
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 376 คน
ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ เพศ และอาชีพ
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความคาดหวังของประชาชนต่อการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็ วทันเวลา ความ
เพียงพอเหมาะสมของการช่วยเหลือ ความสอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการ และความครบถ้วนเพียงพอ
ระยะเวลาในการศึกษา
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2558
วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร คือ ประชาชนทุกหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จํานวน 6,401 คน
2) กลุ่ มตัว อย่าง คื อ ประชาชนทุก หมู่บา้ นในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลบ้านเขื อ ง อําเภอเชี ยงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 6,401 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,
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1973 อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2546 : 101) ซึ่ งกําหนดให้มีระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 95 % ความคลาดเคลื่อน
เท่ากับ .05
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผศู้ ึกษาได้ใช้แบบสอบถาม คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้น เพื่อสอบถาม
ความคาดหวังของประชาชนต่อการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้งนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามความคาดหวังของประชาชนต่อการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating scale) 5 ระดับ
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
ผูศ้ ึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับความคาดหวังและการบรรเทาสาธารณภัย
2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และสมมติฐาน
การศึกษา
3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่ก าํ หนด เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจ ารณา แก้ภาษา
เนื้อหา ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงขวัญ อําเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
5. นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-out) มาหาค่ าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ล ะด้านโดยวิธี
Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. นําแบบสอบถามที่ผา่ นเกณฑ์ ไปหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสื อจากวิทยาลัยนครราชสี มา เพื่อขอความอนุ เคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึก ษาเสนอ ต่ อ
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3. ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนต่อ การดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
2. วิเคราะห์เ ปรี ยบเทียบความคาดหวังของประชาชนต่อการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ใช้ค่า F-test (One way
ANOVA)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2. ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3. สถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
4. สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของกลุ่มตัว อย่างจําแนกตามปั จจัยส่ ว น
บุคคล ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ ( Scheff e  )
สรุปผลการศึกษา
1. ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 197 คน (ร้อ ยละ 52.40) รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 179 คน (ร้อยละ 47.60) ส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 162 คน (ร้อยล 43.08) รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 127 คน (ร้อย
ละ 33.79) และรับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ จํานวน 87 คน (ร้อยละ 23.13)
2. ประชาชนมีความคาดหวังต่อการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง
อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.01) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ความครบถ้วนเพียงพอ ( x =4.20) รองลงมาด้านความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ ( x =4.02) ด้านความ
สะดวก รวดเร็ ว และทันเวลา ( x =3.96) ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ ( x =3.95) และด้านความ
เสมอภาคและเป็ นธรรม ( x =3.94) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
1) ด้านความสะดวก รวดเร็ วและทันเวลา ประชาชนมีความคาดหวังต่อการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลบ้านเขื อ ง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.96) เมื่อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ย งลํา ดับค่ าเฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ย 3 อันดับ ได้แก่ ขั้น ตอนและวิธี ก ารเบิก จ่ ายงบประมาณในการช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยของ อบต. มีความรวดเร็ ว และทันเวลา ( x =4.20) รองลงมาคือ การรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสาธารณ
ภัยให้ประชาชนได้รับทราบของ อบต. มีความต่ อเนื่ องและทันต่อเหตุ การณ์ ( x =4.11) และการนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ที่มีความรวดเร็ วถูกต้อง ชัดเจนมาใช้ในงาน หรื อเป็ นช่องทางในการรับแจ้งปัญหา หรื อการขอความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดภัย เช่น เว็บไซต์ สายด่วน ฯลฯ ( x =4.04)
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2) ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ ประชาชนมีความคาดหวังต่อการดําเนิ นงานบรรเทาสา
ธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง ในภาพรวมยู่ในระดับมาก ( x =3.95) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยปฏิบตั ิงานอย่าง
สุ ภาพและมีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชน ( x =4.02) รองลงมาคือ การจัดซื้อ จัดหาเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การบรรเทาสาธารณภัย เป็ นไปตามความจําเป็ นและสอดคล้องกับความต้อ งการของประชาชน ( x =3.99) และ
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ( x
=3.94)
3) ด้านความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ ประชาชนมีความคาดหวังต่อการดําเนิ นงานบรรเทาสา
ธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง ในภาพรวมยู่ในระดับมาก ( x =4.02) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
เทศบาลจัดเตรี ยมไว้ สามารถรองรับและใช้ประโยชน์ได้มีประสิ ทธิ ภาพ ( x =4.18) รองลงมาคือ การเตรี ยมความ
พร้ อมในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การสํารวจปริ มาณนํ้าในแหล่ งนํ้าสาธารณะ ภาชนะเก็บนํ้าของ
หน่วยงานและของประชาชนในพื้นที่ ( x =4.10) และการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทําแผนการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ( x =3.93)
4) ด้านความเสมอภาคและเป็ นธรรม ประชาชนมีความคาดหวังต่อการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริ ห ารส่ วนตําบลบ้านเขือง ในภาพรวมยู่ในระดับมาก ( x =3.94) เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ การพิจ ารณาให้ความช่ ว ยเหลือ ผูป้ ระสบภัยทุก คนของ อบต. มีค วาม
โปร่ งใส เป็ นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ ( x =4.29) รองลงมาคือ การให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ทาํ ได้
อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ ( x =4.13) และ อบต. จัดสรรสิ่ งของที่ได้รับบริ จาคแก่ผปู้ ระสบภัย
ด้วยความยุติธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ ( x =4.11)
5) ด้านความครบถ้วนเพียงพอ ประชาชนมีความคาดหวังต่อการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง ในภาพรวมยูใ่ นระดับมาก ( x =4.20) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ อบต. ได้กาํ หนดและเตรี ยมพื้นที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะให้มีความพร้อมและ
เพียงพอในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรื อกรณีมีการร้องขอ ( x =4.23) รองลงมาคือ อบต. ได้จดั บุคลากร และการประสาน
หน่วยงานอื่นเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรื อกรณีมีการร้องขอ ( x =4.20) และ อบต. ได้จดั
บุคลากร และความเพียงพอของเครื่ องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะเพื่อปฏิบตั ิงานด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต. ( x =4.19)
2. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่อการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคาดหวังต่อการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ประชาชนมีความคาดหวังต่อ การดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือ ง
อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ประชาชนมีความคาดหวังต่อการดําเนิ นงาน
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก
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ไปหาน้อย ดังนี้ ความครบถ้วนเพียงพอ รองลงมา ด้านความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ ด้านความสะดวก
รวดเร็ ว และทันเวลา ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ และด้านความเสมอภาคและเป็ นธรรม
1) ด้านความสะดวก รวดเร็ วและทันเวลา ประชาชนมีความคาดหวังต่อการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลบ้านเขื อ ง อําเภอเชี ยงขวัญ จังหวัดร้ อยเอ็ด ในเรื่ อ งขั้นตอนและวิธี การเบิก จ่ าย
งบประมาณในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยของ อบต. ให้รวดเร็ ว และทันเวลา การรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสาธารณ
ภัยให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อ เนื่ อ งและทันต่อเหตุ การณ์ และ การนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ที่มีความรวดเร็ ว
ถูกต้อง ชัดเจนมาใช้ในงาน หรื อเป็ นช่องทางในการรับแจ้งปัญหา หรื อการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย
2) ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ ประชาชนมีความคาดหวังต่อการดําเนิ นงานบรรเทา
สาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ในเรื่ องเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้าน
การบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบตั ิงานอย่างสุ ภาพและมีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชน การจัดซื้ อ จัดหาเครื่ องมือ
อุ ปกรณ์ข อง องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลรอบเมือ ง ที่ ใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย เป็ นไปตามความจําเป็ นและ
สอดคล้อ งกับความต้องการของประชาชน และเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิ บตั ิงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยสามารถถ่ายทอด
ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) ด้านความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ ประชาชนมีความคาดหวังต่อการดําเนิ นงานบรรเทา
สาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถรองรับและใช้ประโยชน์ได้มีประสิ ทธิ ภาพ อบต. จัดเตรี ยม
ความพร้อมในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การสํารวจปริ มาณนํ้าในแหล่งนํ้าสาธารณะ ภาชนะเก็บนํ้าของ
หน่วยงานและของประชาชนในพื้นที่ และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมของในการจัดทําแผนการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
4) ด้านความเสมอภาคและเป็ นธรรม ประชาชนมีความคาดหวังต่อการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทุกคน
มีความโปร่ งใส เป็ นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ อบต.ได้ให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ทาํ ได้อย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมา ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ และ อบต. จัดสรรสิ่ งของที่ได้รับบริ จาคแก่ผปู้ ระสบภัยด้วยความยุติธรรม ไม่มีการ
เลือกปฏิบตั ิ
5) ด้านความครบถ้ว นเพียงพอ ประชาชนมีค วามคาดหวังต่ อการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด การได้กาํ หนดและเตรี ยมพื้นที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์
ยานพาหนะให้มีความพร้อมและเพียงพอในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นหรื อกรณี มีการร้องขอ อบต. ได้จดั บุคลากร และการ
ประสานหน่วยงานอื่นเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นหรื อกรณี มีการร้องขอ และ อบต. ได้จดั
บุคลากร และความเพียงพอของเครื่ องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะเพื่อปฏิบตั ิงานด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของ อบต.
จากกรณีความคาดหวังต่อการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ในทุกๆ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น ถ้าหากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง สามารถดําเนิ นการ
เพื่อตอบสนองความคาดหวังของประชาชนดังกล่าวข้างต้น จะส่ งผลให้การดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ ง อิสระ
สุ วรรณบล (2540 : 51) ได้เสนอแนวทางการบริ หารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ 1) การมีนโยบายและ
แผนสาธารณภัยในระดับต่าง ๆ กับมีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแผนนั้น เพื่อให้มีความพร้อมรับสาธารณภัย ทั้งจาก
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ภัยธรรมชาติและภัยจากการกระทําของมนุษย์ รวมถึงการป้ องกันอุบตั ิภยั ต่าง ๆ ทั้งจากการจราจร การทํางาน บ้านและ
สถานศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ จะต้องกําหนดการบริ หารจัดการสาธารณภัยไว้ในการพัฒนาทุก
ระดับและทุกอาณาบริ เวณ จะต้องมีการกําหนดแผนเฉพาะด้าน 2) การบริ หารจัดการที่คาํ นึ งถึงประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารจัดการ โดยระดมความพยายามและทรัพยากรของหน่ วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ร่ ว มมื อ ประสานงานปฏิ บ ัติ ง านอย่า งเป็ นเครื อ ข่ า ยและเป็ นระบบตามขั้น ตอนและกระบวนการที่ ก ํา หนดไว้
ขณะเดียวกันสร้างระบบบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ใช้นโยบายและแผนเป็ นตัวนําภายใต้กฎหมายและเงื่อนไขปั จจุบนั
โดยมีข้ นั ตอนการดําเนิ นงาน 3) การเตรี ยมพร้อมและป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย 4)การควบคุมสถานการณ์ และการ
กูภ้ ยั 5) การบรรเทาทุก ข์ ซึ่ งต้องดําเนิ นการ คื อ การช่วยเหลือ ทางการแพทย์ ซึ่ งจําเป็ นต้องมีการช่ วยเหลือทาง
การแพทย์ ณ จุดเกิดเหตุเพื่อช่วยชีวิตในขั้นต้น มีรถพยาบาล และการเตรี ยมการรับผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นกับมีการรณรงค์ดา้ น
ต่างๆ เพื่อลดอุบตั ิภยั และสาธารณภัย การช่วยเหลือสงเคราะห์โดยช่วยเหลือตั้งแต่ปัจจัยสี่ ให้สามารถดํารงชีวิตในยาม
ฉุกเฉินต่อไปได้ การให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น บริ การข่าวสารผูป้ ระสบภัย การจัดหางาน การเจรจากับนายจ้าง
เกี่ยวกับเงินชดเชย ฯลฯ และ 6) การฟื้ นฟูบรู ณะและการพัฒนา เป็ นต้น
ประชาชนที่มีเพศและอาชีพต่างกัน มีความคาดหวังต่อการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็ นว่าปั จจัยส่ วนบุคคลของประชาชน
ดังกล่าว ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนิ นงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
บ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) ด้านความสะดวก รวดเร็ ว และทันเวลา องค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ควรดําเนินการในเรื่ อง การเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยให้มีความรวดเร็ ว และทันเวลา
ยิง่ ขึ้น
2) ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ องค์การบริ หารส่ ว นตําบลบ้านเขื อง อําเภอเชี ยงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด ควรกํากับดูแลเกี่ยวกับกิริยา มารยาทในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ให้มากยิง่ ขึ้น
3) ด้านความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด ควรจัดเตรี ยมและดูแลรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ให้สามารถ
รองรับและสามารถใช้ประโยชน์ได้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
4) ด้านความเสมอภาคและเป็ นธรรม องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
5) ด้านความครบถ้วนเพียงพอ องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ควร
กําหนดและเตรี ยมพื้นที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะให้มีความพร้อมและเพียงพอในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นหรื อกรณี มี
การร้องขอ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบล และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบอื่นๆ
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2) ควรศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มให้ประชาชนหรื อหน่ วยงานต่างๆ ที่อยู่นอกชุมชนหรื อหมู่บา้ น เข้ามามี
ส่ วนร่ วมและเข้ามาสนับสนุนการดําเนินการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
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การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่ วนตาบลแม่เจ้ าอยู่หัว
อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
People Participation in Local Development of Maechao Yuhua Subdistrict Administrative Organization,
Chianyai District, Nakhon Si Thammarat Province
นุชนารถ นาคินทร์ 1
รัชดากร ทมินเหมย2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมี ส่ว นร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช และ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบการมีส่วน
ร่ ว มของประชาชนในการพัฒนาท้อ งถิ่ น ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลแม่ เ จ้า อยู่หัว อําเภอเชี ย รใหญ่ จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยใน
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 380 คน ซึ่ งได้มาโดยใช้
สูตรการคํานวณของ ทาโร่ ยามาเน่ เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าความถี่
ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ
ผลการศึกษาพบว่า
1. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียร
ใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยรวม
และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาส าคัญ : การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน, การพัฒนาท้อ งถิ่ น, องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลแม่ เ จ้าอยู่หัว ,จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช
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Abstract
The purposes of this study were 1) to study level of people participation in Local Development of Maechao
Yuhua Subdistrict Administrative Organization, Chianyai District, Nakhon Si Thammarat Province and 2) to
compare people participation in Local Development of Maechao Yuhua Subdistrict Administrative Organization,
Chianyai District, Nakhon Si Thammarat Province classified by gender, age, education level, and occupation. The
sample used in the study consisted of 380 people living in Maechao Yuhua Subdistrict Administrative Organization,
derived through Taro Yamane’s method. The rating scale questionnaire was used as the tool. The data were
analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA).
The results of the study revealed as follows:1. The people participation in Local Development of Maechao Yuhua Subdistrict Administrative
Organization, Chianyai District, Nakhon Si Thammarat Province as a whole was at the high level.
2. The people with different gender, age, education level and occupation had opinion on the people
participation in Local Development of Maechao Yuhua Subdistrict, as a whole and in aspects with statistically
significant difference at the .05 level.
Keywords : people participation, the local development, Maechao Yuhua Subdistrict Administrative Organization,
Nakhon Si Thammarat Province
บทนา
การปกครองท้องถิ่นนับเป็ นรากฐานในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองท้องถิ่นจะ
เป็ นสถาบันฝึ กสอนให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่ วนได้ส่วนเสี ยในการบริ หารเกิดความรับผิดชอบและ
หวงแหนต่ อประโยชน์อ ันพึงมีต่อท้องถิ่ นที่ตนอยู่อาศัยอันจะนํามาซึ่ งความศรัทธาเลื่ อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยในที่สุ ด การมีส่ว นร่ ว มของประชาชน จึ งเป็ นลักษณะสําคัญยิ่งของการปกครองท้อ งถิ่นในปั จจุ บนั
(มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราช, 2544 : 8) ซึ่ งการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประชาชนมีการอยู่ดีมีสุข นั้น การดําเนิ นงาน
จะต้อ งอาศัยความร่ ว มมือ จากทุกฝ่ ายที่เ กี่ยวข้อ งทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีจุ ดมุ่งหมายที่จ ะให้การวางแผน การ
ตัดสิ นใจ และการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ดังนั้น รัฐบาลจึงปรับแนวคิด
การพัฒนาจาก “รัฐมีหน้าที่ให้ความช่ว ยเหลือจากชุมชน” มาเป็ น “รัฐและประชาชนมีห น้าที่ต้องแก้ปัญหาร่ วมกัน ”
โดยปรับแนวทางการพัฒนาจากที่รัฐดําเนินการเองมาเป็ นการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา ดังจะเห็ นได้จาก
นโยบายการพัฒนาประเทศในปัจจุบนั ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหมู่บา้ น/
ชุมชน พัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาของตนเองให้ได้
มากที่สุ ด ใช้ทรั พยากรที่ มีอ ยู่ในชุ มชน/ท้อ งถิ่ นให้เ กิ ดประโยชน์ ในการพัฒนามากที่สุ ด โดยการสนับ สนุ น จาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ มิใช่รอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างแต่ก่อน (เฉลียว บุรีภกั ดี และคณะ, 2545 : 78)
การเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการบริ หารระดับท้องถิ่นของประชาชนในปั จจุบนั ก็เพื่อที่จะทําให้การ
บริ หารงานของแต่ละท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เนื่ องจากประชาชนในแต่
ละท้องถิ่นย่อมรู้ถึงความต้องการและปัญหาของตนเองได้ดีกว่าบุคคลอื่นซึ่ งมิใช่เป็ นคนในท้องถิ่นนั้น ๆ การยินยอม
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ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารการปกครองท้องถิ่น จึงเท่ากับเป็ นการยอมรับความต้องการของประชาน
ในแต่ละท้องถิ่นนั้นแตกต่างกัน และผูท้ ี่จะสามารถรู้ถึงความแตกต่างในความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น
นั้นแตกต่างกัน และผูท้ ี่จะสามารถรู้ถึงความแตกต่างในความต้องการ และสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ
นั้นก็คือ ประชาชนในท้องถิ่นนั้นนัน่ เอง และตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา 287 ระบุว่า ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่ วมในการบริ หารกิจการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้อง
จัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมดังกล่าวได้ดว้ ย ในกรณี ที่การกระทําขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจะมี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนในท้องถิ่นในสาระสําคัญ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็ นอยู่ ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระสําคัญ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้
ประชาชนทราบก่อน กระทําการเป็ นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควร หรื อได้รับการร้องขอจากประชาชนผูม้ ี
สิ ทธิ เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็ นก่อนการกระทํานั้น หรื ออาจจัดให้
ประชาชนออกเสี ยงประชามติเพื่อตัดสิ นใจก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องรายงาน
การดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่ องการจัดทํางบประมาณการใช้จ่าย และการดําเนิ นงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมี
ส่ วนร่ วม
ทั้งนี้ ถึงแม้รัฐธรรมนูญไทยมีการกําหนดให้มีการกระจายอํานาจการบริ หารจัดการสู่ ทอ้ งถิ่น และส่ งเสริ มให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ แต่จากการศึกษาวิจยั ของประสิ ทธิ์ สิ นธุ อุทยั ได้ทาํ การศึกษาในปี
2550 เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลมะกรู ด อําเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี กลับพบว่า การติดตามและประเมินผลด้านการบริ หารจัดการองค์การบริ หารส่ วนตําบล
มะกรู ด การส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมต่อประชาชนในด้านนี้ น้อย ในขณะที่ สภาพความเป็ นจริ งในปั จจุบนั แม้
องค์การบริ หารส่ วนตําบลได้สร้างความตื่นตัวแก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการปกครองท้องถิ่น แต่ก็พบว่า
มีความตื่นตัวปานกลางที่ตอ้ งมีการพัฒนาขึ้น แต่เมื่อเทียบการมีส่วนร่ วมของประชาชนระหว่างกิจกรรมของหมู่บา้ น
และกิจกรรมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแล้ว พบว่า ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของหมู่บา้ นมากกว่ากิ จกรรม
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล (ชูชาติ กีฬาแปง, 2553 : 50) จากองค์ความรู้ดงั กล่าว เห็ นได้ว่าการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นยังมีความจําเป็ นต่อการพัฒนาให้เป็ นไปตามการบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ตอ้ งการ
ให้ประชาชนมีสิทธิ มีส่วนร่ วมในการบริ หารกิจการขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตั้งแต่การกําหนดปั ญหา การ
กําหนด การเลือก การประเมินทางเลือก การบริ หารจัดการ การร่ วมติดตามประเมินผล และร่ วมรับผลประโยชน์ เป็ น
ประการสําคัญและการบัญญัติในลักษณะนี้ เป็ นการกระตุน้ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ริเริ่ มในการสร้างกลไก
และช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมได้มีโอกาสเรี ยนรู้การแก้ไขปั ญหาและสนองตอบความต้องการของ
ตนเอง ซึ่งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักการกระจายอํานาจการปกครองและเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ที่จะทําให้ประชาชนและกลุ่มองค์กรชุมชน มีความรู้สึกว่าได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี องค์ความรู้ดงั กล่าวยังไม่ได้สะท้อนให้เห็ นถึงการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นและพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของประชาชนในระดับต่าง ๆ จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องมีการศึกษา
เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วม
ผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ ให้มีความเจริ ญเติบโตดังกล่าวจําเป็ นต้องแก้ปัญหาด้วยการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนเป็ นปัจจัยสําคัญ แต่ท้งั นี้จากการศึกษาของ อรรณพ โพธิ สุข (2548 : 3) พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ที่หน่ วยงาน
ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาในพื้นที่ไม่ประสบผลสําเร็ จ มาจากการไม่ตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของประชาชนและการเข้า
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มามีส่วนร่ วมในการปกครองส่ วนท้องถิ่นของตน ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นยังขาดการชักจูงและสนับสนุนให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่ วมเพิ่มขึ้นซึ่ ง วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ (2554 : 2) เห็ นว่าหากประชาชนเกิดความตระหนักรู้และเกิดการมีส่วน
ร่ วมขึ้นแล้ว การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่จะทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของ
หน่ วยงานท้องถิ่นนั้นๆ ได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ จากการให้ความสําคัญของการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่นดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาท้องถิ่นเกิดขึ้นได้ดว้ ยปั จจัยความร่ วมมือภายใต้องค์ประกอบ 2
ประการ คือ การทําหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล และการมีส่วนร่ วมของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการแก้
ของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ผูว้ ิจยั จึงให้ความสนใจในการศึกษาวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทั้งนี้ การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ การมีส่วนร่ วมคิด การมีส่วนร่ วมดําเนินการ การมีส่วนร่ วมรับประโยชน์ และการมีส่วนร่ วม
ติดตาม/ตรวจสอบ ซึ่งนับเป็ นจุดเปลี่ยนที่สําคัญ หากประชาชนเข้าใจในสิ ทธิ หน้าที่ อันจะก่อให้เกิดกระบวนการใน
การพัฒนาท้อ งถิ่นผ่านกระบวนการทํางานร่ วมกันระหว่างองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ นและประชาชน และการ
ปกครองท้องถิ่นก็จะเป็ นรากฐานที่สาํ คัญของการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่ว นร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่
เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. เพื่อ เปรี ยบเทียบการมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้อ งถิ่ นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่
เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน
สมมติฐานในการศึกษา
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่ วนร่ วมในการพัฒนาท้อ งถิ่ นขององค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลแม่เจ้าอยู่หัว
อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอ ายุต่างกัน มีส่ว นร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลแม่เจ้าอยู่หัว
อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่
เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่อ าชีพต่างกัน มีส่ว นร่ ว มในการพัฒนาท้อ งถิ่นขององค์การบริ ห ารส่ วนตําบลแม่เ จ้าอยู่หัว
อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช แตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่เจ้าอยู่หัว
อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตามแนวคิดของ Maslow (อ้างถึงใน จิรชาย นาบุญมี, 2552 : 18) ได้แก่ 1)
การมีส่วนร่ วมด้านการวางแผนและตัดสิ นใจ 2) ด้านการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานของท้องถิ่น 3) การมีส่วนร่ วม
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ด้านการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 4) การมีส่วนร่ วมด้านการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนิ นงานของ
ท้องถิ่น
2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ของประชาชนในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประกอบด้วย (1) ด้านการมีส่วนร่ วม
ในการวางแผนและตัดสิ นใจ (2) ด้านการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานของท้องถิ่น (3) ด้านการมีส่วนร่ วมในการรับ
ผลประโยชน์ทางการพัฒนา (4) การมีส่วนร่ วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของท้องถิ่น
ระยะเวลาในการศึกษา
วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มีที่อ ยู่อาศัยในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลแม่
เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 7,419 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีที่อยูอ่ าศัยในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรี ธรรมราช กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 อ้าง
ถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2546 : 101) ซึ่งกําหนดให้มีระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 95 % ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 379.53 คน การศึกษานี้จึงเลือกตัวอย่างจํานวน 380 คน จากทุกหมู่บา้ น โดยคํานวณสัดส่ วน
ร้อยละ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ เป็ นแบบ
คําถามให้เลือกตอบมีลกั ษณะเป็ นแบบสํารวจรายการ (Checklist) มีขอ้ คําถามจํานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หาร
ส่ ว นตําบลแม่เ จ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธ รรมราช จํานวน 31 ข้อลักษณะของข้อคําถามเป็ นแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวจาก 5 ตัวเลือก ใช้วิธีการแบบ Likert Scale ให้
ผูต้ อบทําเครื่ องหมาย ในช่องที่ตรงกับความรู้สึกว่ามีความคิดเห็ นต่อข้อความนั้นโดยกําหนดระดับคะแนนตามระดับ
ความคิดเห็น 5 ระดับ (ประคอง กรรณสูตร, 2542)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1) ศึก ษาเอกสารและงานวิจ ัยที่เ กี่ยวข้อ งกับการมีส่ ว นร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่ นตาม
แนวคิดของ จิรชาย นาบุญมี (2552 : 18) เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) ศึกษาวิธีสร้างเครื่ องมือแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert) และ
การสร้างแบบสอบถามจากตําราของ บุญชม ศรี สะอาด (2553 : 74-84)
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3) ดําเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยสังเคราะห์จากนิยามศัพท์เฉพาะที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการวิจยั
ในครั้งนี้
4) นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและพิจารณา
ให้ขอ้ เสนอแนะ
5) ปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ ก ษาสารนิ พนธ์แล้ว นําเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อคําถาม โดยการหาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index Of Congruence) ซึ่งค่าที่ใช้ได้ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป
6) นําแบบสอบถามที่ผา่ นการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
7) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเขาพระบาท อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 30 คน
8) นําแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหา
ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่ งค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
.878
9) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ขอหนังสื อจากวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั เสนอต่อนายก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยทํา
การวิเคราะห์ตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
2) วิเ คราะห์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพัฒนาท้อ งถิ่ น ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลแม่
เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3) วิเคราะห์เ ปรี ยบเทียบการมีส่ว นร่ ว มของประชาชนในการพัฒนาท้อ งถิ่ นขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตําบลแม่เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จําแนกตามเพศ โดยใช้ t-test (Independent Samples)
4) วิเคราะห์เ ปรี ยบเทียบการมีส่ว นร่ ว มของประชาชนในการพัฒนาท้อ งถิ่ นขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตําบลแม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (Oneway ANOVA) เมื่อพบว่ามี ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะ
ทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ( Scheff e  )
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
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1) ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อ คําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่ าความเชื่ อ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่ าสัมประสิ ทธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) ค่าความถี่ (Frequency) 2) ค่าร้อยละ (Percentage) 3) ค่าเฉลี่ย (Mean) 4) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของกลุ่มตัว อย่างจําแนกตามปั จจัยส่ ว น
บุคคล ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ ( Scheff e  )
สรุปผลการศึกษา
การศึก ษาการมีส่ว นร่ ว มของประชาชนในการพัฒนาท้อ งถิ่นขององค์การบริ ห ารส่ วนตําบลแม่เจ้าอยู่หัว
อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราชผูศ้ ึกษาได้สรุ ปผลการศึกษาดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เพศ พบว่า เพศชาย มีจาํ นวน
236 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.1 และเพศหญิงมี จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.9 อายุ พบว่า ผูท้ ี่มีอายุต่าํ กว่า 30 ปี มี
จํานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.3 ผูท้ ี่มีอายุ 30-40 ปี มีจาํ นวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.8 ผูท้ ี่มีอายุ 41-50 ปี มีจาํ นวน
122 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.1 และผูท้ ี่มีอายุ 51 ปี ข้ ึนไป มีจาํ นวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.8 ระดับการศึกษาผูท้ ี่มีระดับ
การศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษา มีจาํ นวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.3 ผูท้ ี่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./
ปวส. มีจาํ นวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.1 และ ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี /สูงกว่า มีจาํ นวน 120 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 31.6 อาชีพ พบว่า ผูท้ ี่มีอาชีพรับราชการ/พนักงานบริ ษทั มีจาํ นวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.4 ผูท้ ี่มีอาชีพค้าขาย/
เกษตรกรรม มีจาํ นวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.1 และ ผูท้ ี่มีอาชีพแม่บา้ น/รับจ้าง มีจาํ นวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ
30.5
2. ผลวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่
เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราชพบว่ า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา เป็ นด้า น พบว่า
ด้านการมีส่วนร่ วมในการ รับผลประโยชน์จากการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X =4.46, S.D.=0.36) รองลงมา คือ ด้าน
การมีส่วนร่ วมในการวางแผนและตัดสิ นใจและด้านการมีส่วนร่ วมในการติดตามและประเมินผล ( X =4.36, S.D.=0.31,
0.35) ส่ วนด้านการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน ( X =4.35, S.D.=0.37) มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
3. ผลการเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ ว มของประชาชนในการพัฒนาท้อ งถิ่ นขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตําบลแม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราชจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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อภิปรายผล
ผูศ้ ึกษาได้นาํ ผลที่พบจากการศึกษามาอธิบายเชื่อมโยงกับทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. ผลวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่
เจ้าอยู่หัว อําเภอเชี ยรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธ รรมราชโดยภาพรวม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อภิ ปรายได้ว่า
ประชาชนได้ร่ว มประชุ ม เพื่อ วางแผนการพัฒนาท้อ งถิ่ นกับเพื่อ นในชุ มชนในการจัดลําดับความสําคัญของความ
ต้อ งการได้มีก ารตัดสิ นใจแก้ปัญ หาของชุ มชนเลื อ กแนวทางแก้ไขปั ญ หาชุ มชนกับเจ้าหน้าที่ข องทางราชการได้
วางแผนช่ ว ยให้ ชุมชนได้เ ข้าใจปั ญ หาในการดํา เนิ นการลงทุนการดําเนิ นงานพัฒนาตลอดจนส่ ง เสริ มอาชี พของ
ประชาชนในชุมชนการได้รับประโยชน์จากการที่ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อจากการเข้าร่ วมโครงการโดยมี
อาชีพใหม่ในกิจกรรมหรื อจากการเข้าร่ วมโครงการ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นหรื อจากการเข้ามามีส่วนร่ วมโครงการโดยมี
ความภูมิใจที่ทาํ ประโยชน์ให้กบั หมู่บา้ นได้คน้ พบข้อบกพร่ องของการดําเนิ นงานแล้วเสนอต่อหน่ วยงานในการได้รับ
ประโยชน์จ ากกิ จกรรมมีส่ ว นร่ ว มเผยแพร่ กิ จกรรมออกไปสู่ ชุมชนอื่ น ๆได้ติดตามการทํางานของโครงการตั้งแต่
เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดโครงการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วุฒิชยั สุ คนธวิท (2545) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการป้ องกันอาชญากรรมศึกษาเฉพาะกรณี ก องบังคับการตํารวจนครบาล 9 พบว่าประชาชนมีส่ วนร่ วมในการ
ป้ องกันอาชญากรรมอยู่ในระดับมากและปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันอาชญากรรมได้แก่เพศรายได้
ระยะเวลาที่ประชาชนอาศัยอยู่ในชุ มชนและความคิดเห็ นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตาํ รว จและสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ธนสัณฑ์ กุลงามเนตร (2545) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมทางวิทยุสื่อสาร 245 เมกะเฮิรตซ์ (เหยีย่ วเวหา) ในกรุ งเทพมหานครพบว่าสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรมทางวิทยุสื่อสาร 245เมกะเฮิรตซ์มีส่ว นร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก
2. ผลการเปรี ยบเทียบระดับการมีส่วนร่ ว มของประชาชนในการพัฒนาท้อ งถิ่ นขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตําบลแม่เ จ้า อยู่หัว อําเภอเชี ย รใหญ่ จังหวัดนครศรี ธ รรมราชจําแนกตามปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล โดยภาพรวม พบว่ า
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่ต่างกัน พบว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยภาพรวมแตกต่างกัน เป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สาโรจน์ กล่อมจิต (2547) ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การป้ องกันอาชญากรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร ผลการศึก ษาระดับการมีส่ ว นร่ ว มในการป้ องกัน
อาชญากรรม พบว่า โดยภาพรวม มีระดับมาก ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึก ษา
ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน ประสบการณ์ดา้ นอาชญากรรม และความรู้ในเรื่ องการป้ องกันอาชญากรรมที่แตกต่าง
กันจะมีส่วนร่ วมในการป้ องกันอาชญากรรมแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาภานันท์ สุ ขพันธ์ (2554)
ศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหายาเสพติดในเคหะชุมชนดินแดง
ผลการวิจยั พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ผลการทดสอบสมมติฐาน ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชน
แตกต่างกันตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และจํานวนครั้งที่ได้รับข่าวสารในการเข้าร่ วมกิจกรรม
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ปั ญหา และอุปสรรคในการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
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ป้ องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเคหะชุมชนดินแดงส่ วนใหญ่ คือ การเผยแพร่ ข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน
น้อยเกินไป
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
1) ด้านการมีส่วนร่ วมในการวางแผนและตัดสิ นใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผูศ้ ึกษามีข ้อเสนอแนะว่า
ประชาชนควรมีส่วนร่ วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนและควรเสนอความคิดเห็ นและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานที่พฒั นาภายในชุมชน
2) ด้านการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานของท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะว่า
ประชาชนควรได้เ ข้า ร่ ว มปฏิ บ ัติ ง านพัฒ นาชุ ม ชนกับ ประชาชนในชุ ม ชนในการแก้ไ ขปั ญ หาของชุ ม ชนด้ว ย
วิธีดาํ เนินการต่างๆควรเข้าร่ วมในการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เพื่อนบ้านมีสาํ นึกและร่ วมใจกันพัฒนาชุมชน
3) ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ ท างการพัฒ นาโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ผูศ้ ึ ก ษามี
ข้อเสนอแนะว่าองค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่ ควรให้ประชาชนควรได้รับประโยชน์จาการ
เข้าร่ วมสมาชิกกลุ่มต่างๆที่อยูใ่ นชุมชน โดยได้รับเงินปันผลจากยอดออมของตนเองในผลประโยชน์จากการที่เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมหรื อจากการเข้าร่ วมโครงการ หรื อควรได้รับรับความช่วยเหลือในการจําหน่ายผลผลิตต่างๆ
4) ด้านการมีส่วนร่ วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนิ นงานของท้องถิ่นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะว่าประชาชนควรมีส่วนร่ วมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินผล
ประชาชนควรได้มีส่วนร่ วมเข้าไปปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานสังเกตการณ์การทํางาน
ของเจ้าหน้าที่สรุ ปผลงานและประเมินผลการพัฒนา
2. ข้อเสนอแนะเพื่อศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลแม่เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2) ควรศึกษาทัศนคติของเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลแม่เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
3) ควรสํารวจความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพัฒนาท้อ งถิ่ นขององค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบลแม่เจ้าอยูห่ ัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราชในโอกาสต่อไป
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การดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่ วนตาบลหนองแวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้ อยเอ็ด
The Operation of the Child Development Centers in Nong Waeng Subdistrict Municipality,
Kaset Wisai District, Roi Et Province
ประจวบ โพธิ์งาม1
รัฐบุรุษ คุม้ ทรัพย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเพื่อเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศ และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา คือ ผูป้ กครองเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 3 แห่ ง จํานวน 132 คน ซึ่ งได้มาโดยใช้สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน่
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผูป้ กครองมีความคิดเห็นว่าการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนอง
แวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือ ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ด้านบุคลากร ด้านงานวิชาการ ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ด้านงานกิจการ
นักเรี ยน และด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ ตามลําดับ
2. ผูป้ กครองเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็ นต่อการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
3. ผูป้ กครองที่มีอ าชีพต่ างกันมีความคิดเห็ น ต่อ การดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นา เด็กเล็ก ในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก, องค์การบริ หารส่ วนตําบล

1
2

นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสี มา
(รองศาสตราจารย์ ดร.), อาจารย์ที่ปรึ กษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสี มา
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Abstract
The purposes of this study were to study and to compare the operation of the child development centers in
Nong Waeng Subdistrict Municipality, Kaset Wisai District, Roi Et Province, classified by gender and occupation.
The sample consisted of 132 parents in 3 child development centers in Nong Waeng Subdistrict Municipality,
desired through Taro Yamane’s method. The rating scale questionnaire was used as the tool. The data were analyzed
by using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and Scheffe’s method.
The results of the study revealed as follows:1. The parents in the child development centers in Nong Waeng Subdistrict Municipality had opinion on
the operation of the child development, as a whole and in aspects at the high level, ranked in order of community
relations, personnel, academic affairs, building and environment, student affairs, general affairs, finance and
procurement aspects, respectively.
2. The male and female parents had opinion on the operation of the child development centers of Nong
Waeng Subdistrict Municipality, with no difference.
3. The parents with different occupation had opinion on the operation of the child development centers of
Nong Waeng Subdistrict Municipalit y, with no difference.
Keywords : Child Development Centers, Subdistrict Municipality
บทนา
องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น เป็ นหน่ ว ยงานภาครัฐที่จดั ตั้งขึ้นโดยมีเ จตนารมณ์เพื่อให้เ ป็ นหน่ ว ยงานที่มี
หน้าที่ดาํ เนินงานเพื่อสนองความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้ดีข้ ึน นําการบริ การของรัฐลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ ว การ
ให้บริ การประชาชนได้อ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น และการตอบสนองต่ อ การพัฒนาประเทศ ดังนั้นรั ฐบาลจึ งมี
แนวนโยบายให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็ นภารกิจที่สําคัญ
ประการหนึ่งด้วย
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นองค์กรการบริ หารงานส่ วนท้องถิ่นในตําบลที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจาย
อํานาจของรัฐบาลเพื่อ ให้ประชาชนในท้อ งถิ่ นซึ่ งเป็ นระดับพื้นฐานได้มีอาํ นาจในการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตย เป็ นการกระจายอํานาจการปกครองจากส่ ว นกลางไปให้ประชาชนในท้อ งถิ่นดําเนิ นการเองภายใต้
บทบัญญัติแห่ งกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้เรี ยนรู้และเข้าใจถึงวิธีการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่ ง
หลักการสําคัญ ของการปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นประกอบด้ว ย การจัดให้มีการเลือ กตั้ง เพื่อ ให้คนในท้อ งถิ่ นนั้นได้มี
โอกาสเข้าไปเป็ นตัวแทนของประชาชนในการปกครองตนเอง มีองค์กรสภาท้องถิ่น มีเขตพื้นที่ในการบริ หาร และ
ความรับผิดชอบตามที่มีอาํ นาจหน้าที่ที่กาํ หนดไว้ให้ มีสภาพนิ ติบุคคล (Jurisdic Person) มีรายได้ มีอาํ นาจในการ
จัดทํางบประมาณและมีความอิสระในการปกครองตนเอง (Autonomy) แต่จะต้องอยู่ในการควบคุมหรื อการกํากับ
ดูแลของรัฐ การเป็ นสถาบันทางการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่นและจะต้องได้รับการสนับสนุ น รวมทั้งการมีส่วน
ร่ วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่นนั้น องค์การบริ หารส่ วนตําบลจึงมีบทบาทและหน้าที่ที่สาํ คัญในการส่ งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของประชาชน
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องค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นองค์กรที่สะท้อนให้เห็ นถึงความพยายามของรัฐบาลที่จะกระจายอํานาจลงสู่
หน่วยการบริ หารระดับตําบล ตามกระแสความต้องการของสังคมประชาธิปไตยในปัจจุบนั โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการบริ หารงานผ่านผูแ้ ทนของตนเองในองค์การบริ หารส่ วนตําบล เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมในชุมชนของตนเอง ความหมายของชุมชนหมายถึงกลุ่มชนที่รวมตัวอยู่ในระแวกเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน
ในลักษณะกลุ่มก้อ นอาจเล็กหรื อใหญ่แล้วแต่ สภาพข้อ เท็จจริ งและกลุ่ มชนดังกล่าวมีชีวิตความเป็ นอยู่ในลักษณะมี
ความรู้ สึกผูกพันเป็ นหน่ ว ยทางสังคมเดี ยวกัน มีว ฒ
ั นธรรมประเพณี และกิจ กรรมต่ างๆร่ ว มกัน ซึ่ งอาจเป็ นหมู่บา้ น
เดียวกันหรื อหลายๆหมู่บา้ นรวมกันก็ได้ ภาระหน้าที่ของชุมชนคือการดํารงไว้ซ่ึ งหน้าที่ทางชีวภาพซึ่ งหมายถึงมนุ ษย์
ต้องมีการสื บทอดของสมาชิกไม่ขาดสาย ความเป็ นชุมชนมีความหลากหลายมีปัญหาแตกต่างกันไปบางส่ วนมีสภาพ
อ่อนแอไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ขาดทิศทางการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคม และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว ดังนั้นจึงจําเป็ นจะต้องส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานให้ประชาชนมีศกั ยภาพแก้ไขปั ญหาของ
ชุมชน การปกป้ องสิ ทธิ ของชุ มชนโดยการร่ ว มกันคิ ด ร่ วมกันทําอย่างมีระบบซึ่ งจะทําให้เ กิ ดเป็ นรู ปธรรมได้น้ ัน
จะต้องมีการส่ งเสริ มให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมทั้งการเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนทุกระดับ (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น. 2548)
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 43 มาตรา 81 และมาตรา 289 ที่ให้ความสําคัญ
ต่อชุมชนและส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประชาชน เอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษาที่มุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
โดยมีเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งประชาชนในวัยเด็กซึ่งเป็ นวัยที่ตอ้ งการการ
เอาใจใส่ ความรัก การอบรมเลี้ยงดู และการดูแลอย่างใกล้ชิด แต่เนื่ องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของไทยในปัจจุบนั ครอบครัวต้องเผชิญกับภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคมหลายด้านในการเลี้ยงชีพ ด้วย
เหตุน้ ี สถานรับเลี้ ยงเด็กในหลายรู ปแบบ จึงเข้ามามีส่วนในการแบ่งเบาภาระในด้านการอบรมเลี้ ยงดูลูกแทนพ่อแม่
สถานพัฒนาเด็กจึงมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในการจัดบริ การต่างๆ สําหรับเด็กตามความต้องการและความจําเป็ นของ
ผูป้ กครอง การเตรี ยมสถานรับเลี้ยงดูเด็กถือว่าเป็ นบริ การทางสังคมที่จาํ เป็ นอย่างยิง่ ที่จะส่ งเสริ มให้เด็กได้รับการเลี้ยงดู
และอบรมสั่งสอนอย่างถูกต้องเหมาะสมกับพัฒนาการ (กุศล สุ นทรธาดา และ จิตตินันท์ เดชะคุปต์, 2544 : 1-2) ซึ่ ง
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2543 :16-17) จําแนกสถานที่เกี่ยวกับการดูแลและให้การศึกษาเด็กปฐมวัยเป็ นกลุ่มไว้ดงั นี้ กลุ่มที่
1 สถานที่ที่รับดูแลและเลี้ยงเด็กเล็ก (Nursery) เป็ นบริ การการดูแลเด็กแบ่งออกเป็ น ศูนย์ดูแลเด็ก (Child Care Centers)
เป็ นสถานที่รับดูแลเด็กเพื่อการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ที่ตอ้ งทํางานกลางวัน และบ้านรับเลี้ยงเด็ก (Family
Day Care) เป็ นครอบครัวที่เปิ ดรับเลี้ยงเด็กกลางวันส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มเล็กๆ อาจเป็ นการรับดูแลทั้งวัน หรื อดูแลเป็ น
ชัว่ โมง เฉพาะช่ว งที่ผปู้ กครองไปธุ ระก็มี กลุ่มที่ 2 โรงเรี ยนเตรี ยมก่อนเข้าอนุ บาล เป็ นโรงเรี ยนที่จ ัดทําขึ้ นเพื่อ
สนับสนุ นการเตรี ยมเด็กในการเข้าเรี ยนในระดับอนุ บาล ได้แก่ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก โรงเรี ยนเตรี ยมอนุ บาล (เป็ น
โรงเรี ยนที่พฒั นามาจากศูนย์ดูแลเด็ก) จัดสําหรับเด็กอายุ 2-4 ปี เปิ ดรับเลี้ยงตั้งแต่ครึ่ งวันถึงเต็มวัย เรามักเรี ยกโรงเรี ยน
ลักษณะนี้ว่า โรงเรี ยนเด็กเล็ก หรื อศูนย์พฒั นาเด็ก กลุ่มที่ 3โรงเรี ยนอนุบาล เป็ นบริ การการเรี ยนการสอนเพื่อเตรี ยมเด็ก
เข้าเรี ยนในระดับประถมศึกษา รับตั้งแต่ 3–6 ขวบ มี 3 ชั้นเรี ยน คือ อนุบาล1 อนุบาล2 อนุบาล 3 เป็ นการจัดการศึกษาที่
รัฐและเอกชนจัดทําขึ้น ไม่นับว่าเป็ นการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มที่ 4 โรงเรี ยนเตรี ยมชั้น ป.1 เป็ น โรงเรี ยนที่จดั ขึ้น
สําหรับเด็กที่ไม่มีโอกาสเข้าเรี ยนชั้นอนุ บาล ได้เข้าเรี ยนเพื่อปรับตัวเองก่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เปิ ดรับเด็กอายุ
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6-7 ปี กลุ่มที่ 5 โรงเรี ยนสําหรับเด็กป่ วย โรงพยาบาลบางแห่ งจะจัดโรงเรี ยนในโรงพยาบาลสําหรับเด็กเพื่อได้ศึกษาเล่า
เรี ยน หรื อทบทวนบทเรี ยนขณะอยูโ่ รงพยาบาล สําหรับเด็กปฐมวัยจะจัดเป็ นห้องเล่น
สถานพัฒนาเด็กเล็กทําหน้าที่บริ การช่วยเหลือแก่ครอบครัว ดังนั้น การที่จะจัดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
บรรลุ ว ตั ถุประสงค์ดังกล่ าว ได้น้ ันต้องขึ้ นอยู่กบั ความพร้ อ มของโรงเรี ยน และการมีส่ ว นร่ ว มของผูป้ กครอง
ความสําเร็ จของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากมีอาคารและสิ่ งแวดล้อมที่ออกแบบมาสร้างเสริ มการเรี ยนรู้แล้ว สิ่ ง
หนึ่ งที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องกระทําคือ การให้ผปู้ กครองเข้ามามีส่วนรับรู้และมีส่วนร่ วมกับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งการให้ผปู้ กครองได้เข้ามาส่ วนร่ วมกับโรงเรี ยนส่ งให้เกิดประโยชน์หลายประการ ได้แก่ สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสามารถพัฒนาได้ตามทิศทางที่ชุมชนต้องการ ครู สามารถเข้าใจเด็กและสามารถแก้ไขปั ญหาของเด็กได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ องค์ประกอบของสิ่ งแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็ก เช่น พื้นฐานทางครอบครัว การศึกษา และประสบการณ์วยั
เด็ก จะมีความสําคัญต่อเด็กในวัยนี้ มาก กุลยา ตันติผลาชีวะ (2543 : 16-17) เด็ก 8 ขวบแรกที่มีพฒั นาการที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว แต่ละขวบปี มีความแตกต่างและมีความก้าวหน้าของพัฒนาการที่ต่างกันมาก ทําให้การดูแล
การเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์การเรี ยนแต่ละวัยต่างกัน เป็ นเหตุให้มีการจัดสถานบริ การแตกต่างกันตามวัยของเด็ ก
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่ งทําหน้าที่ให้การดูแลแก่เด็กมีอ ยู่ในหลายสังกัด ได้แก่ กลุ่มกระทรวงสาธารณสุ ข ศูนย์
โภชนาการ กรมอนามัย ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนของศูนย์สุขวิทยาจิตวิทยาวิทยาลัยพยาบาลและโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวง กลุ่มกระทรวงศึกษาธิ การ โรงเรี ยนเด็กเล็กในวัด กลุ่มมหาวิทยาลัย มีโรงเรี ยนเด็กเล็กในโรงเรี ยน
สาธิ ต กลุ่มองค์กรเอกชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมอนามัย กรมอาชีวะศึกษา สมาคมมูลนิ ธิต่างๆ กรมการศาสนา
เทศบาล และกรมประชาสงเคราะห์ ฯลฯ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2543 ก. : 17) เพื่อให้ภาคส่ วนต่างๆ ของสังคมได้เข้า
มามีส่ ว นร่ ว มรั บผิดชอบในการจัดการศึก ษาร่ ว มกันดังปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับต่ างๆ ได้แก่ รัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 43 มาตรา 81 และมาตรา 289 ที่ให้ความสําคัญต่อชุมชน และส่ งเสริ มให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประชาชน เอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาที่มุ่งหมาย
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
จากเหตุ ผลและความสําคัญ ผูศ้ ึก ษาจึ งสนใจศึก ษาการดําเนิ นงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในเขตองค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
ดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กในเขตองค์การบริ ห ารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานในการศึกษา
1. ผูป้ กครองเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการดําเนิ นงานของศูนย์
พัฒนาเด็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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2. ผูป้ กครองเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ การดําเนิ นงานของศูนย์
พัฒนาเด็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
ด้านเนื้ อหา คือ ศึกษาการดําเนิ นงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 6 ด้าน คือ 1) ด้านงานวิชาการ 2) ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม 3) ด้านบุคลากร
4) ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ 5) ด้านงานกิจการนักเรี ยน และ 6) ด้านงานชุมชนสัมพันธ์
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ กครองเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วน
หนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 4 แห่ ง จํานวน 196 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
คํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 132 คน
ด้านพื้นที่ คื อ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ทุกแห่ งในเขตองค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสั ย
จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ กครองเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ เพศ และอาชีพ
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์ก ารบริ หารส่ วน
หนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 6 ด้าน คือ คือ 1) ด้านงานวิชาการ 2) ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
3) ด้านบุคลากร 4) ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ 5) ด้านงานกิจการนักเรี ยน และ 6) ด้านงานชุมชนสัมพันธ์
ขอบเขตด้านระยะเวลา วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2558
วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ กครองเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 196 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ กครองเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามา
เน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึ งใน บุญชม ศรี ส ะอาด, 2546 : 101) โดยใช้ระดับความเชื่ อ มัน่ ร้ อยละ 95 ค่ า
ความคลาดเคลื่ อนเท่ากับ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 131.54 คน การศึก ษานี้ เลือ กกลุ่มตัวอย่าง 132 คน หา
สัดส่ วนโดยคิดค่าร้อยละตามจํานวนผูป้ กครอง และสุ่ มตามสะดวก
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใ นการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้น เพื่อ
สอบถามความคิดเห็ นของผูป้ กครองเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีล ักษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
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ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อคําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและการทดสอบเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. สร้างแบบสอบถาม แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่ง
หมาย และสมมติฐานการศึกษา
3. นําแบบสอบถามที่ส ร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่กาํ หนดเสนออาจารย์ที่ปรึ ก ษาเพื่อพิจารณาแก้ไขภาษา
เนื้อหา ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนําเพิ่มเติม
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับประชาชนในเขตองค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลเกษตรวิสัย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
5. นําแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
6. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสื อจากวิทยาลัยนครราชสี มา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอ
ต่อนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3. ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์การดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
และแปลความหมาย (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 100)
3. เปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ใช้ค่า t-test และ F-test (One way ANOVA)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคําถามกับนิ ยามศัพท์
เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2. ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
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4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของกลุ่ มตัวอย่างจําแนกตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล ใช้ t-test และ F-test (One way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่
(Scheffe/)
สรุปผลการศึกษา
1. ผูป้ กครองของเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 91 คน (ร้อยละ 68.93) รองลงมาเป็ นเพศ
ชาย จํานวน 41 คน (ร้อยละ 431.07) ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 73 คน (ร้อยละ 55.30) รองลงมามี
อาชีพรับจ้าง หรื อ ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 35 คน (ร้อยละ 26.51) และ รับราชการ หรื อ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จํานวน 24 คน (ร้อยละ 18.19) ตามลําดับ
2. ผูป้ กครองของเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตํา บลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ( x =4.07) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานกิจการนักเรี ยน ( x =4.17) ด้านบุคลากร
และด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ( x =4.13) ด้านงานวิชาการ ( x =4.07) ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ( x =4.05)
และด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ ( x =3.88) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
1) ด้านงานวิชาการ โดยรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =4.07) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ สื่ อการเรี ยนการสอนและวัสดุอุปกรณ์มีจาํ นวนเพียงพอ หลายหลายและตรงกับความต้องการ
เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั เด็ก ( x =4.38) รองลงมา การประชุมวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานการจัดการเรี ยนการสอนระหว่างผูบ้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็กและผูป้ กครอง ( x =4.12) และการนําเอาเทคนิควิธีการ
ใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดมุมแสดงผลงานของเด็ก ( x =4.71)
2) ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ผูป้ กครองของเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม โดยรวมและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ( x =4.05) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ห้องเรี ยน มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ( x =4.44) รองลงมา การจัดสภาพ
ภายในห้องเรี ยน มีพ้นื ทีใ่ ช้สอยเหมาะที่จะทํากิจกรรมสําหรับเด็ก ( x =4.08) และ อาคารเรี ยนหรื อห้องเรี ยนมีความ
เหมาะสมเพียงพอกับจํานวนเด็ก ( x =4.05)
3) ด้านบุคลากร ผูป้ กครองของเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็ นว่าการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร
โดยรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =4.13) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ผูบ้ ริ หาร มี
ความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริ หารจัดการ ( x =4.21) รองลงมา ผูด้ ูแลเด็กมีความรู้และความเข้าใจใน
จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ( x =4.20) และ เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็กโดยเฉพาะ ( x =4.14)
4) ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ ผูป้ กครองของเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ โดยรวมและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ( x =3.88) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ ดังนี้ ความสะดวกรวดเร็ วในการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการศึกษา ( x =4.29) รองลงมา การสนับสนุ น
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งบประมาณ สามารถจัดซื้ อสื่ อการเรี ยนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ได้ตรงตามความต้องการจําเป็ น ( x =4.24) และ
ระบบการเก็บเอกสารหลักฐานและหนังสื อราชการเป็ นหมวดหมู่ ( x =4.15)
5) ด้านงานกิจการนักเรี ยน ผูป้ กครองของเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็ นว่าการดํา เนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ด้าน
งานกิจการนักเรี ยน โดยรวมและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ( x =4.17) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
ดังนี้ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบตั ิท้ งั กิจกรรมประจําวันในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนเพื่อพัฒนาลักษณะนิ สัยและ
ทักษะในการใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมพัฒนาการของเด็กตามวัย ( x =4.39) รองลงมา การจัด
กิจกรรมวันสําคัญร่ วมกัน ระหว่างผูบ้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็ก และผูป้ กครอง ( x =4.35) และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เด็ก
ได้รู้จกั วัฒนธรรมไทย ( x =4.31)
6) ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ผูป้ กครองของเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็ นว่าการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ด้านงาน
ชุมชนสัมพันธ์ โดยรวมและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ( x =4.13) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้
การจัดกิจกรรมเผยแพร่ ผลงานของเด็กต่อชุมชน ( x =4.22) รองลงมา การอบรมความรู้เ กี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่
ผูป้ กครองอย่า งสมํ่าเสมอ ( x =4.21) และการอาศัย ความร่ ว มมื อ ของคณะกรรมการพัฒนาเด็ ก ในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน ( x =4.11)
3. ผูป้ กครองของเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ไม่แตกต่างกัน
4. ผูป้ กครองของเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาที่พบว่า ผูป้ กครองของเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านงานกิจการนักเรี ยน ด้านบุคลากร
และด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ด้านงานวิชาการ ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม และด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ
ตามลําดับ โดยผลการศึก ษาโดยรวมและรายด้านทุก ด้านอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาในครั้ งนี้ สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของ เพชรรัตน์ เบี้ยเลี่ยม (2547 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องสภาพและปัญหาของจัดการศึกษาปฐมวัยในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย กรมพัฒนาสังคมและสวัส ดิ ก าร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ ที่ผล
การศึกษาพบว่า สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบตั ิมาก และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ วิรัตน์ ทองวิจิตร์ (2553 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลตําบลเทพราช มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรี ยบเทียบการดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ กครองในเขตเทศบาลตําบลเทพราช ที่มีบุตรหลานอายุไม่เกิน 4 ปี ผลการศึกษา
พบว่า การดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน เทศบาลตําบล
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เทพราช โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็ นรายด้านผูศ้ ึกษานําประเด็นที่ได้จ าก
การศึกษามาอภิปรายผลเป็ นรายด้าน ดังนี้
1) ด้านงานวิชาการ ผูป้ กครองมีความคิดเห็ นว่าการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการดําเนินงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ
การศึกษาของ วิรัตน์ ทองวิจิตร์ (2553 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องการดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้อ งถิ่ นตามความต้องการของชุ มชน ศึก ษากรณี เฉพาะเทศบาลตําบลเทพราช มีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ศึก ษาและ
เปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน กลุ่ ม
ตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ กครองในเขตเทศบาลตําบลเทพราช ที่มีบุตรหลานอายุไม่เกิน 4 ปี ผลการศึกษาพบว่า
การดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน เทศบาลตําบลเทพราช
โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก และจากผลการศึกษาเรื่ องที่ดาํ เนิ นการมากที่สุดคือ สื่ อการเรี ยนการ
สอนและวัสดุอุปกรณ์มีจาํ นวนเพียงพอ หลายหลายและตรงกับความต้องการ เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอน
ให้กบั เด็ก รองลงมา การประชุมวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานการจัดการเรี ยนการสอนระหว่างผูบ้ ริ หาร
ผูด้ ูแลเด็กและผูป้ กครอง และการนําเอาเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดมุมแสดงผลงานของเด็ก
2) ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ผูป้ กครองมีความคิดเห็นว่าการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการดําเนินงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
และเรื่ องที่ดาํ เนินการมากที่สุดคือ ห้องเรี ยน มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้สะดวก รองลงมา การจัดสภาพ
ภายในห้องเรี ยน มีพ้ืนที่ใช้สอยเหมาะที่จะทํากิจกรรมสําหรับเด็ก และอาคารเรี ยนหรื อห้อ งเรี ยนมีความเหมาะสม
เพียงพอกับจํานวนเด็ก สอดคล้องกับการศึกษาของ วิรัตน์ ทองวิจิตร์ (2553 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องการดํา เนิ นงาน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน ศึกษากรณี เฉพาะเทศบาลตําบลเทพ
ราช ซึ่งผลการวิจยั พบว่า การดําเนิ นงานศูนย์พฒั นา เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามความต้องการของ
ชุมชน เทศบาลตําบลเทพราช โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
3) ด้านบุคลากร ผูป้ กครองมีความคิดเห็นว่าการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการดําเนินงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเรื่ องที่ดาํ เนินการ
มากที่สุดคือ ผูบ้ ริ หาร มีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริ หารจัดการ รองลงมา ผูด้ ูแลเด็กมีความรู้และ
ความเข้าใจในจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก และ เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็กโดยเฉพาะ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวทางในการบริ หารงานบุคลากร ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (กรมการปกครอง, 2542 :
14) ที่ได้กาํ หนดแนวทางการบริ หารงานบุคลากรไว้ คือ ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างต่อ เนื่ อ ง โดยจัดให้มีบุคลากรที่จาํ เป็ น และเอื้อ ต่อ การดําเนิ นงานให้มีคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อ ให้
หน่วยงานสามารถกระทําภารกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ ประสิ ทธิผลตามความมุ่งหมาย
4) ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ ผูป้ กครองมีความคิดเห็นว่าการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กใน
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการดําเนิ นงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
และเรื่ องที่ดาํ เนิ นการมากที่สุด คื อ ความสะดวกรวดเร็ วในการเบิก จ่ายงบประมาณด้านการศึก ษา รองลงมา การ
สนับสนุนงบประมาณ สามารถจัดซื้อสื่ อการเรี ยนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ได้ตรงตามความต้องการจําเป็ น และระบบ
การเก็บเอกสารหลักฐานและหนังสื อราชการเป็ นหมวดหมู่
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5) ด้านงานกิ จการนักเรี ยน ผูป้ กครองมีค วามคิ ดเห็ นว่าการดําเนิ นงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ณิชมนต์ ปัทมเสวี (2548 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดปทุมธานี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานและเพื่อ
เปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการบริ หารงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี
จําแนกตามขนาดขององค์การบริ หารส่ วนตําบล กลุ่มตัวอย่าง คือองค์การบริ หารส่ ว นตําบลจังหวัดปทุมธานี จํานวน
18 แห่ ง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบทางสถิติใช้ระดับนัยสําคัญที่ .05 ซึ่งผลการวิจยั พบว่า
สภาพการบริ หารงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดปทุมธานี ดา้ นงานกิจการนักเรี ยนมี
สภาพการบริ ห ารงานอยู่ในระดับมาก และเรื่ องที่ดาํ เนิ นการมากที่สุ ด คือ จัดกิจ กรรมให้เด็กได้ปฏิ บตั ิท้ งั กิจ กรรม
ประจําวันในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยและทักษะในการใช้ชีวิต ประจําวันได้อย่างเหมาะสม
และครอบคลุมพัฒนาการของเด็กตามวัย รองลงมา การจัดกิจกรรมวันสําคัญร่ วมกัน ระหว่างผูบ้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็ก และ
ผูป้ กครอง และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เด็กได้รู้จกั วัฒนธรรมไทย
6) ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ผูป้ กครองมีความคิ ดเห็ นว่าการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็ก เล็ก ในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการดําเนิ นงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เรื่ องที่ดาํ เนินการมากที่สุดคือ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ ผลงานของเด็กต่อชุมชน รองลงมา การอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
เลี้ ยงดู เ ด็ ก แก่ ผปู้ กครองอย่า งสมํ่า เสมอ และการอาศัยความร่ ว มมื อ ของคณะกรรมการพัฒ นาเด็ ก ในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน
2. ผูป้ กครองของเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศและที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นว่าการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ไม่
แตกต่างกัน แสดงให้เห็ นว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลดังกล่าว ของผูป้ กครองของเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ส่งผลใดๆ ต่อความคิดเห็ นของผูป้ กครอง
ของเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้ อเสนอแนะ
1. ด้านงานวิชาการ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน ให้มากยิง่ ขึ้น
2. ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรจัดหาวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ให้มีจาํ นวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับเด็ก ให้มากยิง่ ขึ้น
3. ด้านบุคลากร ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ควรจัดอัตรากําลังผูด้ ูแลเด็กเพียงพอสอดคล้องกับจํานวนเด็ก
4. ด้านงานกิจการนักเรี ยน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด ควรจัดกิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
ให้มากยิง่ ขึ้น

192 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสี มา

5. ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานให้เป็ นไปตามระเบียบราชการ ให้มากยิง่ ขึ้น
6. ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด ควรเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็กและผูป้ กครองได้มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็ น
ต่อกิจกรรมของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ให้มากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้การดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ประสบ
ผลสําเร็ จ
2. ควรศึก ษารู ปแบบการบริ ห ารงานที่เ หมาะสมกับศูนย์พฒ
ั นาเด็ก เล็ ก เพื่อ เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุ งแก้ไข การดําเนินงานให้ดียงิ่ ขึ้น
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การดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่ วนตาบลเมืองเปลือย อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้ อยเอ็ด
The Operation of Child Development Center in Muang Pluey Subdistrict Administrative Organization,
Srisomdet District, Roi Et Province
ปรี ยา ศรี วิไล1
พัฒน์ศิณ สําเริ งรัมย์2
บทคัดย่อ
การศึก ษาครั้ งนี้ มีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ศึก ษาและเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก เล็ก ในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และ
ระดับการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ กครองเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และผูน้ าํ ชุมชน รวมจํานวน 75 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะมาตราส่ วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) ผลการศึกษา
พบว่า
1. ผูป้ กครองเด็ก คณะกรรมการศูนย์และผูน้ าํ ชุมชน มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กในเขตบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ด้านบุคลากร ด้านงานวิชาการ และ ด้าน
อาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ด้านงานกิจการนักเรี ยน และด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ ตามลําดับ
2. ผูป้ กครองเด็ก คณะกรรมการศูนย์และผูน้ าํ ชุมชน ที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ
การดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่
แตกต่างกัน

คาสาคัญ : ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก, องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย, จังหวัดร้อยเอ็ด
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the operation of child development center in Muang
Pluey Subdistrict Administrative Organization, Srisomdet district, Roi Et province classified by personal factors
such as gender and education level. Population of the study consisted of child’s parents, committee of child
development center and community leaders, totally 75 persons. The questionnaire with rating scale was used as a
tool. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and
least significant difference by Scheffe’s method. The results of the study revealed that:
1. The opinion of child’s parent and committee of child development center and community leaders was
at high level both the overall and each aspect, ranked by descending; community relations, personnel, academic
affairs, building and the environment, student affairs, general affairs, finance and procurement respectively
2. The opinion of child’s parent and committee of child development center and community leaders with
different gender and education level was not different.
Keywords : Child development center, Muang Pluey subdistrict administrative organization, Roi Et Province
บทนา
ในสภาวการณ์ปัจจุบนั เรี ยกได้ว่าเป็ นยุคสมัยแห่ งการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงนี้ นอกจากจะเป็ นไป
อย่างรวดเร็ วแล้ว ยังได้ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมแก่ทุกประเทศ ซึ่ งรวมทั้งประเทศไทยด้วย
ผลกระทบดังกล่ าวนี้ เป็ นไปทั้งในทางบวกและทางลบ ตั้งแต่ระดับสังคมมหภาคมาจนถึ งระดับครอบครั ว ซึ่ งเป็ น
สถาบันพื้นฐานของสังคมโครงสร้างของครอบครัวของสังคมไทยปั จจุบนั ได้เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ดงั กล่าว
ข้างต้น กล่าวคือโครงสร้างและขนาดของครอบครัวจากเดิมเป็ นครอบครัวขยายมาเป็ นครอบครัวในลักษณะครอบครัว
เดี่ยวมากขึ้ นพ่อและแม่ตอ้ งทํางานนอกบ้านเพื่อหารายได้มาเจือจุนครอบครัวทําให้เวลาเลี้ ยงดูลูกก็ลดลงตามลําดับ
ประชาชนวัยเด็กเป็ นวัยที่ตอ้ งการการเอาใจใส่ ความรักการอบรมเลี้ยงดูและการดูแลอย่างใกล้ชิดแต่เนื่องจากสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปั จจุบนั ครอบครัวต้องเผชิญกับภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคม
หลายด้านในการเลี้ยงชีพด้วยเหตุน้ ี สถานรับเลี้ยงเด็กในหลายรู ปแบบจึงเข้ามามีส่วนในการแบ่งเบาภาระในด้านการ
อบรมเลี้ ยงดูลูกแทนพ่อแม่ส ถานพัฒนาเด็กจึ งมีบทบาทสําคัญ มากขึ้ นในการจัดบริ ก ารต่างๆสําหรับเด็กตามความ
ต้องการและความจําเป็ นของผูป้ กครองการเตรี ยมสถานรับเลี้ยงดูเด็กถือว่าเป็ นบริ การทางสังคมที่จาํ เป็ นอย่างยิ่งที่จะ
ส่ งเสริ มให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนอย่างถูกต้องเหมาะสมกับพัฒนาการ (กุศล สุ นทรธาดา และคณะ,
2544 : 1-2)
สถานพัฒนาเด็กเล็กทําหน้าที่บริ การช่ วยเหลือแก่ ครอบครัวดังนั้น การที่จ ะจัดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวได้น้ นั ต้องขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมของโรงเรี ยนและการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองความสําเร็ จ
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนอกจากมีอาคารและสิ่ งแวดล้อมที่ออกแบบมาสร้างเสริ มการเรี ยนรู้แล้วสิ่ งหนึ่ งที่สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยต้องกระทําคือการให้ผปู้ กครองเข้ามามีส่วนรับรู้และมีส่วนร่ วมกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่ งการให้
ผูป้ กครองได้เ ข้ามาส่ ว นร่ วมกับโรงเรี ยนส่ งให้เ กิดประโยชน์หลายประการได้แก่ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถ
พัฒนาได้ตามทิศทางที่ชุมชนต้องการครู สามารถเข้าใจเด็กและสามารถแก้ไขปั ญหาของเด็กได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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องค์ป ระกอบของสิ่ ง แวดล้อ มรอบๆตัว เด็ ก เช่ น พื้ น ฐานทางครอบครั ว การศึ ก ษาและประสบการณ์ ว ัย เด็ ก จะมี
ความสําคัญต่อเด็กในวัยนี้มาก (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2543 : 16-17) เด็ก 8 ขวบแรกที่มีพฒั นาการที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วแต่ละขวบปี มีความแตกต่างและมีความก้าวหน้าของพัฒนาการที่ต่างกันมากทําให้การดูแลการเลี้ยงดูการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนแต่ ละวัยต่างกันเป็ นเหตุให้มีการจัดสถานบริ การแตกต่างกันตามวัยของเด็กสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยซึ่งทําหน้าที่ให้การดูแลแก่เด็กมีอยูใ่ นหลายสังกัดได้แก่กลุ่มกระทรวงสาธารณสุ ขศูนย์โภชนาการกรมอนามัย
ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ก่ อ นวัยเรี ยนของศูนย์สุขวิทยาจิ ตวิทยาวิ ทยาลัยพยาบาลและโรงพยาบาลในสั งกัดกระทรวงกลุ่ ม
กระทรวงศึกษาธิ การโรงเรี ยนเด็กเล็กในวัดกลุ่มมหาวิทยาลัยมีโรงเรี ยนเด็กเล็กในโรงเรี ยนสาธิ ตกลุ่มองค์กรเอกชน
กรมการพัฒ นาชุ ม ชนกรมอนามัย กรมอาชี ว ะศึ ก ษาสมาคมมู ล นิ ธิ ต่ า งๆกรมการศาสนาเทศบาลและกรม
ประชาสงเคราะห์ฯลฯ (กุล ยา ตันติผลาชี วะ, 2543 ก. :17) เพื่อให้ภาคส่ ว นต่างๆ ของสั งคมได้เข้ามามีส่ว นร่ ว ม
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาร่ วมกันดังปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับต่างๆได้แก่รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 มาตรา 81 และมาตรา 289 ที่ให้ความสําคัญต่อชุมชนและส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ นประชาชนเอกชนและภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่ นเข้าไปมี ส่ว นร่ ว มในการจัดการศึก ษาที่มุ่งหมายให้เ กิ ดการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษารวมทั้งตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวข้างต้นผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ใน
การวางแผนและพัฒนาดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์ การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อ เปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก เล็ก ในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลเมืองเปลื อ ย
อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
1. ผูป้ กครอง คณะกรรมการศูนย์และผูน้ าํ ชุมชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ การดําเนิ นงานของศูนย์
พัฒนาเด็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
2. ผูป้ กครอง คณะกรรมการศูนย์และผูน้ าํ ชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการดําเนิ นงาน
ของศูนย์พฒั นาเด็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอ ศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาในครั้งนี้ผศู้ ึกษากําหนดขอบเขตในการศึกษาคือศึกษาการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 6 ด้าน คือ 1) ด้านงานวิชาการ 2) ด้านอาคาร
สถานที่ 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านบริ หารทัว่ ไป 5) ด้านกิจการนักเรี ยนและ 6) ด้านงานชุมชนสัมพันธ์
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ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จํานวน 75 คน ประกอบด้วย
1) ผูป้ กครองเด็ก ที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลเมืองเปลื อย อําเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 38 คน
2) คณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จํานวน 13 คน
3) ผูน้ าํ ชุมชน ได้แก่ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ น ทุกหมู่บา้ น จํานวน 24 คน
ขอบเขตด้านพื้นที่ คื อ ศูนย์พฒั นาเด็ก เล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือ งเปลื อย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูป้ กครองเด็ก คณะกรรมการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กและผูน้ าํ ชุมชน ได้แก่ เพศและระดับการศึกษา
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเมืองเปลื อย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ด้านงานวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร ด้าน
บริ หารงานทัว่ ไป ด้านงานกิจการนักเรี ยน และด้านงานชุมชนสัมพันธ์
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ผศู้ ึกษาเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10 มกราคม-30 มีนาคม 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาจํานวน 75 คน ประกอบด้วย
1) ผูป้ กครองเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็ก เล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือ งเปลือย อําเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดจํานวน 38 คน
2) คณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จํานวน 13 คน
3) ผูน้ าํ ชุมชน ได้แก่ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นทุกหมู่บา้ น จํานวน 24 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ อ งมือ ที่ใช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อ มูล เพื่อ ใช้ในการศึก ษาครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถามเพื่ อ เก็บข้อ มูล จาก
ผูป้ กครองเด็กที่เข้าเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กคณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและผู้ นาํ ชุมชน จํานวน 1 ฉบับ โดย
แบ่งคําถามออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูล ปั จจัยส่ ว นบุค คลของประชากร มีล ัก ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย
อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)
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การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือและหาคุณภาพเครื่ องมือ ผูศ้ ึกษาดําเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2) สร้างแบบสอบถามแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอนโดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย
และสมมติฐานการศึกษา
3) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้ นตามกรอบแนวคิ ดที่กาํ หนดอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา เนื้ อหา
ความครบถ้วนถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถามสามารถวัดได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตรงตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา
5) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลสวนจิกอําเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จํานวน40คน
6) นําแบบสอบถามที่นําไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่ าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อในแต่ ละด้านโดยวิธี
Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7) นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
8) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขอหนังสื อจากสถาบันเพื่อขอความอนุ เ คราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล เสนอต่ อนายกองค์การบริ หารส่ ว น
ตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประสานการเก็บข้อมูลกับประชากรที่ศึกษา
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองและได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective congruence)
2) ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ปโดยทําการ
วิเคราะห์ตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) วิเ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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2) วิเ คราะห์ ความคิ ดเห็ นของประชาชนต่ อ การให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ ว นตําบลเมือ ง
เปลือยโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปล
ความหมาย (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชากรที่ศึกษาจําแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล ใช้ t-test และ F-test (One way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
สรุปผลการศึกษา
1. ผูป้ กครองเด็ก คณะกรรมการศูนย์และผูน้ าํ ชุมชน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 57 คน (ร้อยละ 76.00)
รองลงมาเป็ นเพศหญิง จํานวน 18 คน (ร้อยละ 24.00) ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า จํานวน 40
คน (ร้อยละ 53.34) รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 22 คน (ร้อยละ 55.30) และมีการศึกษาระดับสู ง
กว่ามัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า จํานวน 13 คน (ร้อยละ 17.33) ตามลําดับ
2. ผูป้ กครองเด็ก คณะกรรมการศูนย์และผูน้ าํ ชุมชนมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กในเขตบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ( x =4.22) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ( x =4.43) ด้านบุคลากร ( x
=4.27) ด้านงานวิชาการ และด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ( x =4.22) ด้านงานกิจการนักเรี ยน ( x =4.17) และ
ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ ( x =4.05) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.22) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามี 1 ข้ออยู่ใน
ระดับมากที่สุดและมี 6 ข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย ดังนี้ การประชุมวางแผนเพื่อ
กําหนดแนวทางการดําเนิ นงานการจัดการเรี ยนการสอนระหว่างผูบ้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็กและผูป้ กครอง ( x =4.71) การ
นําเอาเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดมุมแสดงผลงานของเด็ก และสื่ อการเรี ยนการสอน และวัสดุ
อุปกรณ์มีจาํ นวนเพียงพอ หลายหลายและตรงกับความต้องการ เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั เด็ก ( x
=4.36) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน และจัดให้มีมุมต่างๆที่ส่งเสริ มประสบการณ์และสร้าง
บรรยากาศการพัฒนาการเรี ยนรู้สาํ หรับเด็กได้อย่างเหมาะสมตามวัย ( x =3.78) ตามลําดับ
2) ด้านอาคารสถานที่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.22) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามี 2 ข้อ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และมี 5 ข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ห้องเรี ยน มีแสงสว่าง
เพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้สะดวก ( x =4.87) การจัดสภาพภายนอกห้องเรี ยน มีบริ เวณเพียงพอสะอาด ร่ มรื่ น และ
ปลอดภัย ( x =4.54) ห้องนํ้าห้องส้วม มีจาํ นวนเพียงพอมีความสะอาดถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย ( x =4.22) การจัด
สภาพภายในห้องเรี ยน มีพ้นื ที่ใช้สอยเหมาะที่จะทํากิจกรรมสําหรับเด็ก ( x =4.08) อาคารเรี ยนหรื อห้องเรี ยนมีความ
เหมาะสมเพียงพอกับจํานวนเด็ก ( x =4.05) การจัดอาการสถานที่ และดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่ องเล่นที่สนับสนุ นต่อ
พัฒนาการของเด็ก ให้อยูใ่ นสภาพที่ดีและปลอดภัยสําหรับเด็ก ( x =3.99) และวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวาง
ของเครื่ องนอน ฯลฯ มีจาํ นวนเพียงพอและอยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้เหมาะสมกับเด็ก ( x =3.81) ตามลําดับ
3) ด้านบุคลากร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.27) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามี 2 ข้อ อยู่ในระดับ
มากที่สุด และมี 5 ข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย ดังนี้ มีการปฐมนิ เทศให้ผดู้ ูแลเด็ก
ตระหนักในบทบาท ( x =4.57) อัตรากําลังผูด้ ูแลเด็กเพียงพอสอดคล้องกับจํานวนเด็ก ( x =4.51) ผูบ้ ริ หาร มีความรู้
ความสามารถในงานวิ ชาการและการบริ ห ารจัด การ ( x =4.27) ผูด้ ู แลเด็ก มี ค วามรู้ แ ละความเข้า ใจในจิ ต วิทยา
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พัฒนาการเด็ก ( x =4.21) เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็กโดยเฉพาะ ( x =4.14) การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อ
เสริ มสร้ างขวัญ และกําลังใจโดยการชมเชยยกย่อ งให้รางวัล ให้ก ับบุค ลากรในศูน ย์พฒ
ั นาเด็ก เล็ก ( x =4.11) และ
ผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ดา้ นการจัดการศึกษา ( x =4.08) ตามลําดับ
4) ด้านบริ หารงานทัว่ ไป โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.05) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามี 2 ข้อ อยู่
ในระดับมากที่สุด และมี 5 ข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย ดังนี้ การสนับสนุ น
งบประมาณ สามารถจัดซื้ อสื่ อการเรี ยนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ได้ตรงตามความต้องการจําเป็ น ( x =4.58) ระบบ
การเก็บเอกสารหลักฐานและหนังสื อราชการเป็ นหมวดหมู่( x =4.55) ความสะดวกรวดเร็ วในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ด้านการศึกษา ( x =4.29) การสรุ ปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ให้กบั ผูป้ กครองตัวแทน ชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้อง
ได้ทราบ ( x =4.11) งบประมาณสนับสนุ นการจัดบริ การอาหารกลางวัน อาหารเสริ ม และอาหารว่างมีเพียงพอกับ
ความต้องการ ( x =4.08) ความเพียงพอของงบประมาณในการจัดการศึกษา ( x =3.39) ดําเนิ นการเกี่ยวกับเอกสาร
หลักฐานการเงินถูกต้องตามระเบียบราชการ ( x =3.35) ตามลําดับ
5) ด้านกิจการนักเรี ยนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.05) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามี 1 ข้อ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และมี 6 ข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดกิจกรรมที่ส่ งเสริ ม
ให้เ ด็ก ได้รู้จักวัฒนธรรมไทย ( x =4.55) จัดกิจ กรรมให้เ ด็ก ได้ปฏิ บตั ิ ท้ งั กิจ กรรมประจําวันในห้อ งเรี ยนและนอก
ห้องเรี ยนเพื่อพัฒนาลักษณะนิ สัยและทักษะในการใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมพัฒนาการของ
เด็กตามวัย ( x =4.55) การจัดกิจกรรมวันสําคัญร่ วมกัน ระหว่างผูบ้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็ก และผูป้ กครอง ( x =4.35) มีการ
บันทึกผลพัฒนาการเด็ก และรายงานให้ผปู้ กครองทราบอย่างต่ อเนื่ อง ( x =4.08) การจัดเวลาให้เด็กได้นอนหลับ
พักผ่อนอย่างเหมาะสมตามวัย ( x =4.05) การดูแลด้านสุ ขภาพอนามัยของเด็ก โดยพยาบาล แพทย์หรื อเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขอย่างต่อเนื่ อ ง ( x =3.99) และการจัดกิจ กรรมการเล่นที่ส่ งเสริ มความสั มพันธ์ระหว่างเด็ก ( x =3.81)
ตามลําดับ
6) ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.43) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามี 4 ข้อ อยู่
ในระดับมากที่สุด และมี 3 ข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การประชาสัมพันธ์
ผลงาน ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้ผปู้ กครองและชุ มชนได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ ( x =4.87) ผูป้ กครองและ
ชุมชน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินงาน เช่น การบริ จาคทรัพย์วสั ดุอุปกรณ์ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ของเด็ก
( x =4.57) การเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็กและผูป้ กครองได้มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็ นต่อ
กิ จ กรรมของศูน ย์พ ัฒ นาเด็ก เล็ ก ( x =4.54) การอาศัย ความร่ ว มมื อ ของคณะกรรมการพัฒ นาเด็ ก ในการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน ( x =4.51) การจัดกิจกรรมเผยแพร่ ผลงานของเด็กต่อชุมชน ( x =4.22) การอบรมความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่ผปู้ กครองอย่างสมํ่าเสมอ ( x =4.21) และผูบ้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็ก และผูป้ กครองมีความเข้าใจ
และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ( x =4.14) ตามลําดับ
3. ผลการเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย
อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
1) ผูป้ กครองเด็ก คณะกรรมการศูนย์และผูน้ าํ ชุมชน ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
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2) ผูป้ กครองเด็ก คณะกรรมการศูนย์และผูน้ าํ ชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ การ
ดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่
แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผูศ้ ึกษาได้นาํ มาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. จากผลการศึกษาที่พบว่า ผูป้ กครองเด็ก คณะกรรมการศูนย์และผูน้ าํ ชุมชนมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานชุมชนสัมพันธ์ ด้านบุคลากร
ด้านงานวิชาการ และด้านอาคารสถานที่ ด้านงานกิจการนักเรี ยน และด้านบริ หารงานทัว่ ไป ตามลําดับ ผลการศึกษา
ในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ วิรัตน์ ทองวิจิตร์ (2553 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก ขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นตามความต้อ งการของชุ มชน ศึก ษากรณี เ ฉพาะเทศบาลตําบลเทพราช มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามความ
ต้องการของชุมชน กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ กครองในเขตเทศบาลตําบลเทพราช ที่มีบุตรหลานอายุไม่เกิน 4
ปี ผลการศึกษาพบว่า การดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน
เทศบาลตําบลเทพราช โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับการศึกษาของ
เพชรรัตน์ เบี้ยเลี่ยม (2547 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องสภาพและปั ญหาของจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ผลการศึกษาพบว่า
สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยูใ่ นระดับปฏิบตั ิมาก
2. จากผลการศึกษาผูป้ กครองเด็ก คณะกรรมการศูนย์และผูน้ าํ ชุมชนมีความคิดเห็นว่าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กใน
เขตบริ หารส่ ว นตําบลเมืองเปลื อย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้ อ ยเอ็ด มีก ารดําเนิ นงานมากที่สุ ดคื อ ด้านงานชุมชน
สัมพันธ์ โดยศูนย์พฒั นาเด็ก เล็ก ได้ดาํ เนิ นการในเรื่ องการประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่ าวสาร และกิ จกรรมต่างๆให้
ผูป้ กครองและชุมชนได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ ผูป้ กครองและชุมชนให้ความช่วยเหลือสนับสนุ นการดําเนิ นงาน เช่น
การบริ จาคทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ของเด็ก การเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็กและผูป้ กครองได้มี
ส่ ว นร่ ว มในการประชุ มเพื่อ แสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ กิ จ กรรมของศูน ย์พ ัฒนาเด็ ก เล็ ก การอาศัย ความร่ ว มมื อ ของ
คณะกรรมการพัฒนาเด็กในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน การจัดกิจกรรมเผยแพร่ ผลงานของเด็กต่อชุมชน การ
อบรมความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแก่ผปู้ กครองอย่างสมํ่าเสมอ และผูบ้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็ก และผูป้ กครองมีความเข้าใจ
และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จากผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็ นว่าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตบริ หารส่ วนตําบล
เมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตระหนักและให้ความสําคัญในเรื่ องการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย ซึ่ งเป็ น
เรื่ องที่มีความสําคัญและจะส่ งผลให้การดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กประสบผลสําเร็ จ ด้านที่ศูนย์พฒั นาเด็ กเล็ก
ในเขตบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย มีการดําเนิ นการในระดับรองลงมาคือ ด้านบุคลากร โดยศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้
ดําเนินการปฐมนิเทศให้ผดู้ ูแลเด็กตระหนักในบทบาท อัตรากําลังผูด้ ูแลเด็กเพียงพอสอดคล้องกับจํานวนเด็ก ผูบ้ ริ หาร
มีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริ หารจัดการ ผูด้ ูแลเด็กมีความรู้และความเข้าใจในจิตวิทยาพัฒนาการ
เด็ก เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็กโดยเฉพาะ การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างขวัญและกําลังใจโดย
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การชมเชยยกย่องให้รางวัลให้กบั บุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และผูบ้ ริ ห ารและผูด้ ูแลเด็กได้รับการสนั บสนุ นให้
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ดา้ นการจัดการศึกษาจากผลการศึกษาแสดงให้เห็ นว่าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตบริ หารส่ วน
ตําบลเมืองเปลือย ได้ให้ความสําคัญในเรื่ องทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงถือเป็ นทรัพยากรในการบริ หารที่สําคัญในการจะส่ งผล
ให้การดําเนิ นการต่างๆ ของหน่ วยงานประสบผลสําเร็ จ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางในการบริ หารงานบุคลากร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (กรมการปกครอง, 2542 : 14) ที่ได้กาํ หนดแนวทางการบริ หารงาน
บุคลากรไว้ คือ การนิเทศ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่ อง โดยจัดให้
มีบุคลากรที่จาํ เป็ น และเอื้อ ต่อการดําเนิ นงานให้มีคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่ วยงานสามารถกระทําภารกิจได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและ ประสิ ทธิผลตามความมุ่งหมาย
ส่ วนด้านที่ศนู ย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย มีการดําเนินการในระดับน้อยที่สุดคือ
ด้านบริ หารงานทัว่ ไป แต่อย่างไรก็ตามศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ก็ไดดําเนิ นการในด้าน
นี้ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้ดาํ เนินการในเรื่ องการสนับสนุนงบประมาณ สามารถจัดซื้อสื่ อ
การเรี ยนการสอนและวัสดุ อุปกรณ์ได้ตรงตามความต้อ งการจําเป็ น ระบบการเก็บเอกสารหลัก ฐานและหนังสื อ
ราชการเป็ นหมวดหมู่ ความสะดวกรวดเร็ วในการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการศึกษา การสรุ ปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี ให้กบั ผูป้ กครองตัวแทน ชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้องได้ทราบ งบประมาณสนับสนุ นการจัดบริ การอาหารกลางวัน
อาหารเสริ ม และอาหารว่างมีเพียงพอกับความต้อ งการ ความเพียงพอของงบประมาณในการจัดการศึกษา และ
ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการเงินถูกต้องตามระเบียบราชการ ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขต
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ได้ให้ความสําคัญกับงานด้านบริ หารงานทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นงานที่สนับสนุ นภารกิจหลักของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้สามารถดําเนินงานได้ประสบความสําเร็ จยิง่ ขึ้นต่อไป
3. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูป้ กครองเด็ก คณะกรรมการศูนย์และผูน้ าํ ชุมชน ที่มีเพศและระดับ
การศึก ษาต่างกัน ต่อ การดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็ก เล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือ งเปลือ ย อําเภ อศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า เด็ก คณะกรรมการศูนย์และผูน้ าํ ชุมชน ที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล เมืองเปลือยไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็ นว่า
ปัจจัยส่ วนบุคคลในเรื่ องเพศและระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อความคิดเห็ นต่อการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กใน
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ของของผูป้ กครองเด็ก คณะกรรมการศูนย์
และผูน้ าํ ชุมชน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
1. ด้านงานวิชาการ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน และจัดให้
มีมุมต่างๆ ที่ส่งเสริ มประสบการณ์และสร้างบรรยากาศการพัฒนาการเรี ยนรู้สําหรับเด็กได้อย่างเหมาะสมตามวัย ให้
มากยิง่ ขึ้น
2. ด้านอาคารสถานที่ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กควรจัดหารวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ เครื่ องนอน
ฯลฯ ให้มีจาํ นวนเพียงพอและอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี
3. ด้านบุคลากร ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กควรส่ งเสริ มให้ผบู้ ริ หารและผูด้ ูแลเด็กได้รับการการเพิ่มพูนความรู้ดา้ น
การจัดการศึกษาให้มากยิง่ ขึ้น
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4. ด้านบริ หารงานทัว่ ไปศูนย์พฒั นาเด็กเล็กควรดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานตามระเบียบราชการให้
มากยิง่ ขึ้น
5. ด้านกิจการนักเรี ยน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ให้มากยิง่ ขึ้น
6. ด้านงานชุ มชนสัมพันธ์ ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก เล็ก ควรจัดกิ จ กรรมที่ส่ งเสริ มให้ผบู้ ริ หาร ผูด้ ูแลเด็ก และ
ผูป้ กครองมีความเข้าใจและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันมากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้การดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ประสบ
ผลสําเร็ จ
3. ศึกษารู ปแบบการบริ หารงานที่เหมาะสมกับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ ง
แก้ไข การดําเนินงานให้ดียงิ่ ขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กรมการปกครอง. 2542. คู่มือศู นย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น. กรุ งเทพฯ : สํานักบริ หารการศึกษา
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.
กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2543. ความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย. วารสารการศึกษาปฐมวัย. 3(3) :17-24.
กุศล สุ นทรธาดา และคณะ. 2544. รู ปแบบและระดับการจัดบริการสถานเลีย้ งเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย กรณี
พินิจศึกษานครปฐม. สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มหิ ดล.
บุญชม ศรี สะอาด. 2545. การวิจัยเบือ้ งต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุ งเทพฯ : สุ วีริยาสาส์น.
บุญชม ศรี สะอาด. 2546. การวิจัยสาหรับครู. กรุ งเทพฯ : สุ วีริยาสาส์น.
เพชรรัตน์ เบี้ยเลี่ยม. 2547. การศึกษาปัญหาและการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกรมพัฒนาสั งคม
และสวัสดิภาพ กระทรวงการพัฒนาสั ง คมและความมั่ง คง ของมนุษย์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร. ปริ ญ ญา
นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
วิรัตน์ ทองวิจิตร์. 2553. ศึกษาการดาเนินงานศู นย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นตามความต้ องการ
ของชุมชน ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลตาบลเทพราช. ปริ ญญานิพนธ์ ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนคริ นทร์.

วารสารรั ฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (Journal of Political Science and Social Science) 203

บทบาทกานันผู้ใหญ่บ้านกับการรักษาความสงบเรียบร้ อยในเขตอาเภอเมยวดี จังหวัดร้ อยเอ็ด
The Roles of Subdistrict Chiefs and Village Chiefs on Peace and Order Maintenance in
Moey Wadee District, Roi Et Province
พรเทพ โพธิ์ศรี ศาสตร์ 1
พัฒน์ศิณ สําเริ งรัมย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา และเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ น ของผูน้ าํ ชุมชนต่อบทบาทกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นกับการรักษาความสงบเรี ยบร้อยในเขตอําเภอ เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูน้ าํ ชุมชนทุกหมู่บา้ นในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดจํานวน 258 คน ซึ่ งได้มา
โดยใช้สู ตรคํานวณของทาโร ยามาเน่ เครื่ อ งมือ ที่ใช้ในการศึก ษาเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (Ftest) และวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผูน้ าํ ชุมชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นกับการรักษาความสงบเรี ยบร้อยในเขตอําเภอเมย
วดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติ ด ด้านการทํางานร่ ว มกับหน่ วยงานอื่น ด้านป้ องกันและปราบปรามบ่อ นการพนันและแหล่ ง
อบายมุข ด้านการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิดา้ นการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิและด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตามลําดับ
2. ผูน้ าํ ชุมชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นว่าบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กับการรักษาความสงบเรี ยบร้อยใน
เขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ดา้ นการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
3. นําชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็ นว่าบทบาทของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นกับการรักษาความ
สงบเรี ยบร้อยในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การรักษาความสงบเรี ยบร้อย, อําเภอเมยวดี, จังหวัดร้อยเอ็ด
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Abstract
The purposes of this study were to study and to compare the roles of subdistrict chiefs and village chiefs on
peace and order maintenance in Moey Wadee district, Roi Et province classified by gender and educational level.
The sample of the study was the 258 community leaders of every villages, desired through Taro Yamane’s method.
The rating scale questionnaire was used as the tool. The data were analyzed by using percentage, mean, standard
deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and least significant difference by Scheffe’s method.
The results of the study revealed as follows:1. The community leaders had opinion on the role of subdistrict chiefs and village chiefs on peace and
order maintenance in Moey Wadee district, Roi Et province, was as a whole and in aspects, ranked in order of
narcotics control, working in partnership with other agencies, anti-gambling and vice, disaster victims help and
safety of life and property aspects, respectively.
2. The community leaders with different genders had opinion on the role of subdistrict chiefs and village
chiefs on peace and order maintenance in Moey Wadee district, Roi Et province as a whole with no difference.
When considering by aspect, it was found with statistically significant difference at the .05 level on disaster victim’s
help aspect. On other aspects, it was found no difference.
3. The community leaders with different educational levels had opinion on the role of subdistrict chiefs
and village chiefs on peace and order maintenance in Moey Wadee district, Roi Et province as a whole and in
aspects with no difference.
Keywords : Village Chiefs on Peace, Moey Wadee District, Roi Et Province
บทนา
การบริ หารราชการแผ่นดินของประเทศไทยได้จ ัดรู ปแบการบริ หารในการบริ หารเป็ น 3 ส่ วนสําคัญ คือ การ
บริ หารราชการส่ วนกลาง การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค และการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น ลักษณะการอยู่อาศัย
ของสังคมไทยตั้งแต่ในอดีตลักษณะสังคมชาวบ้านจะอาศัยอยูก่ นั เป็ นกลุ่มก้อน ในแต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้าทําหน้าที่เป็ น
ผูป้ กครองควบคุมดูแลชีวิตความเป็ นอยู่ และทําหน้าที่ป้องกันและปราบปรามโจรผูร้ ้าย ในปั จจุบนั แม้สภาพสังคมจะ
เจริ ญขึ้น ผูน้ าํ ที่จะช่วยประสานกับภาครัฐแก้ไขความเดือดร้อนเมื่อเกิดภัยพิบตั ิหรื อคนในชุมชนยังจําเป็ นต้องมีกาํ นัน
ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นผูท้ าํ หน้าที่ในการบําบัดทุกข์ บํารุ งสุ ขแก่ประชาชนในหมู่บา้ น ตําบลอย่างใกล้ชิดดังเดิม
การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นของไทยในปั จจุบนั แม้ว่าประเทศไทยได้มีการปรับปรุ งการบริ หารราชการ
แผ่นดิ นให้เ ป็ นไปโดยรวดเร็ ว คล่ อ งตัว และมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ ก ารปกครองท้อ งที่ร ะดับตําบล หมู่บ ้าน กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ยังมีหน้าที่เป็ นหัวหน้าปกครองราษฎรในเขตตําบลและหมู่บา้ นโดยตรง จึงถือได้ว่า กํานันผูใ้ หญ่บา้ นเป็ น
ตัว แทนหรื อเป็ นผูน้ ําของประชาชนอย่างแท้จริ ง บทบาทของกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่ งเป็ นบุค คลที่ประชาชนให้ความ
เชื่อถือและมอบความไว้วางใจ ให้เป็ นตัวแทนของชุมชน จึงมีบทบาทต่อวิถีชีวิตอยู่ทวั่ ไปของประชาชนในชุมชน ไม่
ว่าจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของประชาชนในเรื่ องต่างๆ เช่นการเจ็บป่ วย การทํามาหากิน การศึกษาของบุตร
หลาน ภัยอันตรายต่างๆ เช่นโจรผูร้ ้าย นํ้าท่วมภัยแล้ง พายุฝน ภัยจากมลภาวะและสภาพแวดล้อมเป็ นพิษ เป็ นต้น

วารสารรั ฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (Journal of Political Science and Social Science) 205

นอกจากนี้บทบาทสําคัญของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในฐานะที่เป็ นผูน้ าํ ของท้องถิ่นอีกบทบาทหนึ่งก็คือ การเป็ นผูน้ าํ ในการ
พัฒนาในด้านต่างๆ เช่นการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสิ่ งแวดล้อม พัฒนาการเมือง เป็ น
ต้น
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น จึงเป็ นผูม้ ีบทบาทที่สาํ คัญที่จะสร้างความเจริ ญให้แก่ทอ้ งถิ่นของตนและเป็ นตําแหน่ งที่มี
ความสําพันธ์ใกล้ชิดกับราษฎร ย่อมทราบว่าราษฎรในท้องถิ่นของตนมีความประสงค์สิ่งใด ควรคํานึ งการปกครอง
หรื อบํารุ งส่ งเสริ มอาชีพวิธีใด ราษฎรในหมู่บา้ นของตนจึงจะบังเกิดความสุ ข กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นคนใดประพฤติดี มี
ความสื่ อสัตย์ สุ จริ ต ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความยุติธรรมชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนก็ย่อมได้รับการยกย่อ ง
เป็ นที่นบั ถือของราษฎร แต่ถา้ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ประพฤติตนไม่เหมาะสม ถือพรรคถือพวกกดขี่ขมเหงราษฎร ใช้
อํานาจหน้าที่ในการทุจริ ต ขาดความยุติธรรมแล้ว ยอมก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ทางราชการในทางปกครองและสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร บทบาทของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในฐานะที่เป็ นผูน้ าํ ชุ มชนเป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พล
สู งสุ ดต่ อ ประชาชนในชุมชนคื อ การทําหน้าที่เ ป็ นผูป้ ระสานงานหรื อ เป็ นตัว แทนของประชาชนในการติ ดต่ อ กับ
หน่ วยงานราชการต่ างๆ เพื่อช่ วยแก้ปัญ หาที่ประชาชนในชุมชนประสบอยู่ นอกจากนี้ บทบาทที่สําคัญ ของกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นอีกประการหนึ่งคือ การทําหน้าที่เป็ นผูน้ าํ ชักชวนโน้มน้าวใจให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมทางการ
เมือ งต่ าง ๆ พระราชบัญ ญัติระเบียบบริ ห ารราชการแผ่นดิ น พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่ มเติ มฉบับที่ 8 พ.ศ. 2536
ประกอบกับพระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองส่ วนท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 ได้กล่าวถึง กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ น
บุคคลในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับราษฎรในการปฏิบตั ิงาน ตามกฎหมายและแนวนโยบายของรั ฐ เป็ นผูช้ ่ว ยเหลื อ
นายอําเภอซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของราชการบริ หาร ส่ ว นภูมิภาค ที่มีบทบาทหน้าที่ตามลักษณะการปกครองส่ วนท้องที่
พุทธศัก ราช 2457 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึ งปั จ จุบนั โดยเฉพาะเป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างราชการส่ ว นภูมิภาคกับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นการรักษาความสงบเรี ยบร้อย ในตําบล และหมู่บา้ น การป้ องกันการปราบปรามการกระทํา
ความผิดอาญา รวมถึงการดูแล ทุกข์ สุ ข ให้ความช่วยเหลือราษฎร การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั
เป็ นเจ้าหน้าที่เป็ นคนกลางในการไกล่ เกลื อ ประนี ประนอมและจัดการระงับปั ญ หาความขัดแย้งในท้องที่ และยังมี
ฐานะเป็ นตัว แทนของรัฐ ตัว แทนของราษฎร เกี่ ยวกับการร้ องทุกข์ ความเดือดร้อ นของราษฎรเพื่อนําเสนอต่อ ทาง
ราชการ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 พระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุ ขาภิบาล เป็ นเทศบาล พ.ศ.2542 ผลของกฎหมายเหล่านี้ ทาํ
ให้องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นเข้ามีบทบาท ในการพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนมากขึ้น รวมทั้งการดูแล
รักษาความสงบเรี ยบร้อยในเขตท้องถิ่นนั้น ส่ งผลให้กาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ นส่ วนใหญ่เข้าใจว่าอํานาจหน้าที่ของหน่ วยงาน
ทั้งสององค์กรนี้ซ้ าํ ซ้อนกัน โดยอ้างว่าองค์การบริ หารส่ วนตําบลใช้อาํ นาจซํ้าซ้อนอํานาจของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ทําให้
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นหมดความสําคัญและความจําเป็ นในที่สุด ขณะเดียวกันหน่ วยงานฝ่ ายปกครองก็จะต้องรักษากํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่งเป็ นมวลชนพื้นฐานไว้ดว้ ยเพื่อเป็ นตัวแทนฝ่ ายปกครอง ชี้นาํ การแก้ไขปัญหาสังคมตามแนวทางสันติวิธี
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กับการรักษาความสงบเรี ยบร้อยในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของผูน้ าํ ชุมชนต่อบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กับการรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
1. ผูน้ าํ ชุมชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กับการรักษาความสงบเรี ยบร้อยใน
เขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
2. ผูน้ าํ ชุมชนที่มีระดับการศึก ษาต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่ บา้ น กับการรักษาความ
สงบเรี ยบร้อยในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้กาํ หนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ด้านเนื้อหา คือ หน้าที่ดา้ นการรักษาความสงบเรี ยบร้อยในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกํานัน ผูใ้ หญ่ บา้ น ที่บญั ญัติไว้ตามพระราชบัญ ญัติลกั ษณะปกครองท้อ งที่ พ.ศ.2457 ใน 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด 2) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3) ด้านการทํางานร่ วมกับหน่ วยงานอื่น
4) ด้านการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ 5) ด้านป้ องกันและปราบปรามบ่อนการพนันและแหล่งอบายมุข
3. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ศึก ษา คื อ ผูน้ าํ ชุมชนทุก หมู่บา้ นในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อ ยเอ็ด จํานวน 731 คน
ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บา้ น จํานวน 301 คน ผูน้ ําอาสาพัฒนาชุ มชน จํานวน 215 คน คณะกรรมการพัฒนาสตรี
จํานวน 215 คน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผูน้ าํ ชุมชนทุกหมู่บา้ นในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 258 คน
4. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ คือ เพศและระดับการศึก ษา ของผูน้ าํ ชุมชนทุกหมู่บา้ นในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด
2) ตัว แปรตาม คื อ หน้า ที่ด้านการรั ก ษาความสงบเรี ยบร้ อ ยในท้อ งถิ่ นตามอํานาจหน้า ที่และความ
รับผิดชอบของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ที่บญั ญัติไว้ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ใน 5 ด้าน คือ 1)
ด้านป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ด 2) ด้า นความปลอดภัยในชี วิ ตและทรั พย์สิ น 3) ด้านการทํางานร่ ว มกับ
หน่วยงานอื่น 4)ด้านการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ 5) ด้านป้ องกันและปราบปรามบ่อนการพนันและแหล่งอบายมุข
5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-30 มีนาคม 2558
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วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ศึกษา คือ ผูน้ าํ ชุมชนทุกหมู่บา้ นในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดจํานวน 731 คน ได้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้ น จํานวน 301 คน ผูน้ าํ อาสาพัฒนาชุมชน จํานวน 215 คน คณะกรรมการพัฒนาสตรี จํานวน 215
คน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผูน้ าํ ชุมชนทุกหมู่บา้ นในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2546 : 101) โดยใช้
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 258.53 คน การศึกษานี้ จึง
เลือกกลุ่มตัวอย่าง 258 คน และสุ่ มตัวอย่างจากทุกหมู่บา้ นละ 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็ นของ
ผูน้ าํ ชุมชนทุกหมู่บา้ นในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กับการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กับการรักษาความสงบ
เรี ยบร้อย
2. แบบสอบถาม ออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และสมมติฐาน
การศึกษา
3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่ก าํ หนด อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา เนื้ อหา
ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้ อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนําเพิ่มเติม
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
5. นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-out) มาหาค่าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ล ะด้านโดยวิธี
Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
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1. ขอหนังสื อจากวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอต่อนายอําเภอ
อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3. ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กับการรักษาความสงบเรี ยบร้อยโดยหาค่าเฉลี่ย
( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญชม ศรี สะอาด
, 2543 : 100)
3. วิเคราะห์เ ปรี ยบเทียบความคิดเห็ นเกี่ยวกับบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กับการรัก ษาความสงบเรี ยบร้อ ย
จําแนกตามสถานภาพใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha coefficient) ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach)
3) สถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่ าความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
4) สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของกลุ่มตัว อย่างจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ( Scheff e  )
สรุปผลการศึกษา
1. ผูน้ าํ ชุมชนในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด \ส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง จํานวน 140 คน (ร้อยละ 54.26)
รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 118 คน (ร้อยละ 45.74) ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 104 คน (ร้อย
ละ 40.31) รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 102 คน (ร้อยละ 39.53) และมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หรื อสูงกว่า จํานวน 52 คน (ร้อยละ 20.16)
2. ผูน้ าํ ชุมชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กับการรั กษาความสงบเรี ยบร้อยในเขตอําเภอเมย
วดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x =4.08) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด ( x =4.20) ด้านการทํางานร่ วมกับหน่ วยงานอื่น ( x =4.02) ด้านป้ องกัน
และปราบปรามบ่อนการพนันและแหล่งอบายมุข ( x =3.96) ด้านการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิดา้ นการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ( x =3.95) และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ( x =3.94) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
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1) ด้านป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.20) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อมี 4 ข้ออยูใ่ นระดับมาก และมี 1 ข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ
การพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน หมู่บา้ นเป้ าหมายและร่ วมกิจกรรมเป็ นประจําอย่างต่ อเนื่ อง ( x =4.23) รองลงมา การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจ และความมัน่ ใจกับประชาชนในการดําเนิ นงานป้ องกันและราบปรามยาเสพ
ติด ( x =4.20) และการประชุมวางแผนงานร่ วมกับประชาชนเพื่อร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจในการกําหนดแนวทางและ
แผนปฏิ บตั ิงาน ( x =4.19) ส่ ว นข้อที่ผนู้ าํ ชุมชนเห็ นว่ามีระดับการปฏิ บตั ิน้อยที่สุดคือ การแนะนํา ให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งด้านสาเหตุ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดที่เกิด
ขึ้นกับตนเองและชุมชน ( x =3.37)
2) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยภาพรวมและทุก ข้ออยู่ในระดับมาก ( x =3.94) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ การรู้จ ักและเข้าใจสถานการณ์ปัญหา
ตลอดจนรู้ จัก และเข้าใจความต้อ งการของประชาชนและชุ มชน ( x =4.29) รองลงมา การประชาสั มพันธ์เ พื่ อ
เสริ มสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบถึงการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างความ
มัน่ ใจให้ประชาชนเรื่ อ งความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สิน ( x =4.13) และการแนะนําให้ค วามรู้ เ กี่ ยวกับการ
ป้ องกันตนเองและชุมชนโดยให้ประชาชนได้ทราบสาเหตุของปั ญหาต่างๆ ซึ่ งทําให้ประชาชน สามารถป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชนได้ ( x =4.11) ส่ วนข้อที่ผนู้ าํ ชุมชนเห็ นว่ามีระดับการปฏิบตั ิน้อยที่สุดคือ
การประชุมวางแผนงานร่ วมกับผูน้ าํ ชุมชนและประชาชนเพื่อระดมสมอง ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ในการกําหนดแนวทาง
และแผนปฏิบตั ิงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ( x =3.86)
3) ด้านการทํางานร่ ว มกับหน่ วยงานอื่ น โดยภาพรวมและทุก ข้ออยู่ในระดับมาก ( x =4.02) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ การมีส่วนร่ วม ช่วยเหลืองานอําเภอ งาน
พัฒนาด้านต่างๆ เช่น ด้านเกษตร ป่ าไม้ การสํารวจข้อมูลต่างๆ ให้กบั หน่ วยงานอําเภอทราบปั ญหาและความต้องการ
ให้ช่วยเหลือ ( x =4.18) รองลงมา การมีส่วนร่ วมกับอําเภอรวมกลุ่มประชาชนอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อ น
จัดตั้งและฝึ กอบรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิของทางราชการ ( x =4.10) และการมีส่วนร่ วมและเป็ นผูป้ ระสานงานทุก
อย่างกับคนในชุมชนทํากิจกรรมต่างๆ ได้สาํ เร็ จลุล่วงด้วยดี ( x =3.93) ส่ วนข้อที่ผนู้ าํ ชุมชนเห็ นว่ามีระดับการปฏิบตั ิ
น้อยที่สุดคือ การมีส่วนร่ วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุ ข ดําเนิ นการเผยแพร่ และให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ป้ องกัน
การแพร่ ของโรคระบาด หรื อโรคอื่นๆ ( x =3.87)
4) ด้านการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ โดยภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =3.95) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ การซักซ้อมแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
อาจเกิดขึ้นฉับพลัน เพื่อให้เกิดทักษะและความคล่องตัวในการปฏิบตั ิ ( x =4.02) การมีส่วนร่ วมในการพิจารณาตั้ง
งบประมาณให้เ พียงพอต่ อ การบรรเทาสาธารณภัยที่อ าจเกิ ดขึ้ น อย่างเพียงพอและเหมาะสม ( x =3.99) และการ
ดําเนินการร่ วมกับประชาชน ขจัดสิ่ งกีดขวางการระบายนํ้า จัดหาพื้นที่รองรับนํ้า เพื่อเก็บนํ้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ( x
=3.94) ส่ วนข้อที่ผนู้ าํ ชุมชนเห็นว่ามีระดับการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ การแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับการป้ องกันตนเองและ
ชุมชน โดยให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศ และการแจ้งเตือนภัยต่างๆ เพื่อให้ประชาชน ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่
เกิดได้ ( x =3.90)
5) ด้านการป้ องกันและปราบปรามบ่อนการพนันและแหล่งอบายมุข โดยภาพรวมและทุก ข้ออยู่ ในระดับ
มาก ( x =3.96)เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ การชี้แจงข้อราชการ
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ด้านการป้ องกันและปราบปรามบ่อ นการพนันและแหล่งอบายมุขแก่ราษฎรเป็ นประจํา ( x =4.20) รองลงมาการ
รายงานเรื่ องทุกข์ร้อนของลูกบ้านอันเกิดจากการพนันและแหล่งอบายมุขให้กบั ทางราชการทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ต่อ ไป ( x =4.11) และการทําตัวให้เป็ นตัว อย่างที่ดีแก่ลูก บ้านโดยไม่ยุ่ง เกี่ ยวกับการพนันและอบายมุขต่ างๆ ( x
=4.04) ส่ ว นข้อ ที่ผนู้ าํ ชุ ม ชนเห็ นว่ามีระดับการปฏิ บตั ิน้อ ยที่สุดคื อ การดูแลรณรงค์ ส่ งเสริ มให้ลูก บ้านปฏิบตั ิ ตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ ( x =3.75)
3. ผูน้ าํ ชุมชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นว่าบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นกับการรักษาความสงบเรี ยบร้อยใน
เขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
พิบตั ิ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
4. ผูน้ าํ ชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นว่าบทบาทของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กับการรักษาความ
สงบเรี ยบร้อยในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาผูน้ าํ ชุมชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กับการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ในเขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้ อยเอ็ด โดยภาพรวมและทุก ด้านอยู่ในระดับมาก ที่เ ป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นเพราะกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ในฐานะผูป้ กครองท้องที่ที่ได้รับการเลือก ตั้งจากประชาชนในเขตตําบล หมู่บา้ น จึงมีศกั ยภาพสู งในการ
ระดมความร่ วมมือ ร่ วมใจ จากประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ หน่วยราชการ และองค์การบริ หารส่ วนตําบลในการพัฒนา
เขตพื้นที่ตาํ บล หมู่บา้ น ในรู ปของประชาคมตําบล หมู่บา้ นซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของโภคิน พลกุล (2547: 8) ได้
กล่าวถึงแนวทางการปฏิบตั ิหน้าที่ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในสถานการณ์ พ.ศ. 2547 ว่า กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ยังเป็ นกลไก
สําคัญของรั ฐในส่ วนภูมิภาค ระดับตําบล หมู่บา้ น หากการปกครองตําบล หมู่บ ้ านแข็งแกร่ ง ประเทศย่อ มมัน่ คง
ภารกิจบําบัดทุกข์บาํ รุ งสุ ขของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในสถานการณ์ พ.ศ.2547 ต้องใช้หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิหน้าที่ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ชาญ คําวรรณ (2546 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ อ ง
บทบาทและอํานาจหน้าที่ของกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ในการป้ องกันและรักษาความสงบเรี ยบร้อยของประชาชนภายหลังปี
พ.ศ.2537 ผลการศึก ษาพบว่า บทบาทและอํานาจหน้าที่ข องกํานันผูใ้ หญ่ บา้ นในการป้ องกันและรั ก ษาความสงบ
เรี ยบร้อย เห็นได้ชดั เจนว่าถึงแม้มีการจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบลขึ้นมาแต่จากการทํางานของทั้งสองหน่ วยงานนี้
ไม่เกิ ดการซํ้าซ้อ นกันแต่อย่างใด กล่ าวคือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีหน้าที่เกี่ ยวกับการพัฒนาท้องที่ท้ งั หมดตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบล พ.ศ.2537 ซึ่ งไม่มีกาํ หนดให้ส มาชิ กสภาตําบลมีห น้าที่
เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรี ยบร้อยอยู่เลยในขณะที่พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 27
บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่ากํานันผูใ้ หญ่บา้ นมีอาํ นาจหน้าที่ในการป้ องกันและรักษาความสงบเรี ยบร้อยในเขตท้องที่ของ
ตนได้ ดังนั้นหากไม่มีกาํ นันผูใ้ หญ่บา้ นอาจมีความสับสนวุ่นวายการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผูน้ าํ ชุ มชนมีความคิดเห็ นว่ากํานัน ผูใ้ หญ่ บา้ นมี บทบาทในด้านการรักษาความ
สงบเรี ยบร้อยทุกด้านอยูใ่ นระดับมากเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด รองลงมา
คื อ ด้านการทํางานร่ ว มกับหน่ ว ยงานอื่ น ด้า นป้ องกันและปราบปรามบ่อ นการพนันและแหล่ งอบายมุข ด้านการ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิดา้ นการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การที่ผล
การศึกษาเป็ นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิผล เป็ นที่พึงพอใจของราษฎร ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ โภคิน พลกุล (2547: 8) ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบตั ิหน้าที่ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นใน
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สถานการณ์ พ.ศ. 2547 ว่า ต้องใช้หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็ นแนวทางปฏิบตั ิหน้าที่ ได้แก่ ด้านการบริ การ
ประชาชน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นควรเอาใจใส่ ดาํ เนินการช่วยเหลือและดูแลประชาชน อย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อจะ
ให้ประชาชนไต้รับความสะดวก รวดเร็ ว ในการติดต่อราชการ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นควรช่วยเหลือและสนับสนุ นการ
ปฏิบตั ิงานของทุกกระทรวง กรม และ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพราะการบริ การประชาชนถือเป็ นหัวใจสําคัญอย่าง
ยิ่ง ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรี ยบร้อย กํานัน ผูใ้ หญ่ บา้ นควรแนะนํา ตักเตือน และดูแลราษฎรมิให้
กระทําการผิดกฎหมาย รวมถึงชี้แจงข้อราชการต่างๆ ที่ประชาชนพึงรู้ ให้กาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ น ที่เป็ นหัวหน้าชุดรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อยประจําหมู่บา้ น และอํานวยความสะดวกในต้านต่ างๆ แก่ ประชาชน ด้า นการอนุ รักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและป่ าไม ดําเนินการดูแลรักษา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและป่ าไม้ในตําบล หมู่บา้ นให้อยู่ในสภาพที่มี
ความอุดมสมบูรณ์และ เมื่อ พบว่าป่ าไม้ในเขตทองที่ถูก บุก รุ ก ทําลายให้รายงานอําเภอ หรื อ เจ้าหน้าที่ตาํ รวจทราบ
โดยเร็ ว และการให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ ายในการแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กทําลาย ป่ าไม้ ด้านการแก้ไขปั ญหา
ความยากจน ให้ดาํ เนินการร่ วมมือกับทางจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่ วนทองถิ่นและประชาชนในพื้นที่ โดยเป็ น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่ประชาชนใน พื้นที่ตาํ บล หมู่บา้ น ตลอดจนข้อมูลปัญหาความต้องการ (Demand Side) ทรัพยากรในการ
ให้ความช่วยเหลือ (Supply Side) เพื่อน่าไปร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาถึงระดับฐานราก และ แก้ไขปัญหาสังคมและความ
ยากจนต่อไป ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ดําเนิ นการกระตุน้ ปลกจิตสํานึ กให้ ชุมชนตื่นตัว ให้เกิดมี
กระแสสังคมต่อด้านยาเสพติด การสร้างความร่ ว มมือกับประชาคมหมู่บา้ นและตําบล โดยเน้นการเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ครอบครัว โรงเรี ยน ชุมชน ในการรวมพลังต่อต้านยาเสพติดทุกรู ปแบบและเฝ้ าระวังการแพร่ ระบาดด้วย
และด้านการปราบปรามผูม้ ีอิทธิ พล ดําเนิ นการร่ วมมือกับทางราชการ มีการปราบปรามผูม้ ีอิทธิ พลด้วยการสอดส่ อง
ดูแลความประพฤติของลูกบ้าน มิให้ประพฤติตนเป็ นผู้ มีอิทธิ พลหรื อมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับผูม้ ีอิทธิ พล และดูแล
สถานประกอบการต่างๆ ใน พื้นที่และให้ความร่ วมมือ ในการแจ้งเบาะแส ข้อมูล ข่าวสาร ปั ญหาความเดือดร้อนที่เกิด
จากกลุ่มผูม้ ีอิทธิพลรวมถึงการใช้มาตรการทางสังคมต่อกลุ่มผูม้ ีอิทธิพล
2. ผูน้ าํ ชุมชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นว่าบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นกับการรักษาความสงบเรี ยบร้อยใน
เขตอําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
พิบตั ิ มีค วามแตกต่างอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านอื่ นๆ ไม่แตกต่ างกัน และผูน้ าํ ชุ มชนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นว่าบทบาทของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กับการรักษาความสงบเรี ยบร้อยในเขตอําเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ที่ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะผูน้ าํ ชุมชนทั้งเพศหญิงและเพศชาย
มีความคิดเห็นว่า กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ เช่นเดียวกันกับผูน้ าํ ชุมชนที่มี
ระดับการศึก ษา ต่ างกันมีความคิ ดเห็ นเหมือ นกันคื อเห็ นว่ากํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นมีค วามสามารถในการปฏิ บตั ิ งานที่มี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่ งหมายความว่าชุมชนให้การยอมรับ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในฐานะที่เป็ นผูน้ าํ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ เตือนใจ แววงาม (2534 : 57-58) ที่กล่าวว่า ผูน้ าํ ที่มีตาํ แหน่ งหน้าที่ที่จ ะต้องดําเนิ นงานให้บรรลุ ผลสําเร็ จตาม
ภารกิจที่กาํ หนดไว้ ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถมีบทบาทสําคัญและมีอิทธิพลในฐานะเป็ นผูแ้ นะบุคคลอื่นๆ ในองค์การ
ให้ทาํ งานจนประสบความสําเร็ จ ซึ่งต้องแสดงบทบาท ได้แก่ บทบาทในการเปลี่ยนแปลงงาน ผูน้ าํ มักจะมีบทบาทหรื อ
เป็ นตัวการสําคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่ งต่างๆ ในหน่วยงานเพราะมีอิทธิพลเหนือคนอื่นๆ จํานวนมาก บทบาท
ในการรั บ ผิดชอบงาน ผูน้ ํา ไม่ จ ําเป็ นต้อ งรั บผิด ชอบงานหรื อ จะต้อ งมี ตาํ แหน่ งสู ง สุ ด ในหน่ ว ยงาน จึ ง ไม่ต้อ ง
รับผิดชอบทุกๆ อย่างที่เกี่ยวกับงานเสมอไป และบทบาทในการสร้างค่านิ ยมประชาธิ ปไตย ผูน้ าํ ได้มาซึ่ งอํานาจจาก
การตัดสิ นใจของตนเองและการตกลงยินยอมของกลุ่มบุคคลซึ่งเป็ นผูต้ าม
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
1) ด้านป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นควรแนะนําให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งด้านสาเหตุ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน
ให้มากยิง่ ขึ้น
2) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นควรมีการประชุ มวางแผนงานร่ วมกับผูน้ ํา
ชุมชนและประชาชนเพื่อ ระดมสมอง ร่ ว มคิ ด ร่ วมตัดสิ นใจ ในการกําหนดแนวทางและแผนปฏิ บตั ิ งานด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มากยิง่ ขึ้น
3) ด้านการทํางานร่ วมกับหน่ วยงานอื่น กํานัน ผูใ้ หญ่ บา้ นควรมีส่ วนร่ วมกับหน่ วยงานด้านสาธารณสุ ข
ดําเนินการเผยแพร่ และให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ป้ องกันการแพร่ ของโรคระบาด หรื อโรคอื่นๆ ให้มากยิง่ ขึ้น
4) ด้านการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นควรแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับการป้ องกันตนเอง
และชุมชน โดยให้ประชาชนติ ดตามสภาพอากาศ และการแจ้งเตือนภัยต่ างๆ เพื่อให้ประชาชน ป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดได้
5) ด้านการป้ องกันและปราบปรามบ่อนการพนันและแหล่งอบายมุข กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นควรดูแล รณรงค์
ส่ งเสริ มให้ลูกบ้านปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ น
3) ควรศึกษารู ปแบบการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมสําหรับกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
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การปฏิบัตงิ านตามอานาจหน้ าทีต่ ามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้ อยเอ็ด
The Operating under the Authority of Local Government Act, Buddhist Era 2457 and Other Related Law of
Subdistrict Chiefs and Village Chiefs in Chiangkwan District, Roi Et Province
พรนภัทร วิระทูล1
พัฒน์ศิณ สําเริ งรัมย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตพื้นที่
อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้ อยเอ็ด จําแนกตามปั จ จัยส่ ว นบุคคล ได้แก่ เพศ และระดับการศึก ษา ประชากรที่ใช้ใน
การศึก ษา คื อ กํานัน ผูใ้ หญ่ บา้ นในเขตพื้นที่อ าํ เภอเชี ยงขวัญ จังหวัดร้อ ยเอ็ด ทุก ตําบล หมู่บา้ นจํานวน 66 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึง
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. กํา นัน ผูใ้ หญ่ บ ้า นในเขตพื้ น ที่ อ ํา เภอเชี ย งขวัญ จัง หวัด ร้ อ ยเอ็ ด ปฏิ บ ัติ งานตามอํา นาจหน้า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านการป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรื อน ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพ ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและด้านการทะเบียน
ต่างๆ และด้านอื่นๆ ตามลําดับ
2. กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นที่มีเพศและระดับการศึก ษาต่างกัน ปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่, พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457, กํานัน, ผูใ้ หญ่บา้ น,
อําเภอเชียงขวัญ
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the operating under the authority of Local Government
Act, Buddhist Era 2457 and other related law of subdistrict chiefs and village chiefs in Chiangkwan District, Roi Et
Province classified by personal factors such as gender and education level. The population consisted of 66
subdistrict chiefs and village chiefs in Chiangkwan District, Roi Et Province The questionnaire with rating scale was
used as a tool. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA),
and least significant difference by Scheffe’s method. The results of the study revealed that:
1. The subdistrict chiefs and village chiefs in Chiangkwan District, Roi Et Province operated under the
authority of Local Government Act, Buddhist Era 2457 and other related law at high level both overall and each
aspect, ranked by descending; conservation of natural resources and environment, civil defense, development and
promotion of career, government, peace and order maintenance and the registration and other aspects respectively.
2. The opinion of the subdistrict chiefs and village chiefs with different gender and education level was
not different both a whole and each aspect.
Keywords : The Operating under the Authority, Local Government Act Buddhist Era 2457, Subdistrict Chiefs,
Village Chiefs, Roi Et Province
บทนา
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น มีฐานะพนัก งานฝ่ ายปกครองในระดับท้อ งที่ มีบทบาทหน้าที่ปกครองและบริ หารการ
ปกครอง “ท้อ งที่ ” ซึ่ งได้ถือ กําเนิ ดและมีพฒ
ั นาการอย่างต่อ เนื่ องมาตั้งแต่ สมัยพระบาทสมเด็จ พระจุ ลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 5 และตราบจนปัจจุบนั ยังคงกล่าวได้ว่า กํานันผูใ้ หญ่บา้ นมีท้ งั บทบาทและอํานาจหน้าที่ในเขตการ
ปกครองที่เรี ยกว่าตําบลและหมู่บา้ น โดยต้องรับผิดชอบงานของกระทรวงมหาดไทย และของทุกกระทรวง ทบวง กรม
ที่นาํ ลงไปปฏิบตั ิในตําบล หมู่บา้ น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นจึงเป็ นกลไกสําคัญ ที่จะทําให้งานของทางราชการบรรลุเป้ าหมาย
พนัก งานฝ่ ายปกครองในระดับท้องที่ ลักษณะของการปกครองท้อ งที่ดังกล่ าว นับว่าเป็ นโครงสร้างสําคัญของการ
บริ ห ารดิ นแดนของไทย (Territory Administration) โดยที่ในระยะต่ อมาได้มีก ารสถาปนาโครงสร้ างการบริ ห าร
ราชการส่ วนภูมิภาคขึ้น ที่มีจงั หวัดและอําเภอขึ้นเป็ นโครงสร้างส่ วนบนอีกชั้นหนึ่ง การที่การปกครองท้องที่มีลกั ษณะ
ดังกล่าว ส่ งผลให้กาํ นันผูใ้ หญ่บา้ นของไทยมีวฒั นาการต่อเนื่อง ตําแหน่งกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในครั้งการปฏิรูปการเมืองการปกครองของไทยครั้งสําคัญ
เนื่ องจากสภาวการณ์ในขณะนั้นประเทศไทยต้อ งเผชิ ญกับภัยคุก คามด้านต่ างๆโดยเฉพาะภัยคุ กคามจากภายนอก
ประเทศจากการคุกคามของประเทศมหาอํานาจตะวันตกที่แผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาถึงประเทศเพื่อนบ้านของไทย ขณะที่
การปกครองของไทยในขณะนั้นยังไม่ทนั สมัยและไม่มีเอกภาพทางการปกครองเท่าที่ควร การปฏิรูปการเมือ งการ
ปกครองของไทยดังกล่าว เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งและรักษาเอกราชของชาติไว้
ในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้อ อกกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงฐานะของสุ ขาภิบาลเป็ นเทศบาลตําบล รวมถึงการปฏิรูประบบ
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ราชการ ในปี 2545 ผลของกฎหมายเหล่านี้ ทําให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนมากขึ้ น และยังมีผลให้กาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ น ต้องพ้นจากตําแหน่ งในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
อย่างไรก็ตามถึงแม้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในตําบล หมู่บา้ น แต่กฎหมายก็ไม่ได้แก้ไข
หรื อปรับลดบทบาทอํานาจ หน้าที่ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นแต่อ ย่างใด ในพื้นที่การปกครองใดที่ยงั มีสถานภาพของ
กํานันในฐานะพนักงานฝ่ ายปกครองแห่ งท้องที่อยู่ (เฉพาะพื้นที่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล) ยังคงไว้ โดยมิได้
ยกเลิกอํานาจตามกฎหมายของ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทภารกิจตามกฎหมายลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. 2457 และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงงานตามนโยบายของรั ฐบาลและกระทรวง มหาดไทย เป็ นงานระดับ
ภูมิภาคที่จะต้องอาศัยกํานัน ผูใ้ หญ่ บา้ น เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ ไม่ว่าจะเป็ นงานด้านการปกครองและการรักษาความสงบ
เรี ยบร้อย การอํานวยความยุติธรรม การป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน การส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ ของ
รัฐในพื้นที่ งานเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน งานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ งานต่อต้านยาเสพติด
เป็ นต้น
จากความสําคัญของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ดังกล่าวผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในเขตพื้นที่อาํ เภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางในการพัฒนาบทบาทของกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในเขตพื้นที่อาํ เภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในเขตพื้นที่อาํ เภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามคุณลักษณะ
ส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
1. กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นที่มีเพศต่างกัน มีการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน
2. กํานัน ผูใ้ หญ่ บา้ นที่มีระดับการศึกษาต่ างกั น มีก ารปฏิ บตั ิ งานตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญ ญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้กาํ หนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตอําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ด้านเนื้อหา คือ อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ใน 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย 2) ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพ 3)
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 4) ด้านการทะเบียนต่างๆ 5) ด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน 6)
ด้านอื่นๆ
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3. ด้านประชากร
ประชากรที่ศึกษา คือ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ทุกตําบล หมู่บา้ นในเขตพื้นที่อาํ เภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
จํานวน 66 คน กําหนดจากประชากรทั้งหมด
4. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ คือ เพศและระดับการศึกษา ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตพื้นที่อาํ เภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
2) ตัวแปรตาม อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ใน 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย 2) ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพ 3)
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 4) ด้านการทะเบียนต่างๆ 5) ด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน 6)
ด้านอื่นๆ
5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1-30 มีนาคม 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากร คือ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นทุกตําบล หมู่บา้ นในเขตพื้นที่อาํ เภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 66 คน
กําหนดจากประชากรทั้งหมด
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้ างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็ นของ
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นทุกตําบล หมู่บา้ นในเขตพื้นที่อาํ เภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็ นเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิงานตามอํานาจ หน้าที่ตามพระราชบัญญั ติลกั ษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในเขตพื้นที่อาํ เภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
วิธีของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิ จ ัย ที่เ กี่ ยวกับ การปฏิ บตั ิ ง านตามอํานาจ หน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
2) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และ
สมมติฐานการศึกษา
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3) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่กาํ หนด อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา เนื้ อหา
ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้ อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนําเพิ่มเติม
4) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตอําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
5) นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ ไปหาค่าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ละด้านโดยวิธี Itemtotal Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6) นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ความเชื่อ มัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
7) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลในการศึกษาผูศ้ ึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขอหนังสื อ จากวิทยาลัย เพื่อ ขอความอนุ เ คราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล ในการศึก ษาเสนอต่ อ
นายอําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาด้วยตนเองและติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยทํา
การวิเคราะห์ตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ
(Percentage)
2) วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามอํานาจ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตพื้นที่อาํ เภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
หาค่าเฉลี่ย ( x ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญ
ชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3) วิเ คราะห์ เ ปรี ยบเที ยบความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับ บทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่ บ ้าน กับ การรั ก ษาความสงบ
เรี ยบร้อย จําแนกตามสถานภาพใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1) ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อ คําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่ าความเชื่ อ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่ าสัมประสิ ทธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
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2. สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของกลุ่มตัว อย่างจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ( Scheff e  )
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในเขตพื้นที่อาํ เภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด สรุ ปผลการศึกษาดังนี้
1. กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตพื้นที่อาํ เภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 64 คน (ร้อย
ละ 96.96) รองลงมาเป็ นเพศหญิง จํานวน 2 คน (ร้อยละ 3.04)ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 43 คน
(ร้อยละ 65.15) รองลงมามีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 16 คน (ร้อยละ 24.24) มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
จํานวน 5 คน (ร้อยละ 7.57) และมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี จํานวน 2 คน (ร้อยละ 3.04)
2. กํา นัน ผูใ้ หญ่ บ ้านในเขตพื้น ที่ อ าํ เภอเชี ยงขวัญ จัง หวัดร้ อ ยเอ็ ด ปฏิ บ ัติง านตามอํา นาจหน้าที่ ต าม
พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ( x =3.77) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
( x =3.84) ด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ( x =3.83) ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพ ( x =3.78) ด้านการ
ปกครองและการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและด้า นการทะเบี ย นต่ า งๆ ( x =3.77) และด้า นอื่ น ๆ ( x =3.67)
ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย โดยภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x
=3.77) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ การควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บา้ นให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามกฎหมายหรื อระเบียบแบบแผนของทางราชการ ( x =3.93) รองลงมา ดําเนิ นการหรื อจัดการตามหมายสั่งของเจ้า
พนักงานให้คน้ หรื อให้ยดึ ผูก้ ระทําผิดหรื อสงสัยว่ากระทําผิดกฎหมาย ( x =3.87) และบริ หาร จัดการหมู่บา้ นให้เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย ถูกต้องตามหลักสุ ขลักษณะ ( x =3.86) ส่ วนข้อที่มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ รายงานหรื อแจ้งความ
เมื่อทราบว่ามีการกระทําผิดกฎหมายหรื อสงสัยว่าจะเกิดเหตุข้ ึนในหมู่บา้ น ( x =3.62)
2) ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพ โดยภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =3.78) เรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ การบํารุ งและส่ งเสริ มอาชีพราษฎรในทางเกษตรกรรม พาณิ ชยกรรม และ
อุตสาหกรรม ( x =3.89) รองลงมา ให้คาํ ปรึ กษาช่วยเหลือแก่เกษตรกรและคนยากจน ( x =3.83) และตรวจตราและ
รักษาผลประโยชน์ในการ อาชีพและราษฎร ( x =3.80) ส่ วนข้อที่มีการปฏิบตั ิน้อยที่ สุดคือ ช่วยเหลือในการตรวจ
และนําเก็บภาษีอากรในเขตท้องที่ตาํ บล หมู่บา้ น ( x =3.86)
3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x
=3.84) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ ดูแลพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบ เมื่อมีการบุกรุ ก ตัดไม้
ทําลายป่ าหรื อการกระทําผิดต่างๆ ได้รายงานให้นายอําเภอทราบ ( x =3.88) รองลงมา ป้ องกันและปราบปรามการ
กระทําผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ ( x =3.86) และป้ องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทําลายป่ า
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และการกระทําผิดต่างๆ ในท้องที่รับผิดชอบ ( x =3.83) ส่ วนข้อที่มีการปฏิบตั ิน้อยที่สุดคือ ป้ องกันและปราบปราม
การลักลอบตัดไม้ ทําลายป่ าในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ เขตป่ าอนุรักษ์ในเขตท้องที่ ( x =3.72)
4) ด้านการทะเบียนต่างๆ โดยภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =3.77) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ เป็ นผูร้ ับรอง ผูข้ ออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปื น ที่มีภูมิลาํ เนาอยู่ในเขตตําบล หมู่บา้ น ( x
=3.86) รองลงมา การเป็ นพนักงานตรวจรับบัตรประจําตัวประชาชน ( x =3.85) และสํารวจ จัดทําบัญชีสัตว์ที่ยงั
ไม่ได้ทาํ ตัว๋ รู ปพรรณกรณี หายหรื อตาย ( x =3.82) ส่ วนข้อที่มีการปฏิบตั ิน้อยที่สุดคือ จัดการให้ความสะดวกและ
รักษาความสงบเรี ยบร้อยในการเลือกตั้งผูแ้ ทน เช่น ส.ส. ส.จ. ส.อบต. เป็ นต้น ( x =3.63)
5) ด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน โดยภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =3.83) เรี ยงลําดับ
ค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อ ย 3 อัน ดับ คื อ สํารวจความเสี ยหายจากภั ยธรรมชาติ ต ามหลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารของ
กระทรวงมหาดไทย ( x =4.06)รองลงมา รวบรวมกลุ่มประชาชนและอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ( x =3.92)
และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยจัดระเบียบและเขตพื้นที่
ช่วยเหลือตามความจําเป็ นเร่ งด่วนอย่างเป็ นธรรมและเสมอภาคและไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน ( x =3.83) ส่ วนข้อที่มีการ
ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือเป็ นเจ้าพนักงานดับเพลิงในเขตท้องที่ ( x =3.73)
6) ด้านอื่นๆ โดยภาพรวมและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ( x =3.67) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
อันดับ คื อ การสํารวจโรงเรื อ นหรื อ สิ่ งปลูก สร้ าง ที่ดิน ที่อ ยู่ในข่ ายต้อ งเสี ยภาษี ( x =3.79) รองลงมา แนะนํา
ช่วยเหลือประชาชนในการจดทะเบียนคนจน ( x =3.92) และการช่วยเหลือทางราชการดูแลรักษาที่ราชพัสดุอนั เป็ น
ทรัพย์สินของแผ่นดิน ( x =3.72) ส่ วนข้อที่มีการปฏิ บตั ิน้อยที่สุดคือ ช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่ดินในการรับจัดที่ดิน
ออกหนังสื อสําคัญ หรื อโฉนดที่ดิน การโอน การซื้อขาย ( x =3.52)
3. กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ที่มีเพศต่างกันปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่
พ.ศ.2457และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
4. กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาที่พบว่า กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตพื้นที่อาํ เภอเชี ยงขวัญ จังหวัดร้ อยเอ็ด ปฏิบตั ิ งานตาม
อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมและทุก
ด้านอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ วิลาวรรณ พิพฒั น์ชยั กร (2547) ที่ศึกษาการ
ปฏิบตั ิงานของผูใ้ หญ่บา้ นอําเภอนาเชือก จังหวัด มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ หญ่บา้ นมีการปฏิบตั ิหน้าที่
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ยเป็ นรายด้านคื อ ด้านการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อ น ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพ ด้านการ
ปกครองและการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและด้านการทะเบียนต่างๆ และด้านอื่น ๆ ตามลําดับ
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ามีประเด็นที่การปฏิบตั ิมากในแต่ละด้านดังนี้ ด้านการปกครองและการ
รักษาความสงบเรี ยบร้อย คือ การควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บา้ นให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายหรื อระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ แสดงให้เ ห็ นว่ ากํานัน ผูใ้ หญ่ บา้ นให้ค วามสําคัญ ในเรื่ อ งกฎหมายหรื อระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ ซึ่ งสอดคล้อ งกับแนวคิ ดของ โภคิ น พลกุล (2547: 8) ได้ก ล่ าวถึ งแนวทางการปฏิ บตั ิ ห น้าที่ของกํานัน

220 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสี มา

ผูใ้ หญ่ บา้ นในสถานการณ์ พ.ศ. 2547 ด้านการปกครองและรั ก ษาความสงบเรี ยบร้ อ ย คื อ กํานัน ผูใ้ หญ่ บ ้ านควร
ดําเนินการแนะนํา ตักเตือน และดูแลราษฎรมิให้กระทําการผิดกฎหมายรวมถึงชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ ที่ประชาชนพึงรู้
ให้กาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ น ที่เป็ นหัวหน้าชุดรักษาความสงบเรี ยบร้อยประจําหมู่บา้ น (ชรบ.) อํานวยความสะดวกในต้าน
ต่างๆ แก่ประชาชน ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพ คื อ การบํารุ งและส่ งเสริ มอาชีพราษฎรในทางเกษตรกรรม
พาณิ ชยกรรม และอุตสาหกรรม โดยโภคิ น พลกุล (2547: 8) ได้ก ล่าวถึงแนวทางการปฏิบตั ิ หน้าที่ข องกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นในสถานการณ์ พ.ศ. 2547 ด้านการแก้ไขปั ญหาความยากจน ให้ดาํ เนิ นการร่ วมมือกับทางจังหวัด อําเภอ
องค์กรปกครองส่ วนทองถิ่นและประชาชนในพื้นที่ โดยเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่ประชาชนใน พื้นที่ตาํ บล หมู่บา้ น ตลอดจน
ข้อมูลปั ญหาความต้องการ (Demand Side) ทรัพยากรในการ ให้ความช่วยเหลือ (Supply Side) เพื่อน่ าไปร่ วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาถึงระดับฐานราก และแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนต่อไป) สอดคล้องกับการศึกษาของ วิรัตน์
ไชยสิ ทธิ์ (2546 : บทคัดย่อ) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกํานันและผูใ้ หญ่บา้ นตามกฎหมายว่าด้วย
ลัก ษณะปกครองท้อ งที่ และกฎหมายอื่ นที่กาํ หนดเป็ นอํานาจหน้าที่ข องกํานันผูใ้ หญ่ บา้ น กรณี ศึก ษากํานันและ
ผูใ้ หญ่ บา้ นจังหวัดนครนายก ผลการศึก ษาพบว่า การปฏิบตั ิ งานตามอํานาจหน้าที่ข อง กํานันและผูใ้ หญ่ บา้ นตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการ ปฏิบตั ิงานมากที่สุดเรี ยงลําดับลงมาได้
ดังนี้ ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม คือ ดูแลพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบ
เมื่อมีการบุกรุ ก ตัดไม้ ทําลายป่ าหรื อการกระทําผิดต่างๆ ได้รายงานให้นายอําเภอทราบ ด้านการทะเบียนต่างๆ คือ
เป็ นผูร้ ับรอง ผูข้ ออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปื น ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตตําบล หมู่บา้ น ด้านการทะเบียนต่างๆ คือ เป็ นผู้
รับรอง ผูข้ ออนุ ญาตให้มีและใช้อาวุธปื นที่มีภูมิลาํ เนาอยู่ในเขตตําบล หมู่บา้ น ด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน คือ
สํารวจความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงมหาดไทย ด้านอื่นๆ คื อ การสํารวจ
โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง ที่ดิน ที่อยูใ่ นข่ายต้องเสี ยภาษี
ในขณะเดี ยวกันจากผลการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ามีประเด็นที่การปฏิบตั ิน้อยที่สุดในแต่ละ
ด้าน ซึ่งกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นควรดําเนิ นการให้มากยิ่งขึ้น คือ ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย คือ
รายงานหรื อแจ้งความเมื่อทราบว่ามีการกระทําผิดกฎหมายหรื อสงสัยว่ าจะเกิดเหตุข้ ึนในหมู่บา้ น ด้านการพัฒนาและ
ส่ งเสริ มอาชี พ คื อ ช่ ว ยเหลื อ ในการตรวจและนําเก็บ ภาษี อ ากรในเขตท้อ งที่ตาํ บล หมู่บ ้าน ด้า นการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม คือ ป้ องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทาํ ลายป่ าในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
เขตป่ าอนุ รักษ์ในเขตท้องที่ ด้านการทะเบียนต่างๆ คือ จัดการให้ความสะดวกและรักษาความสงบเรี ยบร้อยในการ
เลือกตั้งผูแ้ ทน เช่น ส.ส. ส.จ. ส.อบต. เป็ นต้น ด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน คือ เป็ นเจ้าพนักงานดับเพลิงในเขต
ท้องที่ และด้านอื่นๆ คือ ช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่ดินในการรับจัดที่ดิน ออกหนั งสื อสําคัญ หรื อโฉนดที่ดิน การโอน
การซื้อขาย
กํานัน ผูใ้ หญ่ บา้ น ที่มีเพศต่างกันปฏิ บตั ิงานตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญ ญัติล ักษณะปกครองท้องที่
พ.ศ.2457และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันและกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน ปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นไม่
ว่าจะเป็ นเพศชายหรื อ เป็ นเพศหญิงล้ว นแต่ มีความสามารถในการปฏิ บ ัติงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งในปั จ จุ บนั
กฎหมายต่างๆ ได้เอื้อให้มีความเสมอภาคกันในทุกเรื่ อง เช่นเดียวกันระดับการศึกษาที่ต่างกันไม่ทาํ ให้การปฏิบตั ิงาน
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ตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญ ญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่ นที่เ กี่ยวข้อ ง ของกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
1) ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นควรรายงานหรื อแจ้งความเมื่อทราบ
ว่ามีการกระทําผิดกฎหมายหรื อสงสัยว่าจะเกิดเหตุข้ ึนในหมู่บา้ นให้มากยิง่ ขึ้น
2) ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นควรให้การช่วยเหลือและตรวจและนําเก็บภาษีอากร
ในเขตท้องที่ตาํ บล หมู่บา้ น ให้มากยิง่ ขึ้น
3) ด้านการอนุ รัก ษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กํานัน ผูใ้ หญ่ บา้ นควรดําเนิ นการเกี่ยวกับการ
ป้ องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทําลายป่ าในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ เขตป่ าอนุรักษ์ในเขตท้องที่ให้มากยิง่ ขึ้น
4) ด้านการทะเบียนต่างๆ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นควรให้การช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่ดินในการรับจัดที่ดิน ออก
หนังสื อสําคัญ หรื อโฉนดที่ดิน การโอน การซื้อขาย
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปัจจัยที่จะส่ งผลให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นมีประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
2) ควรศึกษาแนวทางหรื อวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
3) ควรศึกษาปัญหาและอุสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
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ศึกษาการดาเนินงานด้ านการบริการสาธารณะของเทศบาลตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
The Study of Operations in Public Service of I-San Subdistrict Municipality,
Muang District, Burirum Province
พระฉัฒร์นุพงค์ (อตถกาโม) สิ งห์กลู 1
รัชดากร ทมินเหมย2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานด้านการบริ การสาธารณะของเทศบาล
ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และอาชีพ ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอิส าณ อําเภอเมือ ง จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 18,391 คน
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 391 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็ นแบบสอบถาม มีลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความคิดเห็ นว่าการดําเนิ นงานด้าน
การบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลอิสาณ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตามลําดับ
2. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานด้านการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลอิ
สาณ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย เพศหญิงมีความ
คิดเห็นว่าเทศบาลฯ มีการดําเนินการสูงกว่าเพศชาย ส่ วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานด้านการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลอิ
สาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน

1
2

นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสี มา
(อาจารย์ ดร.), อาจารย์ที่ปรึ กษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสี มา
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare operations in public service of I-San Subdistrict
Municipality, Muang district, Burirum province classified by personal factors such as gender and occupation.
Population used in the study consisted of 18,391 people in the area. Samples were 391 people by Taro Yamane
method. The questionnaire with rating scale was used as a tool. The data were analyzed by using percentage, mean,
standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and least significant difference by Scheffe’s method.
The results of the study revealed that:
1. The people’s opinions on the operations in public service of I-San Subdistrict Municipality, Muang
district, Burirum province in overall were at high level, ranked by descending; utilities and infrastructure, public
health and the environment, education, religion and culture and economic and tourism respectively.
2. The opinion of people with different gender was not different as a whole. When considering by aspect,
it found that people had different opinion on economic and tourism , ducation, religion and culture which was
statistically significant at .01 level. Female’s opinion on Subdistrict Municipality’s operations was higher than
male’s. The others were not different.
3. The opinion of people with different occupation was not different on the operations in public service of
I-San Subdistrict Municipality.
บทนา
ในการบริ หารราชการแผ่นดินนั้น กฎหมายสูงสุ ดที่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ในการดําเนิ นงานจะต้องยึดถือ
และปฏิ บ ัติ โ ดยเคร่ ง ครั ด คื อ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และในการบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นับเป็ นรัฐธรรมนูญที่ได้บญั ญัติเกี่ยวกับการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นไว้เป็ น
อย่างดี โดยรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นับว่าเป็ นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริ ง
ในประวัติศาสตร์ ก ารเมือ งการปกครองของประเทศไทย โดยรัฐธรรมนู ญฉบับนี้ มีเจตนารมณ์มุ่งกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่น โดยมีบทบัญญัติอย่างชัดเจนว่ารัฐต้องกระจายอํานาจให้ทอ้ งถิ่นพึ่งตนเองตัดสิ นใจในกิจการท้องถิ่นเองได้
และพัฒนาเศรษฐกิ จให้ทวั่ ถึงเท่าเทียมรวมทั้งยังได้แสดงเจตนารมณ์ในการพัฒนาจังหวัดให้มีค วามพร้ อมเพื่อ เป็ น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยคํานึ งถึงเจตนารมณ์ของประชาชน นอกจากนี้ ยงั ได้ระบุถึงการปกครอง
ท้องถิ่นซึ่งต้องพัฒนากระจายอํานาจให้ส่วนท้องถิ่นเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีกฎหมายพระราชบัญญัติกาํ หนด
แผนขั้นตอนการกระจายอํานาจซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงขั้นฐานรากของการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
ให้มีความเป็ นอิสระในการปกครองตนเองสามารถจัดการบริ การสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมกําหนดทิศทางตรวจสอบกํากับดูแลการทํางานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กระจายอํานาจสู่ทอ้ งถิ่นดังกล่าวมีความสําคัญต่อระบบการบริ หารภาครัฐทั้งราชการส่ วนกลางส่ วนภูมิภาคและส่ วน
ท้อ งถิ่ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ ายโอนงานเงิ นคนและความเป็ นอิ ส ระในการบริ ห ารจัดการจากส่ ว นกลางซึ่ งจะ
เกี่ ยวข้อ งกับภารกิจ รั บผิดชอบใหม่ๆที่เ กิ ดขึ้ นการปรั บบทบาทโครงสร้ างวิธี การทํางานและแนวทางดาเนิ นงานที่
สําคัญๆทั้งในระดับภูมิภาคท้องถิ่นและชุมชนตลอดจนการสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่ วมของภาคีพฒั นาจากส่ วนต่างๆ
ให้เข้ามามีบทบาทในการบริ หารขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ การปฏิบตั ิในทุกระดับทั้งนี้ เพื่อพัฒนาชีวิตสนองความเป็ นอยู่
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ของประชาชนให้ดีข้ ึนการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริ การประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
นําการบริ การของรัฐลงสู่ ประชาชนได้อย่างรวดเร็ ว
การจัดทําบริ การสาธารณะโดยส่ วนท้องถิ่น หมายถึง การจัดทําบริ การสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้แก่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล กรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยา
ซึ่งบริ การสาธารณะที่จดั ทําโดยส่ วนท้องถิ่นนั้น ได้แก่บริ การสาธารณะบางประเภทที่รัฐมอบหมายให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูจ้ ดั ทําเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้นๆ โดย
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดทําบริ การสาธารณะจะถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นในแต่ล ะประเภท และในพระราชบัญญัติก าํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยการจัดทําบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นสามารถ
สรุ ปและแบ่งออกเป็ น 4 ด้านหลักๆได้ดงั นี้ คือบริ การสาธารณะทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริ การ
สาธารณะทางด้านงานสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม บริ การสาธารณะทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และบริ การ
สาธารณะทางด้านชีวิตความเป็ นอยู่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสาธารณะประโยชน์เป็ นสําคัญ กล่าวคือการจัดบริ การ
สาธารณะจะต้องสอดคล้องและสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการส่ วนรวมของประชาชนทุกคนในท้องถิ่น ซึ่ ง
เป็ นความต้องการของประชาชนที่จะมีชีวิตเป็ นอยูอ่ ย่างสุ ขสบาย และความต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนั้นอย่าง
ปลอดภัย (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2547) ดังนั้นการจัดทําบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะต้อง
สอดคล้องกับความต้องการและความเป็ นอยู่ของประชาชนในเขตพื้นที่น้ นั ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักของการกระจาย
อํานาจการปกครองไปสู่ ทอ้ งถิ่นที่ตอ้ งการให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถบริ หารจัดการและปกครองดูแล
ตัวเองได้ มีความสามารถที่จะรับรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงของปัญหาต่า งๆ และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ได้ดีและรวดเร็ ว กว่าราชการส่ วนกลาง และสามารถตอบสนองต่ อ ความต้องการของประชาชนในท้อ งถิ่นนั้นให้
ได้มากที่สุดอย่างแท้จริ ง
จากเหตุผลและความสําคัญในเรื่ องการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ผู้
ศึกษาจึงสนใจศึกษาการดําเนินงานด้านการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบล อิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ
นําผลการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนินงานด้านการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลอิ
สาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานด้านการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานด้านการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลอิสาณอําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ การดําเนิ นงานด้านการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบล
อิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดําเนิ นงานด้านการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบล
อิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาการดําเนิ นงานด้านการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้
ศึกษากําหนดขอบเขตด้านเนื้ อหาโดยศึกษา 4 ด้านได้แก่ ดา้ นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เพศและอาชีพ
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การดําเนิ นงานด้านการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบล
อิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ผศู้ ึกษาเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 18,391 คน (ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์เทศบาลตําบลอิสาณ พ.ศ.2557, 2557: 1)
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างใน บุญชม ศรี สะอาด, 2546 : 101) โดยใช้
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 คํานวณตามสูตร ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 391.48 คน
การศึกษานี้จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง 391 คน แล้วเลือกตัวอย่างจากแต่ละหมู่บา้ น โดยคํานวณตามสัดส่ วนค่าร้อยละ และ
เลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็ นของ
ประชาชนต่อ การดําเนิ นงานด้านการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน
1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็ นของประชาชนต่อ การดําเนิ นงานด้านการบริ ก ารสาธารณะของเทศบาล
ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert) โดยค่าแต่ละระดับมีความหมาย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ออกหนังสื อ จากวิ ทยาลัย เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็บรวบรวมข้อ มูล ในการศึก ษาเสนอต่ อ
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) วิเ คราะห์ ข้อมูลกลุ่ มตัว อย่างที่ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ
(Percentage)
2) วิเคราะห์ ความคิ ดเห็ นของประชาชนต่ อ การดําเนิ นงานด้านการบริ ก ารสาธารณะของเทศบาลตําบล
อิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3) วิเ คราะห์ เ ปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ น ของประชาชนต่ อ การดําเนิ นงานด้านการบริ ก ารสาธารณะของ
เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตามสถานภาพใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test
สรุปผลการศึกษา
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จํานวน 198 คน (ร้อยละ 50.64) รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 193 คน (ร้อยละ 49.36) ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับราชการ หรื อ พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 167 คน (ร้อยละ 42.71) รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ ส่ วนตัว ค้าขาย
จํานวน 149 คน (ร้อยละ 38.11) และประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 75 คน (ร้อยละ 19.18)
2. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความคิดเห็นต่อการบริ การสาธารณะ
ของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.80) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย เป็ นดังนี้ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ( x =4.21) ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ( x
=3.85) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( x =3.84) และด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ( x =3.30) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.21) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่ามี 6 ข้ออยูใ่ นระดับมาก และมี 1 ข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อับดับ
ดังนี้ เทศบาลฯ มีการดูแล บํารุ งรักษาสถานที่เล่นกีฬาและออกกําลังกาย( x =4.48) รองลงมาเทศบาลฯ จัดให้มี
สถานที่เล่นกีฬา และออกกํา ลังกาย ( x =4.45) และเทศบาลฯ มีการสร้างและบํารุ งรักษาถนน และทางระบายนํ้า
( x =4.38) ส่ วนข้อที่เทศบาลตําบลอิสาณดําเนินการน้อยที่สุดคือ เทศบาลฯ มีการบริ การนํ้าประปาอย่างเพียงพอและ
สมํ่าเสมอ ( x =3.45)
2) ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.85) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามี
5 ข้ออยู่ในระดับมาก และมี 2 ข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อับดับดังนี้
เทศบาลฯ มีก ารสนับสนุ นและจัดบริ การด้านสาธารณสุ ข เช่น การประสานกับสถานบริ ก ารด้านสาธารณสุ ข เพื่อ
ให้บริ การแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ( x =4.10) รองลงมาเทศบาลฯ มีก ารให้บริ การป้ องกันและระงับ
โรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดนก โรคพิษสุ นัขบ้า เป็ นต้น ( x =4.29) และเทศบาลฯ มีการให้บริ การ
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แนะนํารักษา ดูแลสุ ขภาพอนามัยผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและประชาชน ( x =4.05) ส่ วนข้อที่เทศบาลตําบลอิสาณดําเนิ นการ
น้อยที่สุดคือ เทศบาลฯ มีการเก็บขยะ มูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันโรคต่างๆ ( x =3.33)
3) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.30) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่ามี 3 ข้ออยูใ่ นระดับมาก และมี 4 ข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อับดับ
ดังนี้ เทศบาลฯ มีการส่ งเสริ มและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้ น ฯลฯ ( x =4.11) รองลงมา
เทศบาลฯ จัดให้มีศูนย์กลางการซื้ อขายสิ นค้าในหมู่บา้ นหรื อชุมชน เช่น ตลาดนัด ( x =3.78) และเทศบาลฯ มีการ
ประสานงานกับส่ วนราชการในพื้นที่เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ( x =3.54) ส่ วนข้อที่เทศบาลตําบลอิสาณดําเนิ นการ
น้อยที่สุดคือ เทศบาลฯ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรื อแหล่งท่องเที่ยว ( x =2.83)
4) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับดังนี้ เทศบาลฯ มีการกิจกรรมเพื่อ
ทํานุ บํารุ งและสื บสานวัฒนธรรมไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็ นต้น ( x =4.09) รองลงมาเทศบาลฯ มีการ
สนับสนุนหรื อให้ทุนเพื่อจัดซื้ อ จัดหาวัสดุ สื่ อการเรี ยนการสอนแก่โรงเรี ยนในพื้นที่ ( x =4.01) และเทศบาลฯ มี
การสนับสนุ นการศึก ษานอกระบบ เช่ น การศึกษานอกโรงเรี ยน ( x =3.98) ส่ ว นข้อ ที่เ ทศบาลตําบลอิ ส าณ
ดําเนินการน้อยที่สุดคือ เทศบาลฯ มีการจัดบริ การสําหรับ เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ เช่น ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
กิจกรรมหรื อการส่ งเสริ มสําหรับกลุ่มดังกล่าว ( x =3.52)
3. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนิ นงานด้านการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลอิ
สาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามี 2 ด้านที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยประชาชนเพศหญิงมีความคิดเห็ นว่าเทศบาลฯ มีการดําเนิ นการสู งกว่าประชาชนเพศชาย ส่ วนด้านอื่น ๆ ไม่
แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานด้านการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบล
อิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากผลการศึก ษาที่พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอิ สาณ มีความคิดเห็ นต่อการบริ การสาธารณะของ
เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ฐิ ติพงศ์ ทิพย์อกั ษร (2554 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ อ ง ความคิดเห็ นของประชาชนต่อการบริ การ
สาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็ นว่า
เทศบาลตําบลอิสาณ ได้ให้ความสําคัญด้านการบริ การสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ โดยมีผลการ
ดําเนิ นงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ เทศบาลตําบลอิสาณยังได้กาํ หนดเป็ นนโยบายในการพัฒนา เช่น
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งตําบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ ง ด้านความ
สงบเรี ยบร้อย และความสงบสุ ขของประชาชน มีการบริ หารจัดการที่ดีในตําบลอิสาณ โดยประชาชนได้รับบริ การที่ดี
มีก ารปฏิ บตั ิตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันและเกิ ดการมีส่ว นร่ วมในทุก ขั้นตอนการพัฒนา (แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์, 2557 : 2) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าเทศบาลตําบลอิสาณ ได้ดาํ เนิ นการ
บริ การสาธารณะอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ปราณี อินทวงศ์ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ อง
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ประสิ ทธิผลการให้บริ การของเทศบาลตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประสิ ทธิ ผลการให้บริ การ
ของเทศบาลตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีการ
ดําเนิ นการมากที่สุดคื อ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณู ปการ ซึ่ งเทศบาลได้ดาํ เนิ นการในเรื่ องดูแล บํารุ งรักษา
สถานที่เล่นกีฬาและออกกําลังกาย การจัดให้มีสถานที่เล่นกีฬา และออกกําลังกาย การสร้างและบํารุ งรักษาถนน และ
ทางระบายนํ้า แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ ของเทศบาลฯ ในการส่ งเสริ มให้ประชาชนดูแล รักษาสุ ขภาพด้วยการจัด
สถานที่และเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการออกกําลังกาย นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังดูแลรักษาสาธารณูปโภคพื้นฐานคือการ
สร้างและบํารุ งรักษาถนน และทางระบายนํ้า
ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลได้สนับสนุ นและจัดบริ การด้านสาธารณสุ ขเช่น การประสานกับ
สถานบริ ก ารด้านสาธารณสุ ข เพื่อ ให้บริ ก ารแก่ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ มีก ารให้บริ ก ารป้ องกันและระงับ
โรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลื อดออก โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุ นัข บ้า เป็ นต้น นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังได้ดาํ เนิ นการ
ให้บริ ก ารแนะนํารัก ษา ดูแลสุ ขภาพอนามัยผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิก ารและประชาชน ด้านการศึก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลฯ มีการกิจกรรมเพื่อทํานุ บํารุ งและสื บสานวัฒนธรรมไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็ นต้น เทศบาลฯ มี
การสนับสนุ นหรื อ ให้ทุนเพื่อ จัดซื้ อ จัดหาวัส ดุ สื่ อ การเรี ยนการสอนแก่ โรงเรี ยนในพื้นที่ และเทศบาลฯ มีก าร
สนับสนุนการศึกษานอกระบบ เช่น การศึกษานอกโรงเรี ยน ส่ วนด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เทศบาลฯ มีการ
ส่ งเสริ มและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้ น ฯลฯ จัดให้มีศูนย์กลางการซื้ อขายสิ นค้าในหมู่บา้ นหรื อ
ชุมชน เช่น ตลาดนัด และเทศบาล ได้ประสานงานกับส่ วนราชการในพื้นที่เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศและที่มีอาชีพต่างกัน ต่อการให้บริ การสาธารณะของ
เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ประชาชนเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็ นต่อ การ
ดําเนินงานด้านการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลอิ สาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามี 2 ด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่อ งเที่ ยว และด้านการศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม โดยประชาชนเพศหญิ งมี ค วามคิ ดเห็ น ว่า เทศบาลฯ มี ก าร
ดําเนินการสูงกว่าประชาชนเพศชาย ส่ วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน และ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ
การดําเนินงานด้านการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ควรจัดบริ การนํ้าประปาอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ
2) เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือ ง จังหวัดบุรีรัมย์ ควรมีการเก็บขยะ มูลฝอยและสิ่ งปฏิกูลต่างๆ อย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันโรคต่างๆ
3) เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรื อแหล่งท่องเที่ยวให้
มากยิง่ ขึ้น
4) เทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ควรจัดบริ การสําหรับ เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ
เช่น ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก กิจกรรมหรื อการส่ งเสริ มสําหรับกลุ่มดังกล่าวให้มากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
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1) ควรศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการบริ การสาธารณะอย่างมีประสิ ทธิภาพสําหรับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
2) ควรศึก ษาปั จ จัย ที่ส่ งผลให้ ก ารดําเนิ น งานบริ ก ารสาธารณะขององค์ก รปกครอง ส่ ว นท้อ งถิ่ น ให้ มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวัดของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองตาด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
The Participation in Temple Development of the people in Nong Tad Subdistrict Municipality, Mueang
District, Buri Ram Province
พระอาคม (อาคโม) พระรัมย์1
พัฒน์ศิณ สําเริ งรัมย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวัดของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกปัจจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ และระดับการศึกษา ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน
10,869 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 396 คน เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการศึก ษาเป็ นแบบสอบถามมีล ัก ษณะแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า มีค่ าความเชื่ อ มัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.97
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ
(F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีส่วนร่ วมในการพัฒนาวัดในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการ
ตรวจสอบ ด้านการปฏิบตั ิ ด้านการวางแผน และด้านการแก้ไขปัญหา ตามลําดับ
2. ประชาชนที่มีเพศ และระดับการศึก ษาต่ างกัน มีความคิดเห็ นว่า การมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการ
พัฒนาวัดในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การมีส่วนร่ วม, การพัฒนาวัด, เทศบาลตําบลหนองตาดม, จังหวัดบุรีรัมย์
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Abstract
The purposes of this study were to study and to compare the participation in temple development of the
people in Nong Tad Subdistrict Municipality, Mueang District, Buri Ram Province, classified gender and
educational level. The population was 10,869 people in Nong Tad Subdistrict Municipality, 396 persons were
determined as the sample by Taro Yamane’s sample-size table. The 5-rating scale questionnaire with reliability of
0.97 was used as the tool. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One
way ANOVA), and Scheffe’s method.
The results of the study revealed as follows:1. The people had opinion on the participation in temple development of the people in Nong Tad
Subdistrict Municipality, Mueang District, Buri Ram Province as a whole and in aspects at the moderate level,
ranked by descending order of inspection, practice, planning and problem-solving aspects respectively.
2. The opinion of people with different gender and educational level, on the participation in temple
development of the people in Nong Tad Subdistrict Municipality, Mueang District, Buri Ram Province, was found
with no difference.
Keywords : The Participation, Temple Development, Nong Tad Subdistrict Municipality, Buri Ram Province.
บทนา
ศาสนาพุทธได้เข้ามาเผยแพร่ ในประเทศไทยเป็ นเวลานานและได้กลายเป็ นสถาบันหลักที่ดาํ รงอยู่กบั สังคมไทย
จนอาจกล่าวได้ว่าเป็ นศาสนาประจําชาติ เนื่องจากมีประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือและให้คุณค่าของสังคมไทยในหลายๆ
ด้านเช่ น เป็ นบ่อเกิ ดของศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็ นมรดกอันลํ้าค่าสังคมไทยที่ยงั คงสื บต่ อมาจนถึงทุกวันนี้
นอกจากนี้ยงั เป็ นบรรทัดฐานที่คอยควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงามตาม
หลักศีลธรรม คนไทยที่นบั ถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จะมีความเคร่ งครัด และเลื่อมใสศรัทธาในเรื่ อง
ของศาสนาอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากวัดวาอารามต่างๆ ที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างให้สะท้อนถึงศรัทธาความเชื่อมัน่ ที่มี
ต่อพระพุทธศาสนา จากการศึกษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ พบว่า วิถีชีวิตชาวพุทธไทยตั้งแต่อดีตมีความแนบแน่ น
อยู่กบั พระพุทธศาสนาอย่างมาก ที่สําคัญคือวัดได้กลายเป็ นศูนย์กลางของสังคมในหลายเรื่ อง เช่น การศึกษา การ
ฝึ กหัดอาชีพ ที่ประชุมปรึ กษาหารื อระหว่างผูป้ กครองกับชาวบ้าน เป็ นต้น
การสร้างวัดมีมาแต่โบราณกาล เมื่อประชาชนมีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ที่
ใดก็มกั จะสร้างวัดขึ้นแล้วนิมนต์พระสงฆ์ไปพํานักเพื่อบําเพ็ญบุญกุศลประกอบศาสนกิจตามประเพณี ที่สืบต่อกันมา
ในอดีตวัดเป็ นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนทัว่ ไปได้ใช้เป็ นสถานศึกษาอบรมให้มีความรู้ในด้านวิชาชีพตําราแพทย์แผน
ไทยและศิลปกรรมแขนงต่างๆเป็ นสถานที่ทาํ บุญบําเพ็ญกุศล เป็ นศูนย์กลางการบริ หารและการปกครอง รวมทั้งเป็ นที่
พึ่งทางจิตใจของประชาชน ดังนั้น วัดจึงเป็ นสถานที่ที่สาํ คัญยิง่ ในการสื บทอดพระพุทธศาสนาตลอดมา จึงถือได้ว่าวัด
เป็ นศูนย์กลางของชุมชนไทยทั้งอดีตและปัจจุบนั ปัจจุบนั การสร้างวัดตั้งวัดจะต้องดําเนิ นการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของทางราชการ เมื่อการสร้างวัดตั้งวัดได้เสร็ จสิ้ น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาเป็ นวัดที่ถูกต้องและสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่ งชาติได้ข้ ึนทะเบียนไว้ในทะเบียนวัดของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติแล้วจึงถือว่าวัดนั้น
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เป็ นวัดโดยสมบูรณ์ โดยเจ้าอาวาสมีหน้าที่ทาํ นุบาํ รุ งรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็ นไปด้วยดีในการ
นี้ตอ้ งดูแลบริ หารกิจการภายในวัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการปกครองการศึกษาการปฏิบตั ิและอื่น ๆให้มีความก้าวหน้า
ถูกต้อง เป็ นระเบียบ เพื่อให้วดั เป็ นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของพุทธศาสนิ กชนทัว่ ไป ซึ่ งหมายถึง การพัฒนา
กิจการพระพุทธศาสนาหรื อการพัฒนาวัดนัน่ เอง
ปัจจุบนั ประชาชนชาวไทยร้อยละ 92 ของประชากรทัว่ ประเทศนับถือศาสนาพุทธ หลักของพระพุทธศาสนา
เป็ นพื้นฐานเป็ นแก่นและเป็ นแกนของวัฒนธรรมไทยทุกด้านทุกสาขา ชุมชนย่อยๆ ของชาวไทยทัว่ ประเทศไม่ว่าจะ
เป็ นหมู่บา้ น ตําบล อําเภอ หรื อจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีชุมชนไทยพุทธอยูเ่ ป็ นส่ วนใหญ่ และเครื่ องหมายของชุมชนไทย
พุทธ คือ วัด และจากการสํารวจของ กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิ การ ปี 2555 พบว่าวัดพุทธใน
ประเทศไทยมีจาํ นวน 33,071 แห่ ง คิดเป็ นร้อ ยละ 86.05 ของศาสนสถานของทุก ศาสนาที่มีอ ยู่ในประเทศไทย
โดยทัว่ ไปความหมายของวัดที่มีต่อชุมชนทั้งในอดีตและปัจจุบนั มี 5 ด้าน คือ เป็ นที่พาํ นักอาศัยของพระภิกษุสามเณร
เป็ นที่บวชเรี ยน เป็ นที่ทาํ บุญบําเพ็ญกุศลของประชาชน ชาวบ้านโดยรอบวัดเป็ นที่ประชาชนชาวบ้าน โดยรอบวัด
ได้มารับการปลูกฝังศีลธรรม และวัดเป็ นศูนย์กลางประกอบกิจกรรมทางสังคมร่ วมกันของประชาชนหรื อชาวบ้าน
โดยรอบวัด
สํา นัก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกับการดํา เนิ นงานสนองงานของคณะสงฆ์และรั ฐ
(สํานักงานพระพุทธศาสนา แห่ งชาติ, 2554 : 1) โดยการทํานุ บาํ รุ งส่ งเสริ มกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์
คุม้ ครองและส่ งเสริ มการพัฒนางานพระพุทธศาสนาดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติพฒั นาพุทธมณฑลให้เป็ นศูนย์กลาง
ของพระพุทธศาสนารวมทั้งให้การสนับสนุ น ส่ งเสริ ม พัฒนาบุคลากรทางศาสนาด้วยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ใน
การสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการอุปถัมภ์คุม้ ครองและทํานุ บํารุ งศาสนาส่ งเสริ ม
การปรั บองค์ก รและกลไกที่รับผิดชอบด้านศาสนาเพื่อ ให้การบริ การจัดการ ส่ งเสริ มทํานุ บาํ รุ งศาสนามีความเป็ น
เอกภาพและประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งส่ งเสริ มความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิ กชนของทุกศาสนาเพื่อนํา
หลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการ
ดํารงชีวิตมากขึ้นดังนั้น วัดจึงต้องได้รับการพัฒนาในด้านการบูรณปฏิสังขรณ์ให้มีความมัน่ คงแข็งแรง ปรับปรุ งสภาพ
ภูมิทศั น์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ในการดําเนิ นกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบการพัฒนา
วัดเพื่อ ให้วดั มีสภาพสะอาดสงบ และสว่าง เพื่อสร้างความสุ ข ทางด้านจิตใจให้กบั ประชาชนจึงควรพัฒนาวัดแบบ
บูรณาการ ให้สอดคล้องกับภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ โดยระดมการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน เช่น ชุมชนรอบวัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนราชการ สถานศึกษาในพื้นที่เพื่อจุดมุ่งหมายให้วดั มีสภาพความเป็ นศูนย์กลางชุมชน
อย่างแท้จริ งและยัง่ ยืนการจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถพัฒนาวัดได้ส มบูรณ์
ครบถ้ว น การพัฒนาวัดที่สมบูรณ์ครบถ้ว นจะต้อ งพัฒนาวัดแบบบูรณาการโดยการเชื่ อ มโยงกิ จ กรรมของวัดให้
สอดคล้องกับการบริ หารงานคณะสงฆ์และให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจสังคม และสิ่ งแวดล้อมปัจจุบนั
จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าว ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวัดของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการเสริ มสร้างความ
ร่ วมมือในการพัฒนาและความร่ วมมือด้านอื่นๆ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวัดของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล หนองตาด อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการมีส่ วนร่ วมในการพัฒนาวัดของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล หนองตาด อําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวัดของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีระดับการศึกษา มีความคิดเห็ นต่ อ การมีส่ว นร่ วมในการพัฒนาวัดของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดขอบเขตด้านเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
พัฒนาวัดตามหลัก PDCA ได้แก่ P = Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที่ได้กาํ หนดขึ้น D = Do
คือ การปฏิบตั ิตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็ นระบบและมีความต่อเนื่ อง C = Check คือ การตรวจสอบ
ผลการดําเนิ นงานในแต่ ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จําเป็ นต้อ งเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานใน
ขั้นตอนใด A = Action คือ การปรับปรุ งแก้ไขส่ วนที่มีปัญหา หรื อถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบตั ิตาม
แผนงานที่ได้ผลสําเร็ จ เพื่อนําไปใช้ในการทํางานครั้งต่อไป
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษา ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวัดของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบตั ิ ด้านการตรวจสอบ และด้านการแก้ไขปัญหา
ระยะเวลาในการศึกษา วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558
วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จํานวน 10,869 คน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จํานวน 10,869 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน
บุญชม ศรี สะอาด, 2546 : 101) ซึ่งกําหนดให้มีระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 95 % ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.5 ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385.80 คน การศึกษานี้ จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง 396 คน โดยสุ่ มตามสะดวก (เทศบาลตําบลหนองตาด
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์, 2557)
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เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้น เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวัดของประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลหนอง
ตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีล ักษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวัดของประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดในการ
สร้างแบบสอบถาม
2) สร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความ มุ่งหมายและ
สมมติฐานการศึกษา
3) นําแบบสอบถามที่ส ร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่กาํ หนดเสนออาจารย์ที่ปรึ ก ษาเพื่อพิจารณาแก้ไขภาษา
เนื้อหา ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนําเพิ่มเติม
4) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตําบลสวายสออําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
5) นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-out) มาหาค่าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ล ะด้านโดยวิธี
Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6) นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ไปหาความเชื่อ มัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .97
7) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขอหนัง สื อ จากวิ ท ยาลัย เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บรวบรวมข้อ มูล ในการศึก ษาเสนอต่ อ
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยทํา
การวิเคราะห์ตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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1) วิเ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage)
2) วิเ คราะห์ ก ารมีส่ว นร่ ว มในการพัฒนาวัดของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือ ง
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
และแปลความหมาย (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3) วิเ คราะห์ เปรี ยบเทียบการมีส่ว นร่ ว มในการพัฒนาวัดของประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ใช้ค่า t-test และ F-test (one way ANOVA)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1) ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อ คําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่ าความเชื่ อ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่ าสัมประสิ ทธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ (1) ค่าความถี่ (Frequency) (2) ค่าร้อยละ (Percentage) (3) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ (4)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ใช้ t-test และ F-test (One way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวัดของประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ สรุ ปผลการศึกษาดังนี้
1. ประชาชนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 223คน (ร้อยละ 56.32) รองลงมาเป็ นเพศ
หญิง จํานวน 173 คน (ร้อยละ 43.68) ประชาชนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 179
คน (ร้ อยละ 45.20) รองลงมา มีก ารศึก ษาระดับประถมศึก ษา จํานวน 94 คน (ร้ อ ยละ 23.94) มีก ารศึกษาระดับ
อนุปริ ญญา จํานวน 76 คน (ร้อยละ 19.20) และมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า จํานวน 47 คน (ร้อยละ 11.86)
2. ประชาชนมีความคิ ดเห็ น ว่ามีส่ ว นร่ ว มในการพัฒนาวัดในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด อํา เภอเมือ ง
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการ
ตรวจสอบ ด้านการปฏิบตั ิ ด้านการวางแผน และด้านการแก้ไขปั ญหา ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ น
ดังนี้
1) ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย 3
อันดับ ดังนี้ การแสดงความคิดเห็นในการวางแผนงานด้านต่างๆ รองลงมา การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานเพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งของวัด และการมีส่วนร่ วมในการวางแผนทางด้านการเงินของวัด
2) ด้านการปฏิบตั ิ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
ดังนี้ การประชาสัมพันธ์หรื อการเชิญชวนของวัด เพื่อให้ประชาชนเข้าร่ วมกิจกรรม รองลงมา การมีส่วนร่ วมในการ
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ปฏิบตั ิงานตามภารกิจของวัด และการมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมของวัด การมีส่วนร่ วมในการช่วยจัด
กิจกรรมของวัด
3) ด้านการตรวจสอบ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
ดังนี้ เมื่อวัดมีการจัดกิจกรรม ได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ รองลงมาวัดมีการประชุมคณะกรรมการ
วัดอยูเ่ สมอ และการแต่งตั้งกรรมการวัด มีความชัดเจน โปร่ งใส
4) ด้านการแก้ไขปัญหา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
อันดับ ดังนี้ วัดเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในการไขปั ญหาด้านการเงิน รองลงมา วัดการมีส่วนร่ วมใน
การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของวัด และ การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบริ หารงานวัด
3. ประชาชนที่เพศต่ างกัน มีความคิดเห็ นว่า การมีส่ว นร่ วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตเทศบาล
ตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขต
เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวัดของประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ มีประเด็นที่สาํ คัญและน่าสนใจซึ่งจะได้อภิปรายผล ดังนี้
1. ประชาชนมีความคิ ดเห็ น ว่ามีส่ว นร่ ว มในการพัฒนาวัดในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือ ง
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการ
ตรวจสอบ ด้านการปฏิบตั ิ ด้านการวางแผน และด้านการแก้ไขปัญหา ตามลําดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ เขมราฐ
ขัมภรัตน์ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่ งแวดล้อมของสมาชิกภาพองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล ศึกษาเฉพาะกรณี กิ่งอําเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมในระดับปานกลางและในเรื่ องการมี
ส่ วนร่ วม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการมีส่วนร่ วมในด้านการประชุม ด้านการวางแผน ด้านการสนับสนุ นส่ งเสริ ม
ด้านการดาเนินกิจการ และด้านการติดตามประเมินผลในระดับปานกลาง ปัจจัยที่ผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดการิ ส่ง
แวดล้อม ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ของสมาชิกสภา อบต. การรับรู้ข่าวสาร และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อม ปั จจัยด้านเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของสมาชิกสภาพองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลในการจัดการสิ่ งแวดล้อม และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ พระอนุ กูล ศรี ปัจฉิ ม (2550 : บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการดําเนินงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลโพธิ์ ชัย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการตรวจสอบมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่ อง เมื่อวัดมีการ
จัดกิจกรรม ได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ รองลงมาวัดมีการประชุมคณะกรรมการวัดอยู่เสมอ และ
การแต่งตั้งกรรมการวัด มีความชัดเจน โปร่ งใส แสดงให้เห็ นว่าวัดได้ให้ความสําคัญกับเรื่ องการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนา สอดคล้องกับการศึกษาของ อนันต์ ดือเระ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการมีส่วนร่ วมขององค์การในการ
ให้บริ การด้านการสาธารณสุ ขของเทศบาลตําบลตะลุบนั อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี โดยภาพรวมพบว่า การมีส่วน
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ร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่ วมด้านการติดตามและประเมินผล มีส่วน
ร่ วมมากที่สุด
2. ประชาชนที่เพศต่ างกัน มีความคิดเห็ นว่า การมีส่ว นร่ วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตเทศบาล
ตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขต
เทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
1) จากผลการศึกษา วัดในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ควรจัดกิจกรรมหรื อ
ช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ ในการแก้ไขปัญหาของวัด
2) จากผลการศึกษา วัดในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ควรประสานงานหรื อ
แสวงหาความร่ วมมือในการแก้ไขปัญหาของวัด
3) วัดในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ควรดําเนิ นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาวัดให้มากยิง่ ขึ้น
4) วัด ในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ค วรเชิ ญหน่ วยงานของรั ฐ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นและประชาชน เข้ามาประชุมเพื่อหารื อวางแผนงานในด้านต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาวัดเป็ นไปด้วย
ความรวดเร็ วและยัง่ ยืนต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาการประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาวัด ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
พัฒนาวัด
2) ควรศึกษาแนวทางการสร้างความร่ วมมือของประชาชนในการพัฒนาวัด
3) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริ มและสนับสนับสนุนให้ภาคส่ วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาวัด
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ประสิทธิภาพและปัญหาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ศึกษากรณีองค์การบริหารส่ วนตาบล
หนองงูเหลือม อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
The Efficiency and Problem of Public Service of Local Government :A case study of Nong Ngu Lueam
Subdistrict Adminiatrative Organization Chalerm Pra Kiat District, Nakornratchasima
พยอม ประยูรคํา1
พัฒน์ศิณ สําเริ งรัมย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพและปั ญหาการบริ การสาธารณะ และเปรี ยบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชน จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม จํานวน 9,749 คน กําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 390 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เป็ นแบบสอบถามมีล ักษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ น
รายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีความคิดเห็ นว่า ประสิ ทธิ ภาพการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามี 1 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการศึก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่ วนอีก 3 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ตามลําดับ
2. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นว่าประสิ ทธิ ภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา ไม่แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นว่าประสิ ทธิ ภาพการบริ การสาธารณะของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
4. ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม มีความคิดเห็ นว่า ปั ญหาการบริ การสาธารณะ
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย
คาสาคัญ : ประสิ ทธิภาพ, การบริ การสาธารณะ
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Abstract
The purposes of this study are to study the efficiency and problem of public services of local government,
and to compare the people’s opinion on the efficiency and problem related to public service of Nong Ngu Lueam
subdistrict as classified by sex, education level, and occupation. The study population was 9749 people in all
villages of Nong Ngu Lueam subdistrict. The study sample was 390 people determined by Taro Yamane’s method.
The study instrument was questionnaires with rating scale. The data were analyzed by percentage, mean , standard
deviation, t-test, F-test, and difference between pairs was tested by Scheffe’s method.
The results of the study revealed that:
1. The people’s opinions on the efficiency of public service of local government, Nong Ngu Lueam
subdistrict was as high level as a whole. When considered each aspect, it found that education, religion, and culture
aspect were at high level, however public utility and public assistance aspect, economic and tourism aspect, public
health and environment aspect, were at moderate level, respectively.
2. The opinions of people with different sex, on the efficiency of public service of Nong Ngu Lueam
subdistrict, Chalermprakiat district, Nakornratchasima were not different.
3. The opinions of people with different education and occupation, on the efficiency of public service of
Nong Ngu Lueam subdistrict, Chalermprakiat district, Nakornratchasima were statistically significant different at
.01.
4. The opinions of people on the problem of public service of Nong Ngu Lueam subdistrict,
Chalermprakiat district, Nakornratchasima were at low level as a whole.
Keywords : efficiency, public services
บทนา
การจัดทําบริ การสาธารณะโดยส่ วนท้องถิ่น หมายถึง การจัดทําบริ ก ารสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล กรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยา
ซึ่ งบริ ก ารสาธารณะที่จ ัดทําโดยส่ ว นท้อ งถิ่ นนั้น ได้แก่ บริ ก ารสาธารณะบางประเภทที่รัฐมอบหมายให้อ งค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูจ้ ดั ทําเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้น
ๆ โดยอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดทําบริ การสาธารณะ จะถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละประเภท และในพระราชบัญญัติกาํ หนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยการจัดทําบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นนั้น
สามารถสรุ ป และแบ่งออกเป็ น 4 ด้านหลัก ๆ ได้ดงั นี้ คือ บริ การสาธารณะทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
บริ การสาธารณะทางด้านงานสาธารณะสุ ข และสิ่ งแวดล้อม บริ การสาธารณะทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และ
บริ การสาธารณะทางด้านงานให้บริ การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสาธารณะประโยชน์เป็ นสําคัญ กล่าวคือ การจัดบริ การ
สาธารณะจะต้องสอดคล้อง และสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการส่ วนรวมของประชาชนทุกคนในท้องถิ่น ซึ่ ง
เป็ นความต้องการของประชาชนที่จะมีชีวิตเป็ นอยู่อย่างสุ ขสบาย และความต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนั้นอย่าง
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ปลอดภัย (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2547) ดังนั้น การจัดทําบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้อง
สอดคล้องกับความต้องการ และความเป็ นอยู่ของประชาชนในเขตพื้นที่น้ นั ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับหลักของการกระจาย
อํานาจการปกครองไปสู่ ทอ้ งถิ่นที่ตอ้ งการให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถบริ หารจัดการ และปกครองดูแล
ตัวเองได้ มีความสามารถที่จะรับรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงของปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ได้ดี และรวดเร็ วกว่าราชการส่ วนกลางและสามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นให้
ได้มากที่สุดอย่างแท้จริ ง
จากเหตุผลและความสําคัญในเรื่ องการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ผู้
ศึกษาในฐานะผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา จึง
สนใจศึกษาประสิ ทธิ ภาพและปั ญหาการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อนําผลการศึกษาไป
เป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรั บปรุ งการดําเนิ นงานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลหนองงูเ หลือ ม ให้มีความ
เหมาะสมมากยิง่ ขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา ตามความคิดเห็นของประชาชนที่เพศระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน
3. เพื่อศึกษาปั ญหาการบริ การสาธารณะของ องค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลหนองงูเ หลื อมอําเภอเฉลิ มพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสี มา
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้ นใน
เขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม จํานวน 9,749 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทา
โร ยามาเน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 390 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) การทดสอบ
ค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
สรุปผลการวิจัย
1. ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา มี
ความคิดเห็นว่า ประสิ ทธิภาพการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามี 1 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่ วนอีก 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวและด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณูปการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ จัดให้มีน้ าํ ประปาและขยายเขตบริ การนํ้าประปาให้ครอบคลุมและ
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ทัว่ ถึง และบริ การนํ้าประปาอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ รองลงมาคือ คุณภาพนํ้าประปาไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่นหรื อ
สิ่ งเจือปนอื่นๆ และการสร้างและบํารุ งรักษาถนน และทางระบายนํ้า ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ จัดให้มีสัญญาณ
ไฟและเครื่ องหมายจราจร
2) ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การให้บริ การป้ องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก
โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุ นขั บ้า เป็ นต้น รองลงมาคือ การให้บริ การแนะนํารักษา ดูแลสุ ขภาพอนามัยผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ
และประชาชน และการสนับสนุ นและจัดบริ การด้านสาธารณสุ ข เช่น การประสานกับสถานบริ การด้านสาธารณสุ ข
เพื่อให้บริ การแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การบริ การเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง
และสัตว์เร่ ร่อน
3) ด้านเศรษฐกิ จและการท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การส่ งเสริ มและจัดตั้งกลุ่มผูส้ ู งอายุ รองลงมาคือ การส่ งเสริ มและ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้ น ฯลฯ และการบริ การฝึ กอบรมการทําอาชีพเสริ ม ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ การสนับสนุน ส่ งเสริ มภาคเอกชนในกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
4) ประชาชนในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลหนองงู เ หลื อ ม อํา เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จัง หวัด
นครราชสี มา มีความคิดเห็ นว่า ประสิ ทธิ ภาพการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่น ด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
3 อันดับ ดังนี้ มีกิจกรรมเพื่อทํานุบาํ รุ งและสื บสานวัฒนธรรมไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็ นต้น รองลงมาคือ มี
กิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลหรื อวันสําคัญทางศาสนา และการจัดบริ การสําหรับ เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ
เช่น ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก กิจกรรมหรื อการส่ งเสริ มสําหรับกลุ่มดังกล่าว ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การสนับสนุ น
การศึกษานอกระบบ เช่น การศึกษานอกโรงเรี ยน
2. ประชาชนเพศหญิงและเพศชายในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสี มา มีความคิดเห็นว่าประสิ ทธิภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา ไม่แตกต่างกัน
3. ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา ที่
ระดับการศึก ษาต่ างกัน มีความคิดเห็ นว่าประสิ ทธิ ภาพการบริ การสาธารณะขององค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยประชาชนใน
เขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลหนองงู เ หลื อ ม อําเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ จัง หวัดนครราชสี มา ที่มีก ารศึ ก ษาระดับ
ประถมศึกษามีความคิดเห็ นแตกต่างจากประชาชนที่มีการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า และประชาชนที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนที่มีการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า
4. ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา ที่
อาชีพกัน มีความคิดเห็ นว่าประสิ ทธิ ภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยประชาชนในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา ที่มีอาชีพเกษตรกรรมมีความคิดเห็ น
แตกต่างจากประชาชนที่มีอาชีพอื่นๆ ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั ลูกจ้าง มีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชน
ที่มีอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี ความคิดเห็ นแตกต่างจากประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั ลูกจ้าง มี
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ความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนที่มีอาชีพอื่นๆ และประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ ส่ วนตัว ค้าขายมีความคิดเห็ น
แตกต่างจากประชาชนที่มีอาชีพอื่นๆ
5. ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา มี
ความคิ ดเห็ นว่า ปั ญ หาการบริ ก ารสาธารณะขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อ ย เมื่อ
พิจ ารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ ยจากข้อ ที่มีปัญ หามากไปหาข้อ ที่มีปัญ หาน้อ ย 3 อันดับ ดังนี้ ความรู้
ความสามารถของผูบ้ ริ หาร ในการบริ หารงาน และการประชาสัมพันธ์การดําเนิ นงานให้ประชาชนทราบ รองลงมาคือ
ความเพียงพอของงบประมาณ ในการบริ หารงาน และความสอดคล้องของแผนพัฒนาตําบลกับความต้องการที่แท้จริ ง
ของชุมชนหรื อประชาชน ส่ วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็ นว่ามีปัญหาน้อยที่สุดคือ การบูรณาการและประสานงาน
กับหน่วยงานหรื อส่ วนราชการในพื้นที่
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
1. ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา มี
ความคิดเห็ นว่า ประสิ ทธิ ภาพการบริ ก ารสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติพงศ์ ทิพย์อกั ษร (2554 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริ การสาธารณะของเทศบาลเมือ งบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึก ษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนด้านอื่นๆ
อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากด้านที่สูงไปหาตํ่า คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และจากผลการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านที่พบว่า มี 1
ด้านอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่ วนอีก 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณูปการ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และด้าน
สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธันยวัฒน์ รัตนสัค (2547) ที่ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง
การประเมินผลความคิดเห็ นของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย และได้เสนอเสนอผล
การศึกษาว่า คิ ดเห็ นของประชาชนส่ วนใหญ่ เห็ นว่า องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่นมีภารกิจ หน้าที่ในการจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานมาเป็ นอันดับแรก ซึ่งเป็ นผลมาจากที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้งบประมาณส่ วนใหญ่ไปกับงาน
ของโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น งานก่อสร้าง ซ่ อมแซมเพื่อให้มีผลต่อการดําเนิ นงานอย่างมีรูปธรรมอันมี นัยยะที่
ส่ งผลต่อการเลือกตั้งในการบริ หารในครั้งต่อไป สําหรับภารกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สวัสดิการ
สังคมเป็ นภารกิจรองลงมา อีกทั้งผูว้ ิจยั ได้เสนอว่าในการพัฒนาท้องถิ่น ควรจะพัฒนาไปพร้อมกันในทุกๆ ด้าน ไม่ควร
เน้นด้านใดด้านหนึ่ งหรื อเน้นแต่เพียงด้านวัตถุเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเน้นทั้งการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม การ
ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพ การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อีกทั้งประชาชนได้มีการประเมินคุณภาพการให้การบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
ได้เปรี ยบเทียบคุณภาพการให้บริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ก่อนการถ่ายโอนและ
หลังการถ่ายโอน พบว่า หลังจากการถ่ายโอนภารกิจมาจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถให้
การบริ การสาธารณะได้ทวั่ ถึงกับประชาชนมากขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กบั ประชาชนมากกว่าองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ซ่ึ งจุดนี้ เ องสะท้อนให้เห็ นว่าหากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่มีขอบเขต อํานาจในการบริ หาร
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จัดการท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่มากเกินไป อาจเข้าไปดูแล และไม่สามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริ งของประชาชนได้
อย่างทัว่ ถึง
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านที่พบว่า เรื่ องที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม ให้บริ การสาธารณะได้
ดีที่สุดในแต่ ละด้าน ดังนี้ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณู ปการ ได้แก่ การจัดให้มีน้ าํ ประปาและขยายเขตบริ ก าร
นํ้าประปาให้ครอบคลุมและทัว่ ถึง และบริ การนํ้าประปาอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ รองลงมาคือ คุณภาพนํ้าประปาไม่
มีตะกอน ไม่มีกลิ่นหรื อสิ่ งเจือปนอื่นๆ และการสร้างและบํารุ งรักษาถนน และทางระบายนํ้า ด้านสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การให้บริ การป้ องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุ นัขบ้า
เป็ นต้น รองลงมาคือ การให้บริ การแนะนํารักษา ดูแลสุ ขภาพอนามัยผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและประชาชน และการสนับสนุ น
และจัดบริ การด้านสาธารณสุ ข เช่น การประสานกับสถานบริ การด้านสาธารณสุ ข เพื่อให้บริ การแก่ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่ งเสริ มและจัดตั้งกลุ่มผูส้ ู งอายุ รองลงมาคือ การส่ งเสริ มและ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้ น ฯลฯ และการบริ การฝึ กอบรมการทําอาชีพเสริ ม และด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ มีกิจกรรมเพื่อทํานุบาํ รุ งและสื บสานวัฒนธรรมไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็ นต้น
รองลงมาคือ มีกิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลหรื อวันสําคัญทางศาสนา และการจัดบริ การสําหรับ เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ
และผูพ้ ิการ เช่น ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก กิจกรรมหรื อการส่ งเสริ มสําหรับกลุ่มดังกล่าว
2. ประชาชนเพศหญิงและเพศชายในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสี มา มีความคิดเห็นว่าประสิ ทธิภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา ไม่แตกต่างกัน
3. ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา ที่
ระดับการศึก ษาต่ างกัน มีความคิดเห็ นว่าประสิ ทธิ ภาพการบริ การสาธารณะขององค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลหนองงู
เหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยประชาชนใน
เขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลหนองงู เ หลื อ ม อําเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ จัง หวัดนครราชสี มา ที่มีก ารศึ ก ษาระดับ
ประถมศึกษามีความคิดเห็ นแตกต่างจากประชาชนที่มีการศึกษาปริ ญญาตรี ห รื อสู งกว่า และประชาชนที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนที่มีการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า
4. ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา ที่
อาชีพกัน มีความคิดเห็ นว่าประสิ ทธิ ภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยประชาชนในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา ที่มีอาชีพเกษตรกรรมมีความคิดเห็ น
แตกต่างจากประชาชนที่มีอาชีพอื่นๆ ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั ลูกจ้าง มีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชน
ที่มีอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็ นแตกต่างจากประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั ลูกจ้าง มี
ความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนที่มีอาชีพอื่นๆ และประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ ส่ วนตัว ค้าขายมีความคิดเห็ น
แตกต่างจากประชาชนที่มีอาชีพอื่นๆ
5. ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา มี
ความคิ ดเห็ นว่า ปั ญ หาการบริ ก ารสาธารณะขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อ ย เมื่อ
พิจ ารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ ยจากข้อ ที่มีปัญ หามากไปหาข้อ ที่มีปัญ หาน้อ ย 3 อันดับ ดังนี้ ความรู้
ความสามารถของผูบ้ ริ หาร ในการบริ หารงาน และการประชาสัมพันธ์การดําเนิ นงานให้ประชาชนทราบ รองลงมาคือ
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ความเพียงพอของงบประมาณ ในการบริ หารงาน และความสอดคล้องของแผนพัฒนาตําบลกับความต้องการที่แท้จริ ง
ของชุมชนหรื อประชาชน ส่ วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็ นว่ามีปัญหาน้อยที่สุดคือ การบูรณาการและประสานงาน
กับหน่วยงานหรื อส่ วนราชการในพื้นที่
6. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) จากผลการศึกษา เทศบาลควรจัดให้มีสัญญาณไฟและเครื่ องหมายจราจร การบริ การเกี่ยวกับการดูแล
สัตว์เลี้ยงและสัตว์เร่ ร่อน การสนับสนุน ส่ งเสริ มภาคเอกชนในกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว และการสนับสนุ น
การศึกษานอกระบบ เช่น การศึกษานอกโรงเรี ยน
2) จากผลการศึกษา เทศบาลควรจัดโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผูบ้ ริ หารในการบริ หารงาน
และการประชาสัมพันธ์การดําเนิ นงานให้ประชาชนทราบ จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริ หารงาน และใน
การจัดทําแผนพัฒนาตําบลควรคํานึงถึงความต้องการที่แท้จริ งของชุมชนหรื อประชาชน
7. ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการประสิ ทธิภาพการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2) ควรศึกษาแนวทางการสร้างความร่ วมมือของประชาชนในการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
3) ควรศึกษาความต้องการบริ การสาธารณะของประชาชนในท้องถิ่น แล้วนํามาวางแผน ปรับปรุ ง และ
พัฒนาการบริ การสาธารณะให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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The Roles in Welfare Provision of the Elderly of Mueang Plueay Subdistrict Administrative Organization,
Srisomdet District, Roi Et Province
ภัทราวดี ทองดี1
พัฒน์ศิณ สําเริ งรัมย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เ พื่อ ศึก ษา และเปรี ยบเทียบบทบาทการจัดสวัสดิ การผูส้ ู งอายุข ององค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และสถานภาพ
ทางตําแหน่งในหมู่บา้ น ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูน้ าํ ชุมชนทุกหมู่บา้ นในตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 136 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ
(F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผูน้ าํ ชุมชนมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับบทบาทการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือง
เปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
การจัดสวัสดิการด้านรายได้ การจัดสวัสดิการด้านที่อยูอ่ าศัย การจัดสวัสดิการด้านนันทนาการ การจัดสวัสดิการด้าน
อื่นๆ การจัดสวัสดิการด้านสุ ขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการด้านการศึกษา ตามลําดับ
2. ผูน้ าํ ชุมชนที่มีเพศและสถานภาพทางตําแหน่ งในหมู่บา้ นต่างกัน มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับบทบาทการจัด
สวัสดิการผูส้ ูงอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : บทบาทการจัดสวัสดิการ, ผูส้ ูงอายุ, องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย, จังหวัดร้อยเอ็ด
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Abstract
The purposes of this study were to study and to compare the roles in welfare provision of Mueang Plueay
Subdistrict Administrative Organization, Srisomdet district, Roi Et province, classified by gender and position status
in the village. The sample was 136 community leaders of every village in the area. The rating scale questionnaire
was used as the tool. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way
ANOVA), and least significant difference by Scheffe’s method.
The results of the study revealed as follows :
1. The community leaders on the role in welfare provision of Meang Plueay Subdistrict Administrative
Organization, Srisomdet district, Roi Et province, at high level as a whole and in aspects, ranked in order of income
welfare, housing welfare, recreational welfare, other welfare, health welfare and education welfare aspects
respectively.
2. The community leaders with different genders and positions had the opinion on the role in welfare
provision of Muang Pluey Subdistrict Administrative Organization, Srisomdet district, Roi Et province, as a whole
and in aspects with no difference.
Keywords : The Roles in Welfare Provision, the Elderly, Mueang Plueay Subdistrict Administrative Organization,
Roi Et Province
บทนา
เนื่ องจากประชากรผูส้ ู งอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้ นในสัดส่ ว นที่รวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อง จากการสํารวจของ
สํานัก งานสถิติแห่ งชาติ ในครั้ งที่ผ่านมา พบว่าในปี 2556 มีจ าํ นวนผูส้ ู งอายุคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 13.2 ของประชากรทั้ง
ประเทศ (สํานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2556) ซึ่งตามคํานิยามขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่กาํ หนดไว้ว่า ประเทศใด
ที่มีประชากร อายุ 60 ปี ขึ้ นไป สัดส่ วนเกิ นร้อ ยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถื อ ว่าประเทศนั้นได้ก ้าวสู่ สังคม
ผูส้ ูงอายุ (Aging Society) และจะเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อสัดส่ วนประชากร อายุ 60 ปี ขึ้น
ไป เพิ่มเป็ นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้นประเทศไทยจึงนับได้ว่าเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุแล้ว จากการที่เข้าสู่
สังคมผูส้ ูงอายุ ส่ งผลให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะด้านกําลังแรงงาน ศักยภาพของวัย
ทํางานในการสนับสนุนผูส้ ูงอายุลดลง ในสัดส่ วนของผูส้ ูงอายุเองก็มีแต่ภาวะเสื่ อมถอยทั้งทางร่ างกายและจิตใจ และ
ยิ่งมีอายุยืดยาวมากขึ้ น ความเสื่ อ มถอยยิ่งมีมากขึ้นเป็ นลําดับ โอกาสเผชิญกับภาวการณ์เ จ็บป่ วยและการช่ วยเหลื อ
ตนเองได้นอ้ ยลงมีมากกว่าวัยอื่นๆ ซึ่ งก็ จะตกเป็ นภาระของรัฐบาลในที่สุด นโยบายการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่นของ
ประเทศไทย เป็ นการจัดความสัมพันธ์ทางอํานาจหน้าที่ระหว่างราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค และราชการ
ส่ ว นท้องถิ่ นให้ส อดคล้อ งกับสถานการณ์ที่เ ปลี่ ยนแปลงไป เมื่อ สั งคมมีก ารพัฒนาด้านต่างๆ ประชาชนจึ งมีความ
ต้องการความคาดหวัง และเรี ยกร้องการบริ การจากรัฐเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่รัฐมีขีดความสามารถและทรัพยากรที่จาํ กัด
ในการตอบสนองความต้อ งการของประชาชน จึ งต้อ งมีก ารกระจายอํานาจสู่ ท ้อ งถิ่ น เพื่อ ลดบทบาทของรั ฐใน
ส่ ว นกลาง และเพิ่ มอํานาจของท้องถิ่ น โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่ ว นร่ วมในการบริ ห ารจัดการของท้อ งถิ่ น
เพื่อที่จะตอบสนองการเรี ยกร้องและความต้องการของประชาชนเข้ามามี ส่ วนร่ วมในการบริ หารจัดการของท้องถิ่น
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เพื่อที่จะตอบสนองการเรี ยกร้อง และความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ ว และตรงกับความเป็ นจริ งที่ชุมชน
ต้องการให้มากที่สุด การเข้ามามีส่วนร่ วมในการปกครองส่ วนท้องถิ่นของประชาชนในระบอบประชาธิ ปไตย เป็ น
องค์ประกอบที่สาํ คัญประการหนึ่งของระบอบการเมือง โดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมในระดับท้องถิ่น ซึ่ งประชาชนในแต่
ละท้อ งถิ่ นย่อมรู้ถึ งความต้องการ และปั ญหาของตนเองได้ดีก ว่าบุค คลอันซึ่ งมิใช่เ ป็ นคนในท้อ งถิ่ นนั้นๆ ปั จจุ บนั
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นของไทยมีหลายรู ปแบบมีพ้นื ที่ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดให้มีการถ่ายโอน
การให้บริ การสาธารณะ และงบประมาณลงไปสู่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นจํานวนมาก ทําให้ทอ้ งถิ่นมีบทบาทที่
สําคัญยิง่ ต่อ การพัฒนาประเทศ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน แนวทางของการถ่ายโอนภารกิ จของรั ฐ
ให้แก่ทอ้ งถิ่น ได้มีการกําหนดความหมายของภารกิจที่ถ่ายโอน และหลักการทัว่ ไปในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยหลักการทัว่ ไป 18 ข้อ รวมทั้งการกําหนดกลุ่มภารกิจี่จะต้องถ่ายโอน จํานวน 6
ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านงานส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสวบเรี ยบร้อย 4) ด้านการวางแผนการส่ งเสริ มการลงทุนพาณิชยการ และการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริ หารจัดการ
การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม 6) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารี ต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงทํา
ให้อ งค์ก ารบริ หารส่ วนท้องถิ่ นมีก ารกําหนดนโยบาย แผนงานหรื อ โครงการ เพื่อรองรับการถ่ ายโอนภารกิจ ตาม
พระราชบัญญัติกาํ หนด และขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ประกอบกับในช่วงเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา โครงสร้าง
กลุ่มอายุประชากรเปลี่ยนไป โดยมีวยั เด็กลดลง แต่มีประชากรวัยกลางคน และวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งนโยบายของรัฐบาล
ในปัจจุบนั ได้ส่งเสริ มทางด้านสุ ขภาพของประชาชน ที่มีการกําหนดอายุขยั ของผูส้ ู งอายุในอนาคตเฉลี่ย 70 ปี ขึ้นไป
ฉะนั้นจึงมีความจําเป็ นที่จะต้องศึกษาถึงความต้องการของผูส้ ูงอายุ เพื่อส่ งเสริ มให้ผสู้ ูงอายุมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ตอบสนองความต้องการสร้างเสริ มสุ ขภาพของประชาชยตามนโยบายของภาครัฐ ปั ญหาในการเลี้ยงดูผสู้ ู งอายุใน
ด้านต่างๆ จําเป็ นต้องเตรี ยมการของสถาบันต่างๆ นับตั้งแต่สถาบันครอบครัว เศรษฐกิจ สาธารณชน องค์กรเอกชน
รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อผูส้ ูงอายุ
ปั จจุ บนั องค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือ ย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้ อยเอ็ด ได้ให้การดูแลช่ว ยเหลื อ
ผูส้ ูงอายุในเรื่ องสวัสดิการเบี้ยยังชีพรายเดือน โดยใช้งบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบล เองตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2545 โดยให้เบี้ยยังชีพเฉพาะผูส้ ูงอายุที่มีความยากจน ขาดคนดูแล ต่อมาในรัฐบาลจึงมีนโยบายให้เบี้ยยังชีพกับ
ผูส้ ูงอายุทุกคน แต่ก็ยงั ถือว่าไม่ได้เข้าถึงปัญหาและความต้องการของผูส้ ูงอายุอย่างแท้จริ ง เพราะปั ญหาของผูส้ ู งอายุมี
ความสลับซับซ้อน และเป็ นปั ญ หาที่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพสังคมได้เป็ นอย่างดี เพราะลําพังการมุ่งเน้นการให้
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยการให้เบี้ยเลี้ยงยังชีพเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถช่วยให้ผสู้ ู งอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
ได้แต่อย่างใด สําหรั บประเทศไทย ซึ่ งเป็ นประเทศกําลังพัฒนาที่ยงั ไม่มีความพร้อมที่จะเป็ นรั ฐสวัสดิการยิ่งจะเป็ น
ภาระผูกพันให้กบั รัฐบาลในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จากเหตุผลและความสําคัญ ดังกล่าวข้างต้นผูศ้ ึกษาจึ งสนใจศึกษาบทบาทในการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ งผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ใน
การพัฒนาบทบาทในการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือ ย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบบทบาทการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
1. ผูน้ าํ ชุมชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ บทบาทการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ ว น
ตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
2. ผูน้ ําชุ มชนที่มีสถานภาพทางตําแหน่ งในหมู่บ ้านต่ างกัน มีค วามคิ ดเห็ นต่ อ บทบาทการจัดสวัส ดิ ก าร
ผูส้ ูงอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้ อ หา การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ผูศ้ ึก ษากําหนดขอบเขตในการศึก ษา คื อ การจัดสวัส ดิ ก าร
ผูส้ ูงอายุ ตามแผนผูส้ ูงอายุแห่ งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2548-2564) 6 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดสวัสดิการด้านรายได้ 2) การ
จัดสวัสดิการด้านสุ ขภาพอนามัย 3) การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย 4) การจัดสวัสดิการด้านการศึกษา 5) การจัด
สวัสดิการด้านนันทนาการ และ 6) การจัดสวัสดิการด้านอื่นๆ
2. ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา คือ ผูน้ าํ ชุมชน ได้แก่ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่ บา้ น กรรมการ
หมู่บา้ น และอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ทุกหมู่บา้ น ในตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จํานวน 13 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ ตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัว แปรอิ สระ (Independent Variables) คื อ ปั จ จัย ส่ ว นบุค คลของผูน้ ําชุ มชน ได้แก่ เพศ และ
สถานภาพทางตําแหน่งในหมู่บา้ น
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดสวัสดิการ
ด้านรายได้ 2) การจัดสวัสดิการด้านสุ ขภาพอนามัย 3) การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย 4) การจัดสวัสดิการด้าน
การศึกษา 5) การจัดสวัสดิการด้านนันทนาการ และ 6) การจัดสวัสดิการด้านอื่นๆ
5. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ผศู้ ึกษาเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10 มกราคม-30 มีนาคม 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ศึก ษา คื อ ผูน้ ําชุ มชน ได้แก่ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่ว ยผูใ้ หญ่ บา้ น กรรมการหมู่บา้ น และ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ทุกหมู่บา้ น ในตําบลเมืองเปลือ ย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
จํานวน 136 คน
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เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้ างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็ นของ
ผูน้ ําชุ มชนเกี่ ยวกับบทบาทการจัดสวัสดิ ก ารผูส้ ู งอายุข ององค์การบริ ห ารส่ วนตําบลเมือ งเปลื อ ย อําเภอศรี ส มเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของผูน้ าํ ชุมชนเกี่ยวกับบทบาทการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเมืองเปลือย
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตาม ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ
2) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และสมมติฐาน
การศึกษา
3) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่ก าํ หนด อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา เนื้ อหา
ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้ อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อ หา (Content Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตรงตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา
5) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับผูน้ าํ ชุมชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ อําเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
6) นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ละด้านโดยวิธี
Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7) นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
8) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูศ้ ึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขอหนังสื อจากวิทยาลัย เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอต่อกํานัน
ตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยทําการวิเคราะห์ตามลําดับ
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) วิเ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage)
2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูน้ าํ ชุมชนเกี่ยวกับบทบาทการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเมืองเปลือย โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
และแปลความหมาย (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูน้ าํ ชุมชนเกี่ยวกับบทบาทการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์อัลฟ่ า (Alpha Coefficient) ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach)
สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ ( Scheff e  )
สรุปผลการศึกษา
การศึก ษาบทบาทการจัดสวัสดิก ารผูส้ ู งอายุข ององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด ผูศ้ ึกษาสรุ ปผลการศึกษาดังนี้
1. ผูน้ าํ ชุมชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย จํานวน 71 คน (ร้อยละ 52.20) รองลงมาเป็ นเพศหญิง จํานวน 65 คน (ร้อยละ 47.80) ส่ วนใหญ่เป็ นกรรมการ
หมู่บา้ น จํานวน 72 คน (ร้อยละ 52.94) รองลงมาเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) จํานวน 40 คน
(ร้อยละ 29.42) และเป็ นกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น จํานวน 24 คน (ร้อยละ 17.64)
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูน้ าํ ชุมชนเกี่ยวกับบทบาทการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเมืองเปลื อย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้ อยเอ็ด โดยรวมและทุก ด้านอยู่ในระดับมาก ( x =4.17) โดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดสวัสดิการด้านรายได้ ( x =4.32) การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย (
x =4.30) การจัดสวัสดิการด้านนันทนาการ ( x =4.22) การจัดสวัสดิการด้านอื่นๆ ( x =4.15) การจัดสวัสดิการด้าน
สุ ข ภาพอนามัย ( x =4.08) และการจัดสวัส ดิก ารด้านการศึก ษา ( x =4.00) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
ปรากฏผลดังนี้
1) การจัดสวัสดิการด้านรายได้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.32) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย มีการจัดบริ การฝึ กอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูส้ ู งอายุ ( x =4.71)
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รองลงมา องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย มีการจัดอบรมอาชีพเสริ มสําหรับผูส้ ู งอายุ ( x =4.38) และองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย มีการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูส้ ูงอายุ ( x =4.36)
2) การจัดสวัสดิการด้านสุ ขภาพอนามัย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.08) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผสู้ ู งอายุตามความจําเป็ น ( x
=4.50) รองลงมา องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย จัดเครื่ องอุปโภคบริ โภคให้กบั ผูส้ ู งอายุตามความจําเป็ น ( x
=4.08) และองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย มีการจัดตรวจสุ ขภาพประจําปี ให้กบั ผูส้ ูงอายุ ( x =4.05)
3) การจัดสวัสดิการด้านที่อยูอ่ าศัย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.30) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย มีการจัดที่พกั ชัว่ คราวสําหรับผูส้ ูงอายุกรณี ที่ประสบปั ญหา หรื อ
เกิดเหตุฉุกเฉิ น ( x =4.49) รองลงมา องค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลเมืองเปลื อย มีการจัดที่พกั อาศัยเครื่ อ งนุ่ งห่ มแก่
ผูส้ ูงอายุตามความจําเป็ น ( x =4.43) และองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย จัดให้มีหรื อประสานงานเพื่อส่ งต่อ
เกี่ยวกับสถานสงเคราะห์สาํ หรับผูส้ ูงอายุ ( x =4.27)
4) การจัดสวัสดิการด้านการศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.00) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อ ย องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลเมือ งเปลื อ ย จัด ให้ มีส ถานที่ ห รื อ แหล่ งเรี ย นรู้ สํา หรั บผูส้ ู ง อายุ ( x =4.50)
รองลงมา องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย มีการจัดหรื อให้บริ การข้อมูล ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
แก่ผสู้ ูงอายุ ( x =4.47) และองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผสู้ ู งอายุตาม
ความเหมาะสม ( x =4.29)
5) การจัดสวัสดิการด้านนันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.22) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย จัดสถานที่สาํ หรับออกกําลังกายสําหรับผูส้ ู งอายุ ( x =4.50)
รองลงมาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานหรื อการทัศนศึกษาสําหรั บผูส้ ูงอายุ ( x
=4.39) และองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือ งเปลือ ย ส่ งเสริ มและสนับสนุ นงบประมาณในการจัดกิ จกรรมสําหรั บ
ผูส้ ูงอายุ ( x =4.35)
6) การจัดสวัสดิการด้านอื่นๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.15) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย มีก ารจัดสถานที่เ พื่ออํานวยความสะดวกแก่ผสู้ ู งอายุ เช่น ที่นั่ง
ทางเดิน ( x =4.47) รองลงมา องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย มีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริ มเพื่อให้ คน
ในชุมชนหรื อผูเ้ กี่ยวข้องเห็นคุณค่าผูส้ ูงอายุ ( x =4.20) และองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย มีการจัดบริ การ
รถเข็นหรื ออุปกรณ์ที่จาํ เป็ นเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผสู้ ูงอายุ ( x =4.17)
3. ผูน้ าํ ชุมชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็ นว่า บทบาทการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ ว น
ตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
4. ผูน้ าํ ชุมชนที่มีสถานภาพทางตําแหน่ งในหมู่บา้ นต่างกัน มีความคิดเห็ นว่า บทบาทการจัดสวัสดิ การ
ผูส้ ูงอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ผูศ้ ึกษาอภิปรายผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ผูน้ าํ ชุมชนมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับบทบาทการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือง
เปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือง
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เปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีบาทบาทในการดําเนิ นการมากที่สุด คื อ การจัดสวัสดิก ารด้านรายได้ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติรัตน์ ดิศโยธิน (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาบทบาทขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลที่มีต่อการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่าบทบาทในการจัด
สวัสดิการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดหนองคาย ที่ดาํ เนิ นการมากที่สุดคือบทบาทการจัดสวัสดิการด้าน
รายได้และบทบาทในการจัดสวัสดิการด้านอื่นๆ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สุ ดา ศิลากุล (2550 : บทคัดย่อ)
ที่ศึก ษาเรื่ องการจัดสวัสดิ การสําหรั บผูส้ ู งอายุข องเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ผลการศึก ษาพบว่า ประเภทการจัด
สวัสดิการสําหรับผูส้ ูงอายุที่เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จัดได้มากที่สุดคือสวัสดิการด้านนันทนาการและด้านรายได้ ที่
ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้เป็ นเพราะว่าองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยได้ให้ความสําคัญและดําเนิ นการในเรื่ องมี
การจัดบริ การฝึ กอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูส้ ูงอายุ มีการจัด อบรมอาชีพเสริ มสําหรับผูส้ ู งอายุ รวมทั้งมีการสนับสนุ น
ทุนประกอบอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูส้ ูงอายุ ซึ่ งการดําเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวนี้ จะทําให้ผสู้ ู งอายุเกิดรายได้และยัง
เป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์อี กด้วย ส่ ว นด้านที่อ งค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือ งเปลื อยมี บทบาทในการจัด
สวัสดิการรองลงมาคือ การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย โดยองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยได้มีการจัดที่พกั
ชัว่ คราวสําหรับผูส้ ูงอายุกรณีที่ประสบปัญหา หรื อเกิดเหตุฉุกเฉิน การจัดที่พกั อาศัยเครื่ องนุ่ งห่ มแก่ผสู้ ู งอายุตามความ
จําเป็ น มีการประสานงานเพื่อส่ งต่อเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์สําหรับผูส้ ู งอายุ สอดคล้องกับสํานักงานสถิติแห่ งชาติ
(2545 : 121) ที่ได้ศึกษาและรายงานการสํารวจประชากรผูส้ ู งอายุในประเทศ พ.ศ.2545 ผลการศึกษาพบว่า มีผสู้ ู งอายุ
อีกร้อยละ 24.4 ที่ตอ้ งการพักอาศัยอยูใ่ นสถานสงเคราะห์คนชราของรัฐ และร้อยละ 18.4 ต้องการพักอาศัยอยูใ่ นสถาน
สงเคราะห์คนชราของเอกชน ผูส้ ูงอายุที่อยูน่ อกเขตเทศบาลต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน มากกว่าผูส้ ู งอายุ
ในเขตเทศบาล การที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยได้จดั สวัสดิการด้านที่อยูอ่ าศัยสําหรับผูส้ ูงอายุดงั กล่าวนี้ จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาด้านที่อยูอ่ าศัยของผูส้ ูงอายุได้และตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
การจัดสวัสดิการด้านนันทนาการ องค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลเมืองเปลือยได้ดาํ เนิ นการในเรื่ อ งจัดสถานที่
สําหรับออกกําลังกายสําหรับผูส้ ูงอายุ การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานหรื อการจัดทัศนศึกษาสําหรับผูส้ ู งอายุ การส่ งเสริ ม
และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสําหรับผูส้ ูงอายุ ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับการศึกษาของสุ ดา ศิลากุล
(2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การจัดสวัสดิการสําหรับผูส้ ูงอายุของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า
ประเภทการจัดสวัสดิการสําหรับผูส้ ู งอายุที่เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี จัดได้มากที่สุดคือสวัสดิการด้านนันทนาการ
และด้านรายได้ การจัดสวัสดิการด้านอื่นๆ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ได้ดาํ เนินการในเรื่ องการจัดสถานที่
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผูส้ ู งอายุ เช่น ที่นั่ง ทางเดิน การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริ มเพื่อให้คนในชุมชนหรื อ
ผูเ้ กี่ ยวข้อ งเห็ นคุณค่าผูส้ ู งอายุ และการจัดบริ การรถเข็นหรื ออุ ปกรณ์ที่จาํ เป็ นเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผสู้ ู งอายุ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติรัตน์ ดิศโยธิน (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาบทบาทขององค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มี
ต่อการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า บทบาทในการจัดสวัสดิการ
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดหนองคาย ที่ดาํ เนินการมากที่สุดคือบทบาทการจัดสวัสดิการด้านรายได้และ
บทบาทในการจัดสวัสดิการด้านอื่นๆ
การจัดสวัสดิ การด้านสุ ขภาพอนามัย องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลเมืองเปลื อยได้ดาํ เนิ นการในเรื่ อ งการ
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผสู้ ู งอายุตามความจําเป็ น การจัดเครื่ องอุปโภค บริ โภคให้กบั ผูส้ ู งอายุตามความจําเป็ น
และมีการจัดตรวจสุ ขภาพประจําปี ให้กบั ผูส้ ูงอายุ การดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ดังกล่าวนี้
สอดคล้อ งกับ กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน (2541 : 37-38) ที่ได้ส รุ ปความต้องการของผูส้ ู งอายุดา้ นร่ างกาย คื อ
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ต้องการมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ต้องการการช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องการที่อยู่อาศัย ต้องการอากาศดี
สิ่ งแวดล้อมดี ต้องการอาหารการกินที่ถูกสุ ขลักษณะตามวัย ต้องการมีผดู้ ูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องการได้รับการ
ตรวจสุ ขภาพรักษาพยาบาลที่สะดวก รวดเร็ ว ต้องการได้รับบริ การรักษาพยาบาลแบบให้เปล่าจากรัฐ ต้องการได้
พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ ต้องการบํารุ งรักษาร่ างกาย และออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอและความต้องการสิ่ ง
อํานวยความสะดวกเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ ส่ วนการจัดสวัสดิการด้านการศึกษานั้น องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือง
เปลือย ได้ดาํ เนินการในเรื่ องการจัดให้มีสถานที่หรื อแหล่งเรี ยนรู้สาํ หรับผูส้ ูงอายุ การจัดหรื อให้บริ การข้อมูล ข่าวสาร
ที่เป็ นประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่ผสู้ ูงอายุ และการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผสู้ ู งอายุตามความเหมาะสมสอดคล้อง
กับ กรมการศึก ษานอกโรงเรี ยน (2541 : 37-38) ที่ได้ส รุ ปความต้องการของผูส้ ู งอายุดา้ นสังคม กล่าวคื อผูส้ ู งอายุ
ต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งของครอบครัว สังคมและหมู่คณะ ต้องการช่วยเหลือสังคม และมีบทบาทในสังคมตามความถนัด
2. การเปรี ย บเที ยบความคิ ดเห็ นของผูน้ ําชุ ม ชนที่ มีเ พศและสถานภาพทางตํา แหน่ งในหมู่บ ้านต่ างกัน
เกี่ยวกับบทบาทการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
พบว่าผูน้ าํ ชุมชนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าปั จจัยส่ วนบุคคลดังกล่าวไม่ส่งผลต่อความคิดเห็ นของ
ผูน้ าํ ชุมชนต่อบทบาทการจัดสวัสดิการผูส้ ู งอายุขององค์ การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) การจัดสวัสดิการด้านรายได้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลื อย ควรส่ งเสริ มการจัดตั้งกองทุน
ผูส้ ูงอายุในชุมชน
2) การจัดสวัสดิการด้านสุ ขภาพอนามัย องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ควรมีการจัดบริ การทาง
การแพทย์อย่างทัว่ ถึงและเพียงพอ
3) การจัดสวัสดิการด้านที่อยูอ่ าศัย องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ควรมีการรณรงค์หรื อให้ความรู้
แก่ผสู้ ูงอายุเกี่ยวกับการดูแลที่อยูอ่ าศัย
4) การจัดสวัสดิการด้านการศึกษา องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ควรส่ งเสริ มให้ผสู้ ู งอายุได้
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ แก่คนรุ่ นหลัง
5) การจัดสวัสดิการด้านนันทนาการ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ควรจัดกิจกรรมนันทนาการ
ของผูส้ ูงอายุร่วมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ในชุมชน
6) การจัดสวัสดิการด้านอื่นๆ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ควรจัดบริ การการให้คาํ ปรึ กษาหรื อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา ในเรื่ องที่ผสู้ ูงอายุร้องขอให้มากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปั จจัยที่สนับสนุ นให้ องค์การบริ หารส่ วนตําบล ดําเนิ นงานด้านสวัสดิการสําหรับผูส้ ู งอายุมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2) ควรศึกษาปัญหา อุปสรรคการดําเนินงานสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
3) ควรศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุในพื้นที่ที่รับผิดชอบและนํามาใช้เป็ นข้อมูลในการ
จัดทําแผนงานโครงการด้านสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ ูงอายุ
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ศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่ วนตาบลหนองแวง
อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้ อยเอ็ด
The Needs for Social Welfare of the Elderly in Nong Waeng Subdistrict,
Kaset Wisai District, Roi Et Province
มะลิวรรณ ปริ นแคน1
พัฒน์ศิณ สําเริ งรัมย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และ
อายุ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 739 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 259 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t–test) ผลการศึกษาพบว่า
1. ผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความต้องการ
สวัส ดิก าร โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อ ย ดังนี้ ด้านรายได้ ด้าน
นันทนาการ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านที่พกั อาศัย ด้านความมัน่ คงทางสังคม และด้านมาตรฐานการ
บริ การและเครื อข่ายเกื้อหนุน ตามลําดับ
2. ผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศและที่มีอายุ
ต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคม ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : องค์การบริ หารส่ วนตําบล

1
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Abstract
The purposes of this study were to study and to compare the social welfare demand of the elderly in Nong
Waeng Subdistrict, Kaset Wisai District, Roi Et Province, classified by gender and occupation. The sample
consisted of 178 elderly in the area registered with Phonthong Subdistrict Municipality, desired through Taro
Yamane’s method. The rating scale questionnaire was used as the tool. The data were analyzed by using percentage,
mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and Scheffe’s method.
The results of the study revealed as follows:1. The elderly had the needs for social welfare as a whole and in aspects at the moderate level, ranked in
order of entertainment, income, health & health care, service standard and supporting network, accommodation and
social security aspects, respectively.
2. The elderly with different gender in Nong Waeng Subdistrict, Kaset Wisai District, Roi Et Province,
had opinion on the social welfare demand, as a whole and in aspects with no difference.
3. The elderly with different occupation in Nong Waeng Subdistrict, Kaset Wisai District, Roi Et
Province, had opinion on the social welfare demand, as a whole and in aspects with no difference.
Keywords : Nong Waeng Subdistrict
บทนา
การก้าวขึ้ นสู่ สังคมผูส้ ู งอายุอ ย่างรวดเร็ ว ของสังคมไทย และย่อ มส่ งผลให้วิถี ชีวิตและพฤติก รรมของคนใน
สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว การเปลี่ยนทางด้านร่ างกายและสังคมทําให้จิตใจของผูส้ ูงอายุเปลี่ยนไปด้วย
ผูส้ ูงอายุจะปรับจิตใจและอารมณ์ไปตามการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายและสิ่ งแวดล้อม จะเห็ นว่าผูส้ ู งอายุจะปรับปรุ ง
และพัฒนาจิตใจตัวเองไปในทางที่ดีงามมากขึ้น และสามารถควบคุมจิตใจได้ดีกว่าหนุ่ มสาว คนสู งอายุจะมีความสุ ขุม
เยือกเย็นมากขึ้น แต่การแสดงออกขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของแต่ละบุคคล การศึกษา ประสบการณ์ และสิ่ งแวดล้อมของคน
คนนั้น
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วดังกล่าว หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่ วยงาน
อื่นที่เ กี่ยวข้อง ต้องมีก ารเตรี ยมมาตรการออกมารองรั บอย่างทันท่ว งทีพร้ อมที่จ ะก้าวทันสถานการณ์ข องผูส้ ู งอายุ
ก่อให้เกิดกฎหมายระเบียบ นโยบาย ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิและบริ การที่ผสู้ ูงอายุพึงได้รับโดยเริ่ ม
ตั้งแต่ รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 ได้บญั ญัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่ผสู้ ู งอายุไว้ใน
มาตรา 53 ว่าบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิ บปี บริ บรู ณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่ งอํานวย
ความสะดวกอันเป็ นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
นอกจากนี้ผสู้ ู งอายุยงั มีโอกาสเกิดปั ญหาสุ ขภาพจิตจากการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอันเป็ นผลมา
จากทั้งภาวะสุ ขภาพที่เสื่ อมลง รายได้ลดลงบทบาทในครอบครัวและสังคมลดลงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีผลให้วิถีชีวิตของผูส้ ูงอายุเปลี่ยนไปต้องปรับตัวเข้ากับภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยซึ่ งถ้าปรับตัวไม่ได้
ก็จะเกิดปัญหาสุ ขภาพจิตตามมาผูส้ ูงอายุจึงจําเป็ นต้องชะลอความเสื่ อมและป้ องกันปัญหาด้านสุ ขภาพเพื่อให้มีสุขภาพ
แข็งแรงและสามารถดํารงชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ สุ ข ด้ว ยการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตทั้งทางด้านร่ างกายจิ ตใจ
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อารมณ์และสั งคมเพราะเป็ นกิ จกรรมที่บุคคลสามารถกระทําได้ด้ว ยตนเองและยังช่ ว ยยกระดับคุ ณภาพชี วิตด้ว ย
(คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น, 2546 : 2)
การลดลงของจํานวนและสัดส่ วนของประชากรวัยเด็กและประชากรวัยแรงงานในขณะที่จาํ นวนและสัดส่ วน
ของประชากรสู งอายุยงั คงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว และต่อ เนื่ อ งในช่ว ง 30 ปี ข้างหน้ายิง่ ทําให้โครงสร้ างทางอายุของ
ประชากรไทยเป็ นประชากรสูงวัยอย่างชัดเจนยิง่ ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวข้างต้นคาดว่าจะ
ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมดังนี้ (คณะกรรมการผูส้ ูงอายุแห่ งชาติ, 2552 : 17)
1. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจโครงสร้างประชากรในประเทศที่มีสัดส่ วนแรงงานลดลงและเข้าสู่ การเป็ น
สังคมสูงอายุได้ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 3 ประเด็นได้แก่
1.1 ผลกระทบต่อขนาดของตลาดประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่ จุดที่ขนาดตลาดจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อ
พิจ ารณาจากจํานวนผูบ้ ริ โภคที่ จะอยู่ใ นระดับคงที่ 66 ล้า นคนจึ ง ส่ ง ผลต่ อ ข้อ จํากัดในการขยายตัว ของตลาด
ภายในประเทศ
1.2 ผลกระทบต่อขนาดของแรงงานจํานวนแรงงานที่ลดลงจะส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
(GDP) ลดลงและส่ งผลกระทบต่อการลงทุนของประเทศและมาตรฐานการดํารงชีวิตของประชากรจะเป็ นข้อจํากัดต่อ
การพัฒนาประเทศ
1.3 ผลกระทบต่อการออมจากอัตราส่ วนการเป็ นภาระที่เพิ่มขึ้นการมีอายุยนื ยาวขึ้นมีความจําเป็ นจะต้องมี
การออมทรัพย์เพื่อเลี้ยงดูตนเองหลังวัยทํางานซึ่งควรจะต้องมีการเตรี ยมเงินออมให้เพียงพอกับจํานวนปี ที่คนเราคาดว่า
จะมีชีวิตอยูห่ ลังเกษียณดังนั้นจึงต้องเร่ งส่ งเสริ มการออมทรัพย์ให้สามารถดูแลตนเองได้ในยามชรา
2. ผลกระทบทางด้านสังคม
2.1 ด้านสาธารณสุ ขการสู งวัยของประชากรจะทําให้รูปแบบของการเจ็บป่ วยของประชากรเปลี่ยนไป
ความชุ ก ของโรคที่เ กี่ยวเนื่ อ งกับความเสื่ อ มถอยของอวัยวะจะเพิ่มขึ้ นโรคของผูส้ ู ง อายุส่ ว นใหญ่ เป็ นโรคเรื้ อ รั งที่
ต้องการการดูแลระยะยาวในอนาคตการให้บริ การดูแลรักษาสุ ขภาพอนามัยในสังคมสู งวัยจะเปลี่ยนรู ปแบบไปอย่าง
มากนอกจากนั้นค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลสุ ขภาพจะต้องเพิ่มสูงขึ้นตามการสูงวัยของประชากรด้วย
2.2 ด้านสวัสดิการผูส้ ูงอายุการเพิ่มจํานวนประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็ วเช่นนี้เป็ นประเด็นท้าทายอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของประเทศ
ประชากรกลุ่มผูส้ ู งอายุนับเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีคุณค่าทั้งต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สมควร
ได้รับการเอาใจใส่ และการให้ก ารยอมรับนับถือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 ได้ก าํ หนดอํานาจหน้าที่องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นในการจัดบริ ก ารสาธารณะไว้ห ลายด้าน
โดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชี วิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้ ้อยโอกาส ไว้ในหมวด 2
มาตรา 16 (10) ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ วนตําบล ให้การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส และมาตรา 17 (27) ให้องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัด มีอาํ นาจหน้าที่ในการสังคม
สงเคราะห์ และพัฒนาคุ ณภาพชี วิตเช่ นเดี ยวกับเทศบาลเมือ งพัทยา และองค์การบริ ห ารส่ วนตําบล เพื่อ ให้อ งค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีอาํ นาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริ ก ารสาธารณะเพื่อ ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตาม
พระราชบัญญัติขา้ งต้น จึงได้กาํ หนดให้จดั ทําแผนปฏิบตั ิการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2543 โดยให้มีการถ่ายโอนภารกิจ ให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งแผนดังกล่าวกําหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจ
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ด้านงานส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต และเรื่ องการส่ งเสริ มอาชีพให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส การนันทนาการ การส่ งเสริ มกีฬา หรื อการ
จัดให้มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ การศึกษาทั้งในและนอกระบบ รวมถึงการสาธารณสุ ข เช่น การรักษาพยาบาล การ
ป้ องกันและควบคุ มโรคติดต่อ เป็ นต้น ซึ่ งจะเห็ นว่าในปั จจุบนั การจัดบริ การสาธารณะในด้านสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ ได้มีการดําเนินการถ่ายโอนอํานาจหน้าที่ งบประมาณและบุคลากรบางส่ วนจากส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาคไปให้ส่วนท้องถิ่นดําเนินการ (โกวิทย์ พวงงาม, 2546 : 17)
จากความสําคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ
ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาในครั้งนี้ จะทําให้ทราบ
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง รวมทั้งจะเป็ นแนวทางในการ
ดําเนินงานด้านสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานในการศึกษา
1. ผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มี
ความต้องการสวัสดิการสังคม แตกต่างกัน
2. ผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุต่างกัน มี
ความต้องการสวัสดิการสังคม แตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
ด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พกั อาศัย ด้าน
นันทนาการ ด้านความมัน่ คงทางสังคม และด้านการสร้างการบริ การและเครื อข่ายเกื้อหนุน
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวงอําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด จํานวน 738 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 259 คน
ด้านตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษา ของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
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2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง
อําเภอเกษตรวิสัย จัง หวัดร้ อ ยเอ็ด ได้แก่ ด้านสุ ข ภาพและการรั ก ษาพยาบาล ด้า นรายได้ ด้านที่พ ัก อาศัย ด้า น
นันทนาการ ด้านความมัน่ คงทางสังคม และด้านการสร้างการบริ การและเครื อข่ายเกื้อหนุน
ด้านพื้นที่ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ 5 มกราคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2558
วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ศึกษา คือ ผูส้ ู งอายุในเขตองค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด จํานวน 738 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด,
2546 : 101) โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05
การสุ่ มตัวอย่างเพื่อให้ได้จาํ นวนของกลุ่มตัวอย่างตามที่กาํ หนด ใช้วิธี การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากทุก หมู่บา้ น (15 หมู่บา้ น) ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามเพื่อสอบถามความต้องการสวัสดิการของผูส้ ูงอายุในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า จํานวน 1
ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นการสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะเป็ นแบบสํารวจรายการ
ตอนที่ 2 เป็ นการสอบถามความต้องการสวัสดิการของผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับคือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
2) สร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และ
สมมติฐานการศึกษา
3) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่กาํ หนด เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ไขภาษา
เนื้อหา ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนําเพิ่มเติม
4) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
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5) นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-out) มาหาค่าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ละด้านโดยวิธี
Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6) นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ไปหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
7) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนําเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
7.1) ขอหนังสื อจากวิทยาลัยนครราชสี มา เพื่อขอความอนุ เคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอ
ต่อนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
7.2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
7.3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) วิเ คราะห์ ขอ้ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้อ ยละ
(Percentage)
2) วิเคราะห์ความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์และ
แปลความหมาย (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 100)
3) วิเคราะห์ความต้องการสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ใช้ค่า t-test และ F-test (One way ANOVA)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่ าความเชื่ อ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่ าสั มประสิ ทธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่ าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ย (Mean)ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
4) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ใช้ t-test
สรุปผลการศึกษา
1. ผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 159 คน (ร้อยละ 61.38) เป็ นเพศชาย จํานวน 100 คน (ร้อยละ 38.62) ส่ วนใหญ่มีอายุ
60-70 ปี จํานวน 196 คน (ร้อยละ 75.68) อายุ 70 ปี ข้ ึนไป จํานวน 63 คน (ร้อยละ 24.32)
2. ผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความต้องการ
สวัส ดิการ โดยรวมและทุก ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.27) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน

262 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสี มา

รายได้ ( x =3.45) ด้านนันทนาการ( x =3.43) ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล ( x =3.21) ด้านที่พกั อาศัย ด้าน
ความมัน่ คงทางสังคม และด้านมาตรฐานการบริ การและเครื อข่ายเกื้อหนุน ( x =3.18) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน ปรากฏผลดังนี้
1) ด้านสุ ขภาพและการรั กษาพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.21) เรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ออกบัตรประจําตัวให้กบั ผูส้ ูงอายุเพื่อรักษาฟรี ในโรงพยาบาล ( x =3.63) บริ การตรวจ
สุ ขภาพประจําปี ( x =3.57) บริ การให้ความรู้ แนะนํา การดูแลสุ ขภาพที่ถูก วิธี ให้กบั ผูท้ ี่ดูแลผูส้ ู งอายุ ( x =3.15)
บริ การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับสุ ขภาพและโรคภัยไข้เจ็บเป็ นรายบุคคล ( x =3.12) บริ การตรวจสุ ขภาพที่บา้ น ( x =3.08)
จัดตั้งศูนย์บริ การสาธารณสุ ขสําหรับผูส้ ูงอายุ ( x =2.74)
2) ด้านรายได้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.45) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ( x =3.64) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม ( x
=3.58) ส่ งเสริ มการจัดตั้งกองทุนส่ งเสริ มสวัสดิการผูส้ ู งอายุในชุมชน ( x =3.56) จัดสวัสดิการด้านรายได้แก่ผสู้ ู งอายุที่
ยากจนและไม่มีแหล่งพักพิงที่เพียงพอ ( x =3.51) การช่วยเหลือค่าครองชีพประจําวัน ( x =3.24) จ่ายเบี้ยยังชีพแก่
ผูส้ ูงอายุ ( x =3.18)
3) ด้านที่พกั อาศัย โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =3.18) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ซ่อมแซมบ้านเรื อนผูส้ ู งอายุที่ชาํ รุ ดทรุ ดโทรม( x =3.29) บริ การครอบครัวอุปการะ ที่จดั ให้แก่ผสู้ ู งอายุที่อยู่คน
เดียว หรื อไร้ที่พ่ึง ( x =3.22) มีสถานพยาบาล เป็ นบริ การที่พกั อาศัยสําหรับผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่ อง
( x =3.17) จัดให้มีที่พกั สํารองกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ( x =3.15) มีบา้ นพักคนชรา เป็ นบริ การที่พกั อาศัยที่จดั ให้แก่
ผูส้ ูงอายุที่มีปัญหา ( x =3.13) การจัดที่พกั อาศัยและเครื่ องนุ่งห่ มให้ตามความจําเป็ นอย่างทัว่ ถึง ( x =3.12)
4) ด้านนันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.43) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ศูนย์บริ การผูส้ ูงอายุ เพื่อให้การปรึ กษาแก่ผสู้ ูงอายุและสมาชิกในครอบครัว เป็ นสถานที่ออกกําลังกาย เล่น
กีฬา พักผ่อนหย่อนใจ ทํางานอดิเรก เป็ นต้น ( x =3.61) มีบริ การนันทนาการ งานรื่ นเริ งในวันนักขัตฤกษ์ ( x =3.52)
การจัดตั้งชมรมผูส้ ูงอายุ เพื่อเป็ นศูนย์กลางข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์ของผูส้ ูงอายุ ( x =3.45) การทัศนศึกษาแหล่ง
ธรรมชาติ ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวนอกสถานที่ ( x =3.43) การจัดกิจกรรมนันทนาการร่ วมกับเยาวชน คนใน
ชุมชน กลุ่มเครื อข่าย ( x =3.42) สโมสรผูส้ ูงอายุ เพื่อเป็ นศูนย์รวมของผูส้ ู งอายุในการพักผ่อน ออกกําลังกาย พบปะ
สังสรรค์ และดําเนินกิจกรรมต่างๆ ( x =3.16)
5) ด้านความมัน่ คงทางสังคม โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x =3.18) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผสู้ ูงอายุในอาคาร สถานที่ยานพาหนะ หรื อ
บริ ก ารสาธารณะอื่ น ( x =3.38) กองทุนฌาปณกิ จสงเคราะห์ ( x =3.28) จัดให้มีกฎหมายและแนวปฏิ บตั ิ ในการ
คุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิของผูส้ ูงอายุ ( x =3.24) การลดหย่อนภาษีแก่บุตรและผูเ้ ลี้ยงดู ( x =3.20) ให้โอกาสผูส้ ู งอายุ
ได้พฒั นาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่ อง ( x =3.07) รณรงค์ให้คนในครอบครัว และชุมชนเห็ นคุณค่าของผูส้ ู งอายุ
( x =2.92)
6) ด้านมาตรฐานการบริ การและเครื อข่ ายเกื้อหนุ น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.18)
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จัดตั้งระบบเฝ้ าระวัง เกื้อกูล และดูแลผูส้ ู งอายุโดยชุมชน ( x =3.64) มีศูนย์
เอนกประสงค์สําหรับผูส้ ู งอายุ ( x =3.19) มีระบบดูแลผูส้ ู งอายุในชุมชน ( x =3.13) มีบริ การชุมชนเคลื่อนที่ไปใน
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พื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ( x =3.09) มีบริ การเยี่ยมบ้าน ( x =3.08) มีศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุในเวลากลางวัน
( x =2.97)
3. ผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มี
ความต้องการสวัสดิการสังคม ไม่แตกต่างกัน
4. ผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุต่างกัน มี
ความต้องการสวัสดิการสังคม ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาความต้องการสวัสดิการของผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้ อยเอ็ด พบว่าผูส้ ู งอายุมีค วามต้องการสวัสดิ ก ารโดยรวมและทุก ด้านอยู่ในระดับปานกลาง
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านรายได้ ด้านนันทนาการ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านที่พกั
อาศัย ด้านความมัน่ คงทางสังคมและด้านมาตรฐานการบริ การและเครื อข่ายเกื้อหนุ น ตามลําดับ โดยผูศ้ ึกษาจะได้นาํ
ประเด็นที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายผลเป็ นรายด้าน ดังนี้
1) ด้านสุ ขภาพและการรั ก ษาพยาบาล ผูส้ ู งอายุในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลหนองแวง มีค วาม
ต้องการสวัสดิการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ออกบัตรประจําตัว
ให้กบั ผูส้ ูงอายุเพื่อรักษาฟรี ในโรงพยาบาล บริ การตรวจสุ ขภาพประจําปี บริ การให้ความรู้ แนะนํา การดูแลสุ ขภาพที่
ถูกวิธีให้กบั ผูท้ ี่ดูแลผูส้ ูงอายุ บริ การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับสุ ขภาพและโรคภัยไข้เจ็บเป็ นรายบุคคล บริ การตรวจสุ ขภาพ
ที่บา้ น และจัดตั้งศูนย์บริ การสาธารณสุ ขสําหรับผูส้ ู งอายุ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็ นว่า ผูส้ ู งอายุในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองแวง มีความต้องการเป็ นอํานวยความสะดวกเพื่อรักษาฟรี ในโรงพยาบาล เนื่ องจาก ผูส้ ู งอายุ
เป็ นวัยที่พ่ึงพาตนเองได้น้อยลง ภูมิตา้ นทานถดถอย มีโอกาสที่จะถูก โรคภัยเบียดเบี ยนได้ง่าย จึ งมักมีปัญหาด้าน
สุ ขภาพโดยเฉพาะโรคเรื้ อรังและโรคอื่นๆ ซึ่ งทําให้จาํ เป็ นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ เกี่ยวกับด้านสุ ขภาพมากเป็ น
พิเศษ ซึ่ งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ สํานักงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุ ข (2550 : 25) ที่ได้ศึกษาความต้องการในการบริ การและสวัสดิการต่างๆ ของประชากรผูส้ ูงอายุไทย พบว่า
ความต้องการของผูส้ ูงอายุทางด้านบริ การด้านสุ ขภาพ/การรักษาเป็ นลําดับแรก คิดเป็ น ร้อยละ 42.1
2) ด้านรายได้ ผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง มีความต้องการสวัสดิการโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การช่วยเหลือด้าน
ค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม ส่ งเสริ มการจัดตั้งกองทุนส่ งเสริ มสวัสดิการผูส้ ูงอายุในชุมชน จัดสวัสดิการ
ด้านรายได้แก่ผสู้ ู งอายุที่ยากจนและไม่มีแหล่ง พักพิงที่เพียงพอ การช่วยเหลือค่าครองชีพประจําวัน จ่ายเบี้ยยังชีพแก่
ผูส้ ูงอายุ สอดคล้องกับการศึกษาของ ขนิ ษฐา วิชาภรณ์ (2553 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องความต้องการสวัสดิการของ
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่ผลการศึกษาพบว่า ด้านรายได้ ผูส้ ู งอายุ
ต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสําหรับผูส้ ูงอายุ
3) ด้านที่พกั อาศัย ผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง มีความต้องการสวัสดิการโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ซ่ อมแซมบ้านเรื อนผูส้ ู งอายุที่ชาํ รุ ดทรุ ด
โทรม บริ การครอบครัวอุปการะ ที่จดั ให้แก่ผสู้ ูงอายุที่อยู่คนเดียว หรื อไร้ที่พ่ึง มีสถานพยาบาล เป็ นบริ การที่พกั อาศัย
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สําหรับผูส้ ูงอายุที่ตอ้ งพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่ อง จัดให้มีที่พกั สํารองกรณี เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น มีบา้ นพักคนชรา เป็ น
บริ การที่พกั อาศัยที่จดั ให้แก่ผสู้ ูงอายุที่มีปัญหา การจัดที่พกั อาศัยและเครื่ องนุ่งห่ มให้ตามความจําเป็ นอย่างทัว่ ถึง
4) ด้านนันทนาการ ผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง มีความต้องการสวัสดิการโดย
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุ เพื่อให้การปรึ กษาแก่
ผูส้ ูงอายุและสมาชิกในครอบครัว เป็ นสถานที่ออกกําลังกาย เล่นกีฬา พักผ่อนหย่อนใจ ทํางานอดิเรก เป็ นต้น มีบริ การ
นันทนาการ งานรื่ นเริ งในวันนักขัตฤกษ์ การจัดตั้งชมรมผูส้ ูงอายุ เพื่อเป็ นศูนย์กลางข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์ของ
ผูส้ ู งอายุ การทัศนศึกษาแหล่งธรรมชาติ ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวนอกสถานที่ การจัดกิจกรรมนันทนาการร่ วมกับ
เยาวชน คนในชุมชน กลุ่มเครื อข่าย สโมสรผูส้ ู งอายุ เพื่อเป็ นศูนย์รวมของผูส้ ู งอายุในการพักผ่อน ออกกําลังกาย
พบปะสังสรรค์ และดําเนินกิจกรรมต่างๆ
5) ด้านความมัน่ คงทางสังคม ผูส้ ู งอายุในเขตองค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง มีความต้อ งการ
สวัสดิการโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การอํานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยโดยตรงแก่ผสู้ ูงอายุในอาคาร สถานที่ยานพาหนะ หรื อบริ การสาธารณะอื่น กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์
จัดให้มีกฎหมายและแนวปฏิบตั ิในการคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิของผูส้ ูงอายุ ( x =3.24) การลดหย่อนภาษีแก่บุตรและ
ผูเ้ ลี้ยงดู ให้โอกาสผูส้ ูงอายุได้พฒั นาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง รณรงค์ให้คนในครอบครัว และชุมชนเห็นคุณค่า
ของผูส้ ูงอายุ
6) ด้านมาตรฐานการบริ การและเครื อข่ายเกื้อหนุน ผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง มี
ความต้องการสวัสดิการโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จัดตั้งระบบเฝ้ า
ระวัง เกื้อกูล และดูแลผูส้ ูงอายุโดยชุมชน มีศนู ย์เอนกประสงค์สาํ หรั บผูส้ ูงอายุ มีระบบดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน มีบริ การ
ชุมชนเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล มีบริ การเยีย่ มบ้าน มีศนู ย์ดูแลผูส้ ูงอายุในเวลากลางวัน
2. ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความต้อ งการสวัสดิ การผูส้ ู งอายุในเขตองค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลหนองแวง
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าผูส้ ูงอายุที่มีเพศและอายุต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการโดยภาพรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็ นว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศและอายุ ของผูส้ ู งอายุ ไม่ส่งผลใดๆ ต่อความต้องการ
สวัสดิการของผูส้ ูงอายุแต่อย่างใด
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวงควรจัดตั้งศูนย์บริ การสาธารณสุ ข
สําหรับผูส้ ูงอายุ
2) ด้านรายได้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวงควรกํากับ ดูแลและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจ่าย
เบี้ยยังชีพแก่ผสู้ ูงอายุ ให้มากยิง่ ขึ้น
3) ด้านที่พกั อาศัย องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวงควรจัดที่พกั อาศัยและเครื่ องนุ่ งห่ มแก่ผสู้ ู งอายุตาม
ความจําเป็ นและเป็ นไปอย่างทัว่ ถึง
4) ด้านนันทนาการ องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวงควรจัดสถานที่หรื อศูนย์ประสานงาน เพื่อเป็ นศูนย์
รวมของผูส้ ูงอายุในการพักผ่อน ออกกําลังกาย พบปะสังสรรค์ และดําเนินกิจกรรมต่างๆ
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5) ด้านความมัน่ คงทางสังคม องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวงควรมีการรณรงค์ให้คนในครอบครัวและ
คนในชุมชนเห็นคุณค่าของผูส้ ูงอายุให้มากยิง่ ขึ้น
6) ด้านมาตรฐานการบริ การและเครื อข่ายเกื้อหนุ น องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวงควรจัดให้มี ศูนย์
ดูแลผูส้ ูงอายุในเวลากลางวัน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาแนวทางการสร้าง ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดสวัสดิการแก่ผสู้ ูงอายุ
2) ควรศึกษาเพื่อสํารวจความต้องการสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดสวัสดิการและพัฒนา
สวัสดิการสําหรับผูส้ ูงอายุ
3) ควรศึกษาแนวทางส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาและดูแลผูส้ ูงอายุ
เอกสารอ้างอิง
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บทบาทในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่ วนตาบลเมืองเปลือย อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้ อยเอ็ด
The Role in Public Services of Muang Pluey Subdistrict Administrative Organization,
Srisomdet District, Roi Et Province
มาลินี วรเชษฐ์1
รัชดากร ทมินเหมย2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบบทบาทในการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
จํานวน 3,052 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 354 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึง
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีคิดเห็นต่อบทบาทในการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอ
ศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
ความเป็ นอยู่ข องประชาชน ด้านโครงสร้ างพื้นฐาน ด้านอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ ม ด้านคุ ณภาพชีวิตของ
ประชาชน และด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน ตามลําดับ
2. ประชาชนที่มีเ พศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ บทบาทในการบริ ก ารสาธารณะของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยอําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : บทบาท, การบริ การสาธารณะ, องค์การบริ หารส่ วนตําบล, ตําบลเมืองเปลือย
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the role in public services of Muang Pluey Subdistrict
Administrative Organization, Srisomdet district, Roi Et province classified by personal factors such as gender and
education level. Population of the study consisted of 3,052 people in the area. Samples were 354 persons by Taro
Yamane’s method. The questionnaire with rating scale was used as a tool. The data were analyzed by using
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and least significant difference by Scheffe’s
method.
The results of the study revealed that:
1. The people’s opinion on Muang Pluey Subdistrict Administrative Organization, Srisomdet district, Roi
Et province was at high level both in overall and by all aspects, ranked by descending; well-being of citizens,
infrastructure, conservation of nature and environment, quality of life and participation of citizens, respectively
2. The opinion of the people with different gender and education level on the role in public services of
Muang Pluey Subdistrict Administrative Organization, Srisomdet district, Roi Et province was not different both the
overall and each aspect.
Keywords : The Role, Public Services, Administrative Organization, Muang Pluey Subdistrict
บทนา
การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบนั ใช้หลักการกระจายอํานาจที่ส่วนกลางหรื อรัฐบาลกลางได้
มอบอํานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดําเนิ นการปกครองตนเองอย่างอิสระ โดยที่ตอ้ งไม่ขดั ต่อกฎหมาย
ของประเทศหรื อความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน กิจกรรมที่ทาํ ได้ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องการพัฒนา มีอิสระในการ
ตัดสิ นใจในการแก้ปัญหาหรื อการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น ออกข้อบังคับหรื อระเบียบต่าง ๆ มาบังคับในเขตการ
ปกครองของตนได้โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น ในปัจจุบนั มีรูปแบบการบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล และองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นตามที่
กฎหมายกําหนด คือ กรุ งเทพมหานคร และเมืองพัทยา
องค์การบริ หารส่ วนตําบล เป็ นหน่ วยงานบริ หารงานส่ วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอํานาจ
ของรั ฐ บาลเพื่ อ ให้ ป ระชาชนในท้อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ นระดับ พื้ น ฐานได้มี อ ํา นาจในการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตย เป็ นการกระจายอํานาจการปกครองจากส่ ว นกลางไปให้ประชาชนในท้อ งถิ่นดําเนิ นการเองภายใต้
บทบัญญัติแห่ งกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้เรี ยนรู้และเข้าใจถึงวิธีการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่ ง
หลักการสําคัญ ของการปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นประกอบด้ว ย การจัดให้มีการเลือ กตั้ง เพื่อ ให้คนในท้อ งถิ่ นนั้นได้มี
โอกาสเข้าไปเป็ นตัวแทนของประชาชนในการปกครองตนเอง มีองค์กรสภาท้องถิ่น มีเขตพื้นที่ในการบริ หาร และ
ความรับผิดชอบตามที่มีอาํ นาจหน้าที่ที่กาํ หนดไว้ให้มีสภาพนิติบุคคล มีรายได้ มีอาํ นาจในการจัดทํางบประมาณและ
มีความอิสระในการปกครองตนเอง แต่จ ะต้องอยู่ในการควบคุมหรื อการกํากับดูแลของรัฐ รวมทั้งเป็ นสถาบันทาง
การเมืองการปกครองระดับท้องถิ่นและจะต้องได้รับการสนับสนุน รวมทั้งการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน
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ในท้อ งถิ่ นนั้น เทศบาลจึ งมีบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญในการส่ งเสริ มการมีส่ วนร่ ว มของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของประชาชน
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการกําหนดอํานาจ หน้าที่ในการจัดระบบการบริ การ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญคือ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีอาํ นาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ผูศ้ ึกษาเห็ นว่าเรื่ องดังกล่าวเป็ นประเด็น
ที่สาํ คัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน จึงสนใจศึกษาบทบาทในการบริ การสาธารณะ
ขององค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลเมือ งเปลื อ ย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อ ยเอ็ด ทั้งนี้ เ พื่อ เป็ นข้อ มูลและแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทในการบริ การสาธารณะขององค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบบทบาทในการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ ว นตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทในการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
เมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีระดับการศึก ษาต่ างกันมีค วามคิ ดเห็ นต่ อ บทบาทในการบริ ก ารสาธารณะขององค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
ด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ กําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตองค์การบริ หารส่ ว นตําบลเมือ งเปลือ ย
อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ด้านเนื้อหา คือ ภารกิจด้านการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านความเป็ นอยูข่ องประชาชน ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน และด้านการ
มีส่วนร่ วมของประชาชน
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร คือ ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ ว นตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
จํานวน 3,052 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 354 คน
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ คือ เพศและระดับการศึกษา ของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย
อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือง
เปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 5 ด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้าน
ความเป็ นอยูข่ องประชาชน ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน และด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558
วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จํานวน 3,052 คน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ศึก ษา คื อ ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี ส มเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน
บุญชม ศรี สะอาด, 2546 : 101) โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 353.65 คน การศึกษานี้จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง 354 คน แล้วเลือกตัวอย่างจากแต่ละหมู่บา้ น โดยคํานวณ
ตามสัดส่ วนค่าร้อยละ และเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็ นของ
ประชาชนต่อบทบาทในการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็ นต่อ บทบาทในการบริ ก ารสาธารณะขององค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลเมือ ง
เปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert) โดยค่าแต่ละระดับมีความหมาย
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1) ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
2) สร้างแบบสอบถาม แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่ง
หมาย และสมมติฐานการศึกษา
3) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่ก าํ หนด อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา เนื้ อหา
ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้ อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
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4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตรงตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา
5) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบล ศรี สมเด็จ อําเภอศรี สมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
6) นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ละด้านโดยวิธี
Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7) นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
8) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ขอหนังสื อจากวิทยาลัยนครราชสี มา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอ
ต่อนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิ เ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ต อบแบบสอบถาม โดยการหาค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือง
เปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบ
กับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามสถานภาพใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่ างข้อคําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่ าความเชื่อ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่ าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่ างเป็ นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ ( Scheff e  )
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สรุปผลการศึกษา
1. ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย จํานวน 196 คน (ร้อยละ 55.37) รองลงมาเป็ นเพศหญิงจํานวน 158 คน (ร้อยละ 44.63) ส่ วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จํานวน 123 คน (ร้อยละ 34.75) รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 118 คน (ร้อยละ
33.33) และมีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา จํานวน 113 คน (ร้อยละ 31.92)
2. ประชาชนมีคิดเห็นต่อบทบาทในการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอ
ศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x =4.01) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านความเป็ นอยูข่ องประชาชน ( x =4.08) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( x =4.01) ด้านอนุ รักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ( x =3.99) ด้านคุ ณภาพชีวิตของประชาชน ( x =3.98) และด้านการมีส่ ว นร่ วมของประชาชน ( x
=3.95) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.20) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อมี 4
ข้ออยูใ่ นระดับมาก และมี 1 ข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยได้ดาํ เนินการก่อสร้างและปรับปรุ งถนนให้อยู่ในสภาพดี ( x =4.23) รองลงมา องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยได้ปรับปรุ งซ่ อมแซม แก้ไข ระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างอาคาร ถนน ไฟฟ้ าแสง
สว่าง ได้อย่างเหมาะสม ( x =4.20) และองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยมีการประชาสัมพันธ์ หรื อแจ้งข่าวให้
ประชาชนได้รับทราบถึงโครงการด้านโครงสร้ างพื้นฐานที่ อบต.จะดําเนิ นการอย่างชัดเจนและทัว่ ถึง ( x =4.19)
ส่ วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่าองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยมีบทบาทในการบริ การสาธารณะน้อยที่สุด
คือ องค์การบริ หารส่ ว นตําบลเมืองเปลือ ยได้ติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่างทุกแหล่ งชุมชนเพื่อความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ( x =3.37)
2) ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในภาพรวมและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ( x =4.02) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยมี
การดําเนิ นโครงการในด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ มหลายโครงการ ( x =4.18) รองลงมา
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยดําเนินการรักษาความสะอาดบริ เวณถนน ตลาดสด และสถานที่อื่น ๆ ภายในเขต
อบต.ให้อยูใ่ นสภาพดี เป็ นที่ชื่นชมของผูพ้ บเห็ น ( x =4.10) และองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยดําเนิ นการ
ป้ องกันแก้ไขปัญหาด้านมลพิษต่าง ๆ เช่น นํ้าเสี ย เป็ นต้น ( x =3.93) ส่ วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็ นว่าองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยมีบทบาทในการบริ การสาธารณะน้อยที่สุดคือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยมี
การก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนหย่อม หรื อลานกีฬาเพิ่มมากขึ้นตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ( x =3.87)
3) ด้านความเป็ นอยู่ของประชาชน ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =4.08) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยมีการ
ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมอาชีพเสริ มให้กบั ประชาชนตามหมู่บา้ นต่าง
ๆ ( x =4.29) รองลงมา องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยมีการส่ งเสริ มให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การผลิตสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ชุมชน ( x =4.13) และองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยสนับสนุ นงบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างรายได้ให้กบั กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน ( x =4.11) ส่ วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็ นว่า
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยมีบทบาทในการบริ การสาธารณะน้อยที่สุดคือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือง
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เปลือยมีการส่ งเสริ มพื้นที่เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ชุมชนสําหรับจําหน่ ายให้กบั นักท่องเที่ยวและผูส้ นใจ
( x =4.01)
4) ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =3.98) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย
เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุข ภาพอนามัยที่ มีส ภาพความเป็ นอยู่ที่ดี ( x =4.20) รองลงมา
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยมีการสนับสนุ น ส่ งเสริ ม การกีฬา นันทนาการ ให้กบั นักเรี ยน เยาวชนและ
ประชาชนในชุ ม ชน ( x =4.11) และองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลเมื อ งเปลื อ ยจัดให้มี ส ถานพยาบาล หรื อ ศูน ย์
สาธารณสุ ขพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอครอบคลุมพื้นที่ ( x =4.04) ส่ วนข้อ ที่ประชาชนมีค วามคิดเห็ นว่า
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยมีบทบาทในการบริ การสาธารณะน้อยที่สุดคือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือง
เปลือยมีการจัดรถบริ การรับ ส่ งนักเรี ยน เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระของผูป้ กครอง ( x =3.75)
5) ด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =3.95) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยมี
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน ( x =4.02) รองลงมาองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยมีการติดตามประเมินผลการดําเนิ นกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่า
และบรรลุเป้ าหมาย ( x =3.99) และองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยมุ่งเน้นการบริ หารงานตามหลักการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หรื อหลักธรรมาภิบาล ( x =3.94) ส่ วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็ นว่าองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเมืองเปลือยมีบทบาทในการบริ การสาธารณะน้อยที่สุดคือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยมีการส่ งเสริ ม
สนับสนุ นให้ประชาชนมีส่ว นร่ ว มในการพัฒนาในลัก ษณะร่ ว มคิ ด ร่ ว มตัดสิ นใจ ร่ ว มแก้ไขปั ญ หาและร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์ ( x =3.75)
3. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทในการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
เมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการบริ การสาธารณะของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาบทบาทในการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับความคาดหวังจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
ความเป็ นอยู่ของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอนุ รักษ์ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน ตามลําดับนั้น การที่ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้ แสดงให้เห็ นว่าองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีบทบาทในการบริ การสาธารณะด้านความเป็ นอยู่
ของประชาชน โดยเฉพาะในเรื่ องการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมอาชีพ
เสริ มให้กบั ประชาชนตามหมู่บา้ นต่าง ๆ มีการส่ งเสริ มให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสิ นค้าหรื อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างรายได้ให้กบั กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนนั้น
แสดงให้เห็นว่าองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้ความสําคัญในเรื่ องชีวิต
ความเป็ นอยู่ข องประชาชน ซึ่ งเป็ นไปตามอํา นาจหน้า ที่ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล ตามมาตรา 66 แห่ ง
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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 (2546) ที่บญั ญัติไว้ว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลมี
อํานาจหน้าที่พฒั นาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรมและเป็ นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น พ.ศ.2542 ที่บญ
ั ญัติไว้ในด้านการวางแผน การ
ส่ งเสริ มการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่ งเสริ มให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
ให้มีและส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ บํารุ งและส่ งเสริ มการประกอบอาชีพของราษฎร ให้มีตลาด การ
ท่องเที่ยว กิจการเกี่ยวกับการพาณิ ชย์ การส่ งเสริ ม การฝึ กและการประกอบอาชีพ การพาณิ ชยกรรมและการส่ งเสริ ม
การลงทุน ส่ วนเรื่ องที่ประชาชนมีความคิ ดเห็ นว่าองค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลเมืองเปลื อยมีบทบาทในการบริ การ
สาธารณะน้อยที่สุดคือ การส่ งเสริ มพื้นที่เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ชุมชนสําหรับจําหน่ายให้กบั นักท่องเที่ยว
และผูส้ นใจ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะเรื่ องดังกล่าวอาจไม่มีความโดดเด่นเท่าที่ควร ดังนั้นองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือง
เปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จะต้องมีมาตรการส่ งเสริ มในเรื่ องดังกล่าวนี้ให้มากยิง่ ขึ้น
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ อุไร ภาควิชยั (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ผลการ
ให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่าความคิดเห็ น
ของประชาชนที่มีต่อ ระดับประสิ ทธิ ผลการให้บริ ก ารสาธารณะขององค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลศาลายาที่ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ สูงที่สุด คือ ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต และยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ฐิติพงศ์ ทิพย์อกั ษร (2554 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จากผลการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า เทศบาลบริ การสาธารณะด้าน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับมาก
การบริ การสาธารณะที่ประชาชนมี ความคิดเห็ นว่าขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อบทบาทในการบริ การสาธารณะในระดับรองลงมา คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็
ตามในด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ เรื่ องที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยดําเนิ นการมากที่สุดคือ องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเมืองเปลือยได้ดาํ เนินการก่อสร้างและปรับปรุ งถนนให้อยูใ่ นสภาพดี องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย
ได้ปรับปรุ งซ่อมแซม แก้ไข ระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างอาคาร ถนน ไฟฟ้ าแสงสว่าง ได้อย่างเหมาะสม และ
องค์การบริ หารส่ ว นตําบลเมือ งเปลือ ยมีการประชาสัมพันธ์หรื อแจ้งข่ าวให้ประชาชนได้รับทราบถึ งโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่ อบต. จะดําเนิ นการอย่างชัดเจนและทัว่ ถึง ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็ นว่าองค์การบริ หารส่ ว น
ตําบลเมืองเปลือยได้ให้ความสําคัญในการบริ การและอํานวยความสะดวกต่อการดํารงชีวิตของประชาชนเป็ นอย่างดียงิ่
ส่ วนการบริ การสาธารณะที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่าขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อบทบาทในการบริ การสาธารณะในระดับน้อยที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
โดยเฉพาะในเรื่ องการพัฒนาระบบบริ หารจัดการให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน การติดตาม
ประเมินผลการดําเนิ นกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่ าและบรรลุ เป้ าหมาย และบริ หารงานตาม
หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรื อหลักธรรมาภิบาล ซึ่งโดยเจตนารมณ์ของการกระจายอํานาจการปกครองนั้นก็
เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมทํา ร่ วมคิด ร่ วมรับผิดชอบการดูแลตนเองและท้องถิ่นของตน
อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ การสาธาณะควรคํานึงถึงหลักความรับผิดชอบของท้องถิ่น
ในการจัดบริ การ (Local Accountability) ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการแบ่งภารกิจ ระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ล ะ
ประเภทในสังคม จะมีความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไร หลักการทัว่ ไปประการหนึ่งที่จะชี้ให้เห็ นว่าภารกิจใดจะส่ ง
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มอบให้ก ับองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นรู ปแบบใด จะต้องพิจ ารณาหลัก สําคัญ ซึ่ งได้แก่ ผลที่เ กิ ดขึ้ นหรื อผูไ้ ด้รับ
ผลประโยชน์จากบริ การสาธารณะนั้นตั้งอยู่ในถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่ใด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบริ การสาธารณะใดส่ งผล
ต่อคนในเขตพื้นที่ทอ้ งถิ่นนั้นโดยเฉพาะ ก็ควรจะมีการถ่ายโอนการให้บริ การสาธารณะดังกล่าวให้โดยตรง
ประชาชนที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทในการบริ การสาธารณะขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปราณี อินทวงศ์ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ผลการให้บริ การของเทศบาลตําบลบางกะดี
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประสิ ทธิ ผลการให้บริ การของเทศบาลโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
และเมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลการให้บริ การของเทศบาลตําบลบางกะดี ของผูม้ าใช้บริ การที่มีเพศต่างกัน พบว่า มี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยควรติดตั้งไฟฟ้ าแสงสว่างทุกแหล่งชุมชน
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2) ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยควรก่อสร้างสวนสาธารณะ
สวนหย่อม หรื อลานกีฬาเพิ่มมากขึ้นตามแหล่งชุมชนต่างๆ
3) ด้านความเป็ นอยูข่ องประชาชน องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยควรส่ งเสริ มพื้นที่เป็ นแหล่งรวม
สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ชุมชนสําหรับจําหน่ายให้กบั นักท่องเที่ยวและผูส้ นใจ
4) ด้านคุ ณภาพชีวิตของประชาชน องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลื อยควรมีการจัดรถบริ การรับ ส่ ง
นักเรี ยน เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระของผูป้ กครอง
5) ด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชน องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาในลักษณะร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมแก้ไขปัญหาและร่ วมรับผลประโยชน์
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
3) ควรศึกษารู ปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล

วารสารรั ฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (Journal of Political Science and Social Science) 275

เอกสารอ้างอิง
ฐิติพงศ์ ทิพย์อกั ษร. 2554. ความคิดเห็นของประชาชนต่ อการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์. ปริ ญญานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
ที่ว่าการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา. 2557. ข้ อมูลทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2556. เอกสารอัดสําเนา.
นันทวัฒน์ บรมานันท์. 2541. หลักกฎหมายปกครองเกีย่ วกับบริการสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์
วิญญูชน.
บุญชม ศรี สะอาด. 2545. การวิจัยเบือ้ งต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุ งเทพฯ : สุ วีริยาสาส์น.
_________ . 2545. การวิจัยเบือ้ งต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุ งเทพฯ : สุ วีริยาสาส์น.
ราชกิจ จานุ เบกษา. 2542. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่ อ งค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542..

276 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสี มา

การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่ วนตาบลเมืองเปลือย อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้ อยเอ็ด
The Budget Management of Muang Pluey Subdistrict Administrative Organization,
Srisomdet District, Roi Et Province
โยธิน สีสันต์1
พัฒน์ศิณ สําเริ งรัมย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการบริ หารงบประมาณขององค์การบริ หารส่ ว น
ตําบลเมืองเปลือยขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงบประมาณของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย จํานวน 50 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test)
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธี การของเชฟเฟ่
(Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
เมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านการอนุ มตั ิงบประมา ด้านการควบคุมงบประมาณ ด้านการจัดทํางบประมาณ และด้านการบริ หาร
งบประมาณ ตามลําดับ
2. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงบประมาณที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการ
บริ หารงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การบริ หารงบประมาณ, องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย, จังหวัดร้อยเอ็ด
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the budget management of Muang Pluey Subdistrict
Administrative Organization, Srisomdet district, Roi Et province classified by personal factors such as gender and
education level. The population of the study consisted of 50 personnel working on the budget of Muang Pluey
Subdistrict Administrative Organization. The questionnaire with rating scale was used as a tool. The data were
analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and least significant
difference by Scheffe’s method.
The results of the study revealed that:
1. The personnel’s opinion working on the budget of Muang Pluey Subdistrict Administrative Organization
was at high level both overall and all aspects, ranked by descending; budget approval, budget control, budgeting and
budget management respectively.
2. The opinion on budget management of Muang Pluey Subdistrict Administrative Organization of
personnel with different gender and education level, working on the budget was not different.
Keywords : The Budget Management, Muang Pluey Subdistrict Administrative Organization, Roi Et Province
บทนา
ในบรรดาทรัพยากรทางการบริ หารที่ประกอบด้ว ย ทรั พยากรมนุ ษย์ งบประมาณ เครื่ อ งมือ อุ ปกรณ์ และ
วิธีการบริ หารจัดการ นั้น การงบประมาณเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการบริ หารองค์การหรื อกิจการต่างๆ โดยงบประมาณ
จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรื อเชื่อมโยงทั้งในเรื่ องการวางแผน การประสานงาน และการควบคุมการดําเนินงาน
ประโยชน์ข องการงบประมาณในการวางแผนดํา เนิ น กิ จ การ หน้า ที่ สํา คัญ อัน ดับแรก คื อ การกํา หนด
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการดําเนิ นการว่าจะมุ่งไปในทิศทางใด ต้องการให้บรรลุว ตั ถุ ประสงค์เ ช่ นใดหรื อ
เป้ าหมายใด ในระยะเวลาใด การกําหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายดังกล่าวโดยระบุไว้เ ป็ นลายลักษณ์อ ักษรใน
แผนงานงบประมาณ ซึ่งมีผลดีคือทําให้บุคคลทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทัว่ กันว่าเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของ
องค์การจะไปในทิศทางใด ซึ่งจะส่ งผลให้หน่ วยงานต่างๆ ที่เป็ นองค์ประกอบขององค์การมีเป้ าหมายร่ วมกัน มีการ
ประสานงานกันด้วยดี ตลอดจนเป็ นการจัดสรร หรื อจัดเตรี ยมทรัพยากรไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องทุน บุคลากร
และปั จจัยอื่นๆ การงบประมาณจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการวางแผนของฝ่ ายบริ หาร เพราะในการจัดทํา แผนงาน
งบประมาณ ฝ่ ายบริ ห ารจะต้อ งมีก ารกําหนดวัตถุ ประสงค์ข ององค์ก ารว่าจะมุ่งไปทางใด องค์ก ารจึ งต้อ งจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุ นกิจการต่างๆ ให้สามารถดําเนิ นตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ (เกริ กเกียรติ พิพฒั น์เสรี ธรรม,
2543 : 405)
ประโยชน์ของงบประมาณในการประสานงาน กล่าวคือ เมื่อได้กาํ หนดวัตถุประสงค์เป้ าหมายและเป้ าหมาย
ของการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายแล้ว จะต้องมีการวางแผนการดําเนิ นงานและแผนงบประมาณโดยละเอียด
โดยองค์ก ารจะนําแผนของหน่ ว ยงานทุกหน่ ว ยงานที่เ ป็ นองค์ประกอบมาพิจารณาตลอดจนมีการปรั บปรุ งร่ ว มกัน
เพื่อให้แผนของหน่ วยงานที่เป็ นองค์ประกอบเป็ นไปตามนโยบายขององค์การ การวางแผนงบประมาณเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้มีก ารสํารวจ ประสานงานระหว่างหน่ ว ยงานต่ างๆ ตั้งแต่ เ ริ่ มแรกในการวางแผน หากมีข ้อ ติ ดขัดใน

278 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสี มา

หน่วยงานใดจะต้องได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ในขั้นต้น แผนงบประมาณที่ผ่านการอนุ มตั ิในขั้นสุ ดท้ายจึงเป็ นแผนที่ทาํ
ให้วางใจได้ หากสภาวการณ์เป็ นไปตามที่คาดคะเน หน่วยงานจะสามารถดําเนินการไปได้อย่างสอดคล้องกันและควร
จะได้ผลดังที่แสดงไว้ในแผนงบประมาณ การที่ได้มีโอกาสนําแผนงานของแต่ละส่ วนงานมาวินิจฉัยร่ วมกันเพื่อให้การ
ดําเนินงานของส่ วนงานต่างๆ สอดคล้องกันนั้นช่วยให้การประสานงานระหว่างหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ เป็ นไปด้วยดี
ยิง่ ขึ้น เพราะทําให้มีโอกาสได้ทราบถึงการดําเนินงานในส่ วนงานอื่นขององค์การ และจะทําให้มีความเข้าใจดียิ่งขึ้น
ที่ว่าแต่ละส่ วนงานเป็ น องค์ประกอบที่สําคัญ ทุกส่ วนงานจะต้องดําเนิ นไปให้บรรลุเป้ าหมายเดียวกัน ดังนั้นการที่
หัวหน้าหน่วยงานได้มีส่วนร่ วมในการเสนอแผนงานของตน การที่ได้รับทราบถึงแผนการดําเนินงานของหน่วยงานอื่น
อันมีผลกระทบถึงกิจการที่เป็ นส่ วนรวม จะช่วยให้การประสานงานระหว่างในระดับบริ หารขององค์การเป็ นไปได้
ด้ว ยดี ยิ่ง ขึ้ น แผนงบประมาณขององค์ก ารที่ไ ด้รับอนุ ม ัติให้เ ป็ นแผนการดําเนิ นงานขององค์ก าร การทําแผน
งบประมาณเป็ นการจัดทําขึ้นตามข้อสมมติฐานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นในภายหน้า หากสภาวะ
แวดล้อมเปลี่ยนไปจนทําให้ต้อ งมีก ารปรั บเปลี่ย นแผนงานงบประมาณ การปรับเปลี่ ยนแผนงานงบประมาณของ
หน่วยงานหนึ่งอาจจะมีผลกระทบต่องานของอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย
ประโยชน์ ข องการงบประมาณในการควบคุ ม การดํา เนิ น งาน นอกจากประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จาก
การงบประมาณในการวางแผนล่วงหน้าและการประสานงานระหว่างหน่ วยงานต่างๆ แล้ว ฝ่ ายบริ หารยังสามารถใช้
แผนงบประมาณเป็ นเครื่ องมือติดตาม ควบคุมการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็ นไปตามแผนหรื อไม่ มีสาเหตุ
เนื่องมาจากอะไร การควบคุมติดตามผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ โดยการเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานจริ ง
กับแผนงานที่กาํ หนดไว้ในงบประมาณจะทําให้การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน จะทําให้ทราบว่างานกําลังดําเนิ นไปตาม
เป้ าหมายหรื อไม่ หากไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายเป็ นเพราะเหตุใด จะดําเนิ นการแก้ไขอย่างไร การที่การปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของอีกหน่ วยงานหนึ่ งได้ การ
ควบคุ ม และติ ดตามดังกล่ าวยังมีประโยชน์ต่อ ฝ่ ายบริ ห ารในการประหยัดเวลาในการบริ ห าร กล่ าวคื อ จากการ
เปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานจริ งกับแผนงบประมาณ รายการที่ไม่แสดงถึงความแตกต่าง ฝ่ ายบริ ห ารจะได้ไม่ตอ้ ง
สนใจในรายการดังกล่าวเพราะแสดงว่ากําลังดําเนินการไปตามแผน สําหรับรายการที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างฝ่ าย
บริ หาร จะได้หาทางปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้การดําเนิ นการเป็ นไปตามแผน การติดตามการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
โดยใช้ระบบการงบประมาณเป็ นเครื่ องมือจึงช่วยให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายบริ หารดําเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น
จากประโยชน์ของการงบประมาณที่ความสําคัญในการบริ หารองค์การดังกล่าวข้างต้น องค์การทุกองค์การจึง
ให้ความสําคัญกับกระบวนการงบประมาณอันได้แ ก่ การจัดทํางบประมาณหรื อการจัดเตรี ยมงบประมาณ การอนุ มตั ิ
งบประมาณ การบริ หารงบประมาณ และการควบคุมงบประมาณ (เกริ กเกียรติ พิพฒั น์เสรี ธรรม, 2543 : 415)
การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริ ญก้าวหน้านั้น อาจกล่าวได้ว่า “เงินงบประมาณ” เป็ นปัจจัยสําคัญ เพราะหากท้องถิ่น
มีรายได้นอ้ ยการพัฒนาย่อมไม่กา้ วหน้า ดังนั้นท้องถิ่นจะต้องพยายามพัฒนา จัดหาและจัดเก็บรายได้ให้มากยิง่ ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆที่มีอยู่มากมาย มิใช่จะรอขอรับการสนับสนุ นเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
ฝ่ ายเดียวเนื่องจากสภาพปัจจุบนั ท้องถิ่นแต่ละแห่ งมีงบประมาณของตัวเองแทบไม่พอรายจ่าย และโดยเฉพาะมักจะเป็ น
การใช้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายประจํา เช่นเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ มากกว่ารายจ่ายเพื่อ
การลงทุนที่เป็ นสิ่ งก่อสร้างหรื อที่ดิน จึงมีความสําคัญอย่างยิง่ สําหรับคณะผูบ้ ริ หารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น
จะต้องทําความเข้าใจเพื่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและอํานาจหน้าที่ ตลอดจนเป็ นไป
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อย่างประหยัดมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดสมกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่จดั ตั้งท้องถิ่นขึ้นมา เพราะ
หากการบริ ห ารงบประมาณไม่เป็ นไปตามระเบียบหรื อมีการทุจริ ตเกิดขึ้ นแล้ว ย่อมจะส่ งผลเสี ยหายแก่ทอ้ งถิ่นและ
ประชาชนส่ วนรวมและจะมีผลกระทบโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นอีกด้วย
จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาการบริ หารงบประมาณขององค์การบริ หาร
ส่ ว นตําบลเมือ งเปลื อย อํา เภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้ อยเอ็ด ซึ่ งผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
ปรับปรุ งการบริ หารงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริ หารงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารงบประมาณขององค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี ส มเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
1. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงบประมาณ ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ การบริ หารงบประมาณของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน
2. บุคลากรที่ป ฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับงบประมาณ ที่ มีระดับการศึก ษาต่ างกัน มีค วามคิ ดเห็ นต่ อ การบริ ห าร
งบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาในครั้งนี้ กําหนดขอบเขตในการศึกษา คือ ศึกษาการบริ หารงบประมาณ
ตามกระบวนการงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ การ
จัดทํางบประมาณ การอนุมตั ิงบประมาณ การบริ หารงบประมาณ และการควบคุมงบประมาณ (เกริ กเกียรติ พิพฒั น์
เสรี ธรรม, 2543 : 415)
2. ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงบประมาณ ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร สํานักปลัด
ส่ วนการคลัง ส่ วนโยธา ส่ วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย
จํานวน 50 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัว แปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปั จ จัยส่ วนบุคคลของบุค ลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ ยวกับ
งบประมาณ ได้แก่ เพศและระดับการศึกษา
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริ หารงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณของ
องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลเมือ งเปลื อ ย อําเภอศรี ส มเด็จ จังหวัดร้อ ยเอ็ด ได้แก่ การจัดทํางบประมาณ การอนุ มตั ิ
งบประมาณ การบริ หารงบประมาณ และการควบคุมงบประมาณ
5. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ผศู้ ึกษาเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10 มกราคม-31 มีนาคม 2558
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงบประมาณได้แก่ ผูบ้ ริ หาร สํานักปลัด ส่ วนการคลัง ส่ วน
โยธา ส่ วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 50 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็ นของ
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย
อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณ
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณ
2. การสร้างแบบสอบถามเพื่อการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับ
ความมุ่งหมาย และสมมติฐานการศึกษา
3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่ก าํ หนด อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา เนื้ อหา
ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้ อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตรงตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงบประมาณในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลพระเจ้า อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
6. นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ละด้านโดยวิธี
Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
8. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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1. ขอหนังสื อจากวิทยาลัย เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอต่ อนายก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3. ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยทําการวิเคราะห์ ตามลําดับ
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. วิเ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากร ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3. วิเ คราะห์เ ปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของบุค ลากรที่ปฏิบตั ิ งานเกี่ ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับการบริ ห าร
งบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1) ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อ คําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่ าความเชื่ อ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่ าสัมประสิ ทธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชากรจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ ( Scheff e  )
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาการบริ หารงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด
สรุ ปผลการศึกษาดังนี้
1. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 31 คน (ร้อยละ 62.00) รองลงมาเป็ นเพศหญิง จํานวน 19 คน (ร้อย
ละ 38.00) ส่ ว นใหญ่มีก ารศึกษาสู งกว่ามัธยมศึกษา จํานวน 23 คน (ร้อ ยละ 46.00) รองลงมามีก ารศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 15 คน (ร้อยละ 30.00) และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 12 คน (ร้อยละ 24.00)
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2. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ัติ ง านเกี่ ย วกับ งบประมาณเกี่ ย วกับ การบริ ห าร
งบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ( x =4.21) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการอนุ มตั ิงบประมาณ ( x =4.36) ด้านการ
ควบคุมงบประมาณ ( x =4.26) ด้านการจัดทํางบประมาณ ( x =4.21) และด้านการบริ หารงบประมาณ ( x =4.01)
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
1) ด้านการจัดทํางบประมาณ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.21) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ ดังนี้ บุคลากรในองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยมีส่วนร่ วมในการจัดทํางบประมาณ ( x =4.49)
รองลงมา ส่ ว นงานที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับงบประมาณได้จดั ให้มีการอบรมเกี่ ยวกับงบประมาณ ( x =4.48) และการ
จัดทํางบประมาณมีการกําหนดตัวชี้วดั ชัดเจน ( x =4.41)
2) ด้านการอนุมตั ิงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.36) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยกําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ( x
=4.50) รองลงมา องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยกําหนดระยะเวลาในการอนุมตั ิงบประมาณชัดเจน ( x =4.49)
และองค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลื อยกําหนดให้มีระยะเวลาและขั้นตอนการพิจ ารณาทบทวนงบประมาณไว้
ชัดเจน ( x =4.05)
3) ด้านการบริ หารงบประมาณ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก( x =4.01)โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ ดังนี้ ไม่มีงบประมาณที่ไม่ได้ใช้ตามแผนที่กาํ หนดไว้ ( x =4.47) รองลงมาการเบิกจ่าย งบประมาณ
เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด ( x =4.28) และผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็ นไปตามแผนที่กาํ หนด
ไว้ ( x =4.22)
4) ด้านการควบคุมงบประมาณ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.26) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ส่ วนงานที่รับผิดชอบถูกตัดงบประมาณเมื่อไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้ตามแผนที่กาํ หนด ( x
=4.49) รองลงมา มีการติ ดตาม ตรวจสอบผลการดําเนิ นงานตามแผน โครงการ อย่างเป็ นระบบ ( x =4.38) และ
ผลสําเร็ จที่ได้จากการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการของส่ วนงาน มีความคุม้ ค่า ( x =4.29)
3. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงบประมาณที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นว่าการบริ หารงบประมาณของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
4. บุคลากรที่ ปฏิ บตั ิ งานเกี่ ย วกับงบประมาณ ที่มี ระดับการศึก ษาต่ า งกัน มีค วามคิ ดเห็ น ว่าการบริ ห าร
งบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
อภิปรายผล
การศึกษาการบริ หารงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด
ผูศ้ ึกษาอภิปรายผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ ยวกับงบประมาณมีความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ ห ารงบประมาณขององค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ชวฤทธิ์ โยศรี คุณ (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษากระบวนการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ศึกษากรณี เทศบาลตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการดําเนิ นงาน
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ตามกระบวนการงบประมาณของเทศบาลตําบลโคกกรวด อําเภอเมือ ง จังหวัดนครราชสี มา ผลการศึก ษาพบว่า
พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานเห็ นว่ามีการปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับกระบวนการงบประมาณของเทศบาลตําบลโคกกรวด อําเภอเมือ ง
จังหวัดนครราชสี มา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และจากผลการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านที่มี
การดําเนิ นการมากที่สุดคือ ด้านการอนุ มตั ิงบประมาณ โดยเรื่ องที่อ งค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือ งเปลือ ยในด้านนี้
ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลื อย กําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตําบลเมือ งเปลือ ยกําหนดระยะเวลาในการอนุ มตั ิ งบประมาณชัดเจน และองค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลเมือ งเปลื อ ย
กําหนดให้มีระยะเวลาและขั้นตอนการพิจารณาทบทวนงบประมาณไว้ชัดเจน แสดงให้เห็ นว่าองค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตําบลเมือ งเปลือ ยได้วางระบบเกี่ ยวกับการบริ หารงบประมาณไว้เ ป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการกําหนดให้มีอ งค์ค ณะ
พิจารณางบประมาณ ในรู ปของคณะกรรมการ การกําหนดระยะเวลาในการการพิจารณาทบทวนงบประมาณและ
อนุมตั ิงบประมาณไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทําให้การบริ หารงบประมาณบรรลุวตั ถุประสงค์
ด้านการควบคุมงบประมาณ โดยเรื่ องที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยดําเนิ นการในด้านนี้ มาก
ที่สุด ได้แก่ ในกรณีที่ส่วนงานที่รับผิดชอบถูกตัดงบประมาณเมื่อไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามแผนที่กาํ หนด แสดงให้
เห็ นว่าองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลเมือ งเปลื อ ยได้มีมาตรการการกํากับดูแลให้ส่ วนงานได้ดาํ เนิ นการเกี่ยวยื่นคําขอ
งบประมาณ การดําเนินงานให้มีความรอบคอบและให้มีการวางแผนงบประมาณ เพราะหากมีการวางแผนงบประมาณ
อย่างดีแล้วจะไม่มีงบประมาณค้างจ่าย นอกจากนี้ยงั ได้ดาํ เนิ นการในเรื่ องมีการตรวจสอบผลการดําเนิ นงาน ตามแผน
โครงการ อย่างเป็ นระบบ และผลสําเร็ จที่ได้จากการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ของส่ วนงานมีความคุม้ ค่า ใน
ด้านการจัดทํางบประมาณ เรื่ องที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยดําเนินการในด้านนี้มากที่สุด ได้แก่ บุคลากรใน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยมีส่วนร่ วมในการจัดทํางบประมาณ ส่ วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณได้
จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับงบประมาณ และการจัดทํางบประมาณมีการกําหนดตัวชี้วดั ชัดเจน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2538 : 125) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของการงบประมาณในการประสานงานว่า ส่ วน
งานต่ างๆ จะต้อ งมีก ารวางแผนการดําเนิ นงานร่ ว มกัน โดยแผนของหน่ ว ยงานเหล่ านั้นเป็ นไปตามนโยบายของ
หน่วยงาน หากไม่เป็ นไปตามนโยบายของกิจการที่ได้กาํ หนดไว้หรื อขัดแย้งซึ่ งกันและกันจะต้องได้รับการพิจารณา
วินิจฉัยเสี ยก่อนแผนงบประมาณที่จะนํามาใช้ภายในกิจการจะต้องเป็ นแผนงานที่ไม่ขดั แย้งกับนโยบายของฝ่ ายบริ หาร
นอกเสี ยจากจะได้รับการวินิจฉัยและอนุมตั ิแล้ว และจะต้องเป็ นแผนที่การดําเนินงานของส่ วนงานต่างๆ ไม่ขดั แย้งกัน
ด้านการบริ หารงบประมาณ เรื่ องที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยดําเนิ นการในด้านนี้ มากที่สุด
ได้แก่ ไม่มีงบประมาณที่ไม่ได้ใช้ตามแผนที่กาํ หนดไว้ รองลงมา การเบิกจ่าย งบประมาณเป็ นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด และผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ แสดงให้เห็นว่าองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเมืองเปลือย มีการบริ หารงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. การเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของบุ คลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงบประมาณที่มีเพศและระดับการศึกษา
ต่างกัน เกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
พบว่าบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงบประมาณมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่ วนบุคคลดังกล่าว
ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงบประมาณต่อการบริ หารงบประมาณขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด แต่อย่างใด
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1. ด้านการจัดทํางบประมาณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ควรกําหนดระยะเวลาในการจัดทํา
งบประมาณไว้แน่นอน
2. ด้านการอนุมตั ิงบประมาณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ควรกําหนดกระบวนการพิจารณา
อนุมตั ิงบประมาณอย่างเป็ นระบบ
3. ด้านการบริ หารงบประมาณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ควรปรับปรุ งขั้นตอนการเบิกจ่าย
งบประมาณมีความคล่องตัวและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
4. ด้านการควบคุ มงบประมาณ องค์การบริ หารส่ ว นตําบลเมืองเปลือ ย ควรจัดระบบการติดตามการใช้
งบประมาณให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริ หารงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
3. ควรศึกษาปัญหา อุปสรรคการบริ หารงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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การปฏิบัตงิ านตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
The Operating in accordance with Good Governance of Personnel in Khon Kaen City Municipality
รังสรรค์ สุ ภารี ย1์
รัฐบุรุษ คุม้ ทรัพย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และระดับตําแหน่ ง
งาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จํานวน 278 คน
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 164 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) ผลการศึกษาพบว่า
1. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น มีการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่
ในระดับมาก เรี ยงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้าน
หลักความโปร่ งใส ด้านหลักหลักนิติธรรม ด้านหลักความคุม้ ค่า และด้านหลักคุณธรรม ตามลําดับ
2. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น ที่มีเพศ ระดับการศึกษาและระดับตําแหน่ งงานต่างกัน มีการปฏิบตั ิงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การปฏิบตั ิงาน, หลักธรรมาภิบาล, เทศบาลนครขอนแก่น
Abstract
The purposes of this study were to study and compare the operating in accordance with good governance of
personnel in Khon Kaen City Municipality classified by personal factors such as gender, education level and
position level. Population consisted of 278 personnel of Khon Kaen City Municipality. Samples were 164 persons
by Taro Yamane’s method. The questionnaire with rating scale was used as a tool. The data were analyzed using
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and least significant difference by Scheffe’s
method.
The results of the study revealed that:
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1. The personnel in Khon Kaen City Municipality had the operating in accordance with good governance
at high level both overall and each aspect, ranked by descending; participation, responsibility, accountability, the
rule of law, cost effectiveness or economy and morality respectively.
2. The opinion of the personnel with different gender, education level and position level was not different
operating both the overall and each aspect
Keywords : The Operating in accordance, Good Governance, Khon Kaen City Municipality
บทนา
การปกครองของไทยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่สมัยกรุ งสุ โขทัย กรุ งศรี อยุธยาที่ใช้
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นสมมติเทพ ทรงมีพระราชอํานาจเหนื อทุกสิ่ งทุกอย่าง
ประชาชนเป็ นเพียงผูอ้ ยู่ใต้การปกครองจนมาระยะต้นของกรุ งรัตนโกสิ นทร์ บรรดาพวกขุนนางได้รับการศึกษาต่อที่
ต่างประเทศจึงได้มีความคิดที่นาํ กรอบหรื อแนวคิดในการปกครองจากทางตะวันตกมาใช้ปกครองจนกระทัง่ ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ 5 ภายหลังการปฏิรูปการปกครองและการปฏิรูปการศึ กษาพระองค์
ได้มีกระแสความคิดที่จะให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์มาเป็ นการ
ปกครองระบอบประชาธิ ปไตยที่มีรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสู งสุ ดในการปกครองประเทศโดยมีรัฐสภาเป็ นสถาบัน
หลักที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการปกครองมากขึ้น
เสี ย งเรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองก็ ย งั คงมี อ อกมาอย่า งต่ อ เนื่ อ งแต่ ย งั ไม่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ มากนัก นอกจากการปรั บตัว ของรั ฐบาลทางด้านการเมืองการปกครองให้ทนั สมัยยิ่งขึ้ นกว่าเดิ ม
เท่านั้นแต่ก็ยงั ไม่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสู งสุ ดในการปกครองประเทศแต่ ประการใดจนกระทัง่
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ได้มีคณะผูก้ ่ อการภายใต้การนําของ พ.อ.พระยาพหลพล
พยุหเสนาซึ่งเรี ยกตัวเองว่าคณะราษฎร์ได้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นผลสําเร็ จการจัดระเบียบบริ หารราชการ
ของไทยภายหลัง พ.ศ. 2475 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์มาเป็ นการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริ หารแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476 ขึ้นมาใช้
บังคับซึ่ งเป็ นมาตรการจัดระเบียบราชการบริ ห ารส่ ว นกลางและส่ ว นภูมิภาคในส่ ว นของการปกครองท้องถิ่นได้มี
มาตรการการกระจายอํานาจบริ หารในลักษณะของการจัดบริ การสาธารณะที่เรี ยกว่ากิจการท้องถิ่นโดยแท้ข้ ึนซึ่งในทาง
วิชาการถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของการพัฒนาไปสู่มาตรการการกระจายอํานาจบริ หาร (โกวิทย์ พวงงาม, 2543 : 46)
การตื่ นตัว ของสังคมไทยเกี่ยวกับการบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิ บาลหลายๆ หน่ วยงานของภาครั ฐและ
สถาบันต่างๆมองเห็นความสําคัญขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ออกมาส่ งเสริ มสนับสนุ นในการสร้างธรรมาภิ
บาลให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการบริ หารงบประมาณของเทศบาลโดยยึดหลักกฎหมายเพื่อให้เกิดความ
โปร่ งใสและการมีส่วนร่ ว มของประชาชนและสร้างจิ ตสํา นึ ก ของประชาชนเพื่อพัฒนาท้อ งถิ่ นหลายหน่ ว ยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเช่นทบวงมหาวิทยาลัยได้จดั ตั้งคณะทํางานส่ งเสริ มการบริ หารสถาบันอุดมศึกษาด้วยหลักธรรมาภิ
บาลในส่ วนภาครัฐเองได้ปรับตัวเข้าสู่ ระบบธรรมาภิบาลอย่างเห็ นได้ชดั เช่นการก่อตั้งเทศบาลเพื่อเป็ นการกระจาย
อํานาจสู่ทอ้ งถิ่นการปรับลดขนาดองค์กรการปรับปรุ งคุณภาพการบริ การให้มีคุณภาพการบริ การไม่แพ้องค์กรเอกชน
เป็ นต้นสําหรับหลักการเรื่ องธรรมาภิบาลก็ได้มีกาํ หนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ว ยการบริ หารกิจการ
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บ้านเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ. 2542 คือ “หลักนิ ติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่ งใสหลักการมีส่วนร่ วมหลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุม้ ค่าโดยกําหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานกําหนดแผนโครงการในความรับผิดชอบ
ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล” (บุษบง ชัยเจริ ญวัฒนะ และคณะ, 2546 : 17)
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่มีภารกิจในการบริ การสาธารณะ
เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนโดยต้องพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้อยู่ดีกิน
ดีมีสุขภาพดีเพื่อประกอบเป็ นชุมชนที่มีความเข้มแข็งพร้อมทั้งพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ให้เกิดตามสมดุลต่อระบบนิ เวศวิ ทยารวมทั้งต้องพัฒนาและรักษาวัฒนธรรมการศึกษาและประเพณี ทอ้ งถิ่นเพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการดําเนิ นงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็ นแนวทาง ผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาการปฏิบตั ิงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานในการศึกษา
1. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นที่มีเพศต่างกันมีการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน
2. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน
3. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่ นที่มีระดับตําแหน่ งงานต่างกั น มี การปฏิบตั ิงานตามหลัก ธรรมาภิ บาล
แตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ทาํ การศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาในครั้งนี้ กาํ หนดขอบเขตด้านเนื้ อหา คือ แนวคิดการปฏิบตั ิงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล (สํานักนายกรัฐมนตรี , 2542) ได้แก่ หลักหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วน
ร่ วมหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ ศึ ก ษา คื อ บุ ค ลากรเทศบาลนครขอนแก่ น จัง หวัด ขอนแก่ น จํา นวน 278คน ซึ่ ง
ประกอบด้วย บุคลากรฝ่ ายบริ หาร สํานัก ปลัดเทศบาล สํานักการคลัง สํานักการช่าง สํานัก การสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน สํานักการศึกษาสํานักสวัสดิการสังคมและหน่วยสอบภายใน
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 164 คน
4. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
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1) ตัวแปรอิ สระ (Independent Variables) คือ ปั จ จัยส่ วนบุคคลของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่ น
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และระดับตําแหน่งงาน
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้แก่ หลักหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใสหลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุม้ ค่า
5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร คือ บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จํานวน 278คน ซึ่ งประกอบด้ว ย
บุคลากรฝ่ ายบริ หาร สํานักปลัดเทศบาล สํานักการคลัง สํานักการช่าง สํานักการสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม กอง
วิชาการและแผนงาน สํานักการศึกษาสํานักสวัสดิการสังคมและหน่ วยสอบภายใน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงในบุญชม ศรี สะอาด, 2546 : 101) โดยใช้ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 164.01 คน การศึกษานี้ จึงเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง 164 คน และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้ างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็ นของ
บุค ลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่ น เกี่ยวกับการปฏิ บตั ิงานตามหลัก ธรรมาภิ บาล จํานวน 1 ฉบับ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ(Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิ ดเห็ น ของบุ ค ลากรเทศบาลนครขอนแก่ น จัง หวัด ขอนแก่ น เกี่ ย วกับ การ
ปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
วิธีของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการบริ หารและการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และสมมติฐาน
การศึกษา
3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่ก าํ หนด อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา เนื้ อหา
ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้ อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
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4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตรงตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับบุคลากรเทศบาลตําบลบ้าไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
6. นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ละด้านโดยวิธี
Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
8. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูศ้ ึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนัง สื อ จากวิ ท ยาลัย เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บรวบรวมข้อ มูล ในการศึก ษาเสนอต่ อ
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2. ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองและได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้ว ยตนเอง
3. ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป มีข้ นั ตอน ดังนี้
1. วิเ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ การปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ใช้ค่า F-test (One
way ANOVA) t–test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1) ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อ คําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่ าความเชื่ อ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่ าสัมประสิ ทธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่ าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ย (Mean) ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
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3. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลใช้
ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของ
เชฟเฟ่ ( Scheff e  )
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผูศ้ ึกษา
สรุ ปผลการศึกษาดังนี้
1. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน
101 คน (ร้อยละ 61.59) รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 63 คน (ร้อยละ 38.41) ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จํานวน 82 คน (ร้อยละ 50) รองลงมาจบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 48 คน (ร้อยละ
29.27) และจบการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จํานวน 34 คน (ร้อยละ 20.73) ส่ วนใหญ่มีตาํ แหน่ งระดับปฏิบตั ิการ
จํานวน 132 คน (ร้อยละ 80.49) และตําแหน่งระดับบริ หาร จํานวน 32 คน (ร้อยละ 19.51)
2. ผลการวิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บตั ิ งานตามหลัก ธรรมาภิ บาลของบุ ค ลากรเทศบาลนครขอนแก่ น จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นมีการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน
อยูใ่ นระดับมาก ( x =4.01) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ( x =4.37) ด้าน
หลักความรับผิดชอบ ( x =4.35) ด้านหลักความโปร่ งใส ( x =3.91) ด้านหลักหลักนิ ติธรรม ( x =3.88) ด้านหลัก
ความคุม้ ค่า ( x =3.83) และด้านหลักคุณธรรม ( x =3.75) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
1) ด้านหลัก หลักนิ ติธ รรม บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่ นมีการปฏิบตั ิงานตามหลัก ธรรมาภิ บาล ใน
ภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =3.88) โดยเรี ยงลําดับข้อที่มีค่ าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย ดังนี้ การออก
ข้อบัญญัติ ข้อบังคับของเทศบาลได้รับการยอมรับจากประชาชน ( x =4.04) การบริ หารงบประมาณสอดคล้องและ
เป็ นไปตามข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ( x =4.00) การปฏิบตั ิงานในเทศบาลนครขอนแก่นมีการจัดซื้ อจัดจ้างถูกต้องตาม
ระเบียบขั้นตอนและตามอํานาจหน้าที่ ( x =3.95) มีการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรื อข้อบัญญัติอื่น ตรง
ตามความต้องการของประชาชน ( x =3.85) การปฏิบตั ิงาน เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่ วมเสนอข้อเสนอแนะ
หรื อแสดงความคิดเห็นในการออกข้อบัญญัติของเทศบาล ( x =3.75) และการปฏิบตั ิงานในเทศบาลนครขอนแก่นได้
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ บัญญัติฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ ( x =3.71)
2) ด้านหลัก คุ ณธรรม บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่ น มีก ารปฏิ บตั ิ งานตามหลัก ธรรมาภิ บาล ใน
ภาพรวมและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ( x =3.75) โดยเรี ยงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การปฏิบตั ิงาน
ในเทศบาลนครขอนแก่นได้นาํ ข้อเสนอจากการประชุมประชาชนหรื อแผนชุมชนบรรจุได้ในแผนพัฒนาของเทศบาล
นครขอนแก่น ( x =3.82) การปฏิบตั ิงานในเทศบาลนครขอนแก่นมีการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยคํานึ งถึง
ประโยชน์ของประชาชน ( x =3.79) การปฏิบตั ิงานในเทศบาลนครขอนแก่นมีการบริ หารงบประมาณโดยไม่ใช้
ตําแหน่ งหน้าที่หาผลประโยชน์ ( x =3.78) การปฏิบตั ิงานในเทศบาลนครขอนแก่นมีการจัดสรรงบประมาณและ
โครงการควบคุมพื้นที่ดว้ ยความเป็ นธรรม ( x =3.75) การปฏิบตั ิงานในเทศบาลนครขอนแก่น เป็ นไปอย่างมีเหตุผล
และรับฟังความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น ( x =3.74) และการปฏิบตั ิงานในเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบตั ิกบั ประชาชนด้วย
ความเสมอภาคและเป็ นธรรมโดยไม่มีอคติ ( x =3.64)
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3) ด้านหลักความโปร่ งใส บุค ลากรเทศบาลนครขอนแก่น มีการปฏิ บตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล ใน
ภาพรวมและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ( x =3.91) โดยเรี ยงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การปฏิบตั ิงาน
ในเทศบาลนครขอนแก่ นมีกลไกตรวจสอบผลการดําเนิ นงานอย่างโปร่ งใส ( x =4.18) การได้รับทราบแผนงาน
โครงการสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับ ( x =4.15) การรับรู้ขอ้ มูลที่สําคัญต่อการปฏิบตั ิงานใน
เทศบาลนครขอนแก่น เช่น แก่สัญญาจ้าง เอกสารการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ( x =4.08) การให้ตวั แทนประชาชนเข่ามามี
ส่ วนร่ วมโดยต่างตั้งเป็ นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ( x =3.83) การปฏิบตั ิงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็ นไปตาม
กฎหมาย ( x =3.72) และการได้รับทราบเกี่ยวกับเกี่ยวกับ การงบประมาณและการจัดซื้ อจัดจ้างต่าง ๆ ของเทศบาล
( x =3.55)
4) ด้านหลักการมีส่วนร่ วม บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นมีการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล ใน
ภาพรวมและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ( x =4.37) โดยเรี ยงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่ ว นร่ ว มในการวางแผนดําเนิ นงาน ( x =4.50) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสิ นใจในปั ญ หาสําคัญ ๆ ( x =4.49) การปฏิ บตั ิ ง านได้จ ัด เวทีประชาคมเพื่ อ แถลงผลงานและเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้าร่ วมแสดงความคิดเห็นและซักถาม ( x =4.40) การปฏิบตั ิงานในเทศบาลนครขอนแก่นมีการสอบถาม
หรื อรับฟังความคิดเห็ นจากประชาชนหรื อผูร้ ั บบริ การ ( x =4.32) การปฏิบตั ิงานในเทศบาลนครขอนแก่นเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนเข้าร่ ว มสังเกตการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่ น ( x =4.28) และการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเสนอปัญหาความต้องการในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น ( x =4.24)
5) ด้านหลักความรับผิดชอบ บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นมีการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล ใน
ภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =4.35) โดยเรี ยงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดให้มี
กิจกรรมให้บริ การประชาชนนอกสถานที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ( x =4.50) ท่านมีความกล้าหาญ
หรื อพร้อมที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตนจากปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ( x =4.45) การอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนหรื อ ผูร้ ับบริ การ ที่มารั บบริ การที่เทศบาลนครขอนแก่น เช่น ป้ ายแนะนําขั้นตอนการปฏิบตั ิงานหรื อการ
บริ การประชาชน ( x =4.43) มีการจัดรับฟังความคิดเห็ นจากประชาชนหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยตรงเพื่อใช้ประกอบ
ในการวางแผนและตัดสิ นใจ ( x =4.41) มีการจัดประชาคมก่อนที่จะบรรจุเป็ นแผนงาน โครงการ กิจ กรรมใน
แผนพัฒนาประจําปี ของเทศบาล ( x =4.37) และในการปฏิบตั ิงานได้มีการดําเนินการแก้ไขปรับปรุ งข้อบกพร่ องจาก
ผลการตรวจสอบอย่างจริ งจัง ( x =3.99)
6) ด้านหลัก ความคุ ้มค่า บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่ น มีก ารปฏิ บตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล ใน
ภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =3.83) โดยเรี ยงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การแต่งตั้ง
ประชาชนเป็ นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ ายงบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่ น ( x =4.01) การ
ดําเนินโครงการกิจกรรมในการปฏิบตั ิงานในเทศบาลนครขอนแก่นโดย มีการจัดลําดับความสําคั ญก่อน หลัง ตามที่
ประชาคมได้เสนอตามความจําเป็ นเร่ งด่วน ( x =3.87) ในการปฏิบตั ิงานในเทศบาลนครขอนแก่นมีการดําเนิ นการ
โดยลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานมุ่งเน้นคุณภาพและผลของงานเป็ นสําคัญ ( x =3.83) มีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้ อ
จัดจ้างในราคาที่เหมาะสมไม่สูงเกินจริ ง ( x =3.82) มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ขอนแก่ น รวมทั้งประชาชนมีค วามประหยัดและใช้ทรั พยากรอย่างคุม้ ค่า ( x =3.80) และในการปฏิ บตั ิ งานใน
เทศบาลนครขอนแก่นมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างรัดกุม ( x =3.69)
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3. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นที่มีเพศต่างกัน มีการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่มีระดับการศึก ษาต่างกัน มีการปฏิบตั ิ งานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยรวม และเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
5. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่มีระดับตําแหน่งต่างกัน มีการปฏิบตั ิงานตามหลักธรร
มาภิบาลโดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
การศึกษาการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผูศ้ ึกษา
อภิปรายผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. จากผลการศึก ษาที่พบว่า บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่ น มีก ารปฏิ บตั ิ งานตามหลัก ธรรมาภิ บาลใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลักการมีส่วนร่ วม
ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักหลักนิติธรรม ด้านหลักความคุม้ ค่า และด้านหลักคุณธรรม
แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้ความสําคัญและตระหนักรู้โดยการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการปฏิบตั ิงานโดยบุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ยดึ หลักการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลตามแนวทาง
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 (สํานักนายกรัฐมนตรี , 2542 :
2) ได้แก่ หลักนิติธรรม ได้แก่การตรากฎหมายกฎข้อบังคับต่างๆให้ทนั สมัยและเป็ นธรรมเป็ นที่ยอมรับของสังคมไม่
เลือกปฏิบตั ิและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้นโดยถือว่าเป็ นการปกครองภายใต้
กฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจหรื อตามอํานาจของตัวบุคคล หลักความโปร่ งใส ได้แก่การสร้างความไว้วางใจซึ่ งกันโดยมี
การให้และการรับข้อมูล ที่สะดวกเป็ นจริ งทันการณ์ตรงไปตรงมามีที่มาที่ไปที่ชดั เจนและเท่าเทียมมีก ระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ หลักการมีส่วนร่ วม ได้แก่การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมรับรู้และร่ วมคิด
ร่ วมเสนอความเห็นในการตัดสิ นใจปัญหาสําคัญของประเทศในด้านต่างๆเช่นการแจ้งความเห็ นการไต่สวนสาธารณะ
การประชาพิจารณ์การแสดงประชามตินอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการร่ วมตรวจสอบและร่ วมรับผิดชอบต่อผลของการ
กระทํานั้น หลัก ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ค วามรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เ ป็ นการสร้ างกลไกให้มี
ผูร้ ับผิดชอบตระหนักในหน้าที่ความสํานึ กในความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ ใจปั ญหาสาธารณะของบ้านเมืองและ
กระตื อรื อ ร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิ ดเห็ นที่แตกต่างและความกล้าที่จ ะยอมรั บผลจากการ
กระทําของตนหลักความคุม้ ค่า ได้แก่ การบริ หารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้เกิดประโยชน์คุม้ ค่า
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ส่วนรวม และหลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงามสํานึ กในหน้าที่ของ
ตนเองมีความซื่อสัตย์สุจริ ตจริ งใจขยันอดทนมีระเบียบวินยั และเคารพในสิ ทธิของผูอ้ ื่น
บุคคลากรเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลในลําดับมากที่สุดแต่ละด้าน ดังนี้
1) ด้านหลัก หลัก นิ ติ ธ รรม ได้แก่ การออกข้อ บัญ ญัติ ข้อ บังคับ ของเทศบาลได้รับ การยอมรั บ จาก
ประชาชน การบริ หารงบประมาณสอดคล้องและเป็ นไปตามข้อบัญญัติ ข้อบังคับ และ การปฏิบตั ิงานในเทศบาลนคร
ขอนแก่นมีการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนและตามอํานาจหน้าที่
2) ด้านหลักคุ ณธรรม ได้แก่ การปฏิ บตั ิ งานในเทศบาลนครขอนแก่ นได้นาํ ข้อเสนอจากการประชุ ม
ประชาชนหรื อแผนชุมชนบรรจุได้ในแผนพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น การปฏิบตั ิงานในเทศบาลนครขอนแก่นมี

วารสารรั ฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (Journal of Political Science and Social Science) 293

การปฏิบตั ิหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยคํานึ งถึงประโยชน์ของประชาชน การปฏิบตั ิงานในเทศบาลนครขอนแก่นมี
การบริ หารงบประมาณโดยไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์
3) ด้านหลัก ความโปร่ งใส ได้แก่ การปฏิ บตั ิ งานในเทศบาลนครขอนแก่นมีก ลไกตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานอย่างโปร่ งใส การได้รับทราบแผนงาน โครงการสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงจะได้รับ การรับรู้
ข้อมูลที่สาํ คัญต่อการปฏิบตั ิงานในเทศบาลนครขอนแก่น เช่น แก่สัญญาจ้าง เอกสารการเบิกจ่ายเงินต่างๆ
4) ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ได้แก่ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่ว นร่ วมในการวางแผนดําเนิ นงาน
การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในปัญหาสําคัญๆ การปฏิบตั ิงานได้จดั เวทีประชาคมเพื่อแถลง
ผลงานและเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่ วมแสดงความคิดเห็นและซักถาม
5) ด้านหลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การจัดให้มีกิจกรรมให้บริ การประชาชนนอกสถานที่ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน บุคลากรมีความกล้าหาญ หรื อพร้อมที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตนจากปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่ การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนหรื อผูร้ ับบริ การ ที่มารับบริ การที่เทศบาลนครขอนแก่น เช่น ป้ ายแนะนํา
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานหรื อการบริ การประชาชน
6) ด้านหลักความคุ ้มค่ า ได้แก่ การแต่งตั้งประชาชนเป็ นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่น การดําเนินโครงการกิจกรรมในการปฏิบตั ิงานในเทศบาลนครขอนแก่นโดย มี
การจัดลําดับความสําคัญก่อน หลัง ตามที่ประชาคมได้เสนอตามความจําเป็ นเร่ งด่วน ในการปฏิบตั ิงานในเทศบาลนคร
ขอนแก่นมีการดําเนินการโดยลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานมุ่งเน้นคุณภาพและผลของงานเป็ นสําคัญ
2. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระดับตําแหน่ งต่างกัน มี
การปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็ นว่าปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่
เพศ ระดับการศึกษา และระดับตําแหน่ง ไม่ได้ส่งผลให้การปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนคร
ขอนแก่น มีความแตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) เทศบาลนครขอนแก่ น ควรจัดให้มีช่อ งทางรั บฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชน ผูร้ ั บบริ ก าร หรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อเป็ นข้อมูลในการดําเนินงานให้มากยิง่ ขึ้น
2) เทศบาลนครขอนแก่น ควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานโดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลางให้มาก
ยิง่ ขึ้น
3) เทศบาลนครขอนแก่น ควรจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น รวมทั้ง
ประชาชน ในเรื่ องการประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าให้มากยิง่ ขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้บุคลากรปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิ บาลอย่างมีประสิ ทธิผล
2) ควรศึก ษาแนวทางการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานตามหลัก ธรรมาภิ บาลสําหรั บองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
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ศึกษาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่ วนตาบลพระธาตุ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
The Study of Management of Prathat Subdistrict Administrative Organization, Nadoon District,
Maha Sarakham Province
รัชฎา สาสตรา1
รัฐบุรุษ คุม้ ทรัพย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการบริ หาร จัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
พระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และอาชีพ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 2,947 คน
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 352 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การศึก ษาเป็ นแบบสอบถาม มีล ัก ษณะมาตราส่ ว นประมาณค่ า วิเ คราะห์ ข ้อ มูล โดยการหาค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีความคิ ดเห็ นต่ อ การบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ ว นตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลักนิ ติธรรม
ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักคุณธรรม และด้านหลักความคุม้ ค่า
ตามลําดับ
2. ประชาชนที่มีเพศอาชีพและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การบริ หารจัดการ, องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ, จังหวัดมหาสารคาม
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the management of Prathat Subdistrict
Administrative Organization, Nadoon district, Maha Sarakham province classified by personal factors such as
gender and occupation. The population consisted of 2,947 people lived in the area. Samples were 352 persons by
Taro Yamane’s method. The questionnaire with rating scale was used as a tool. The data were analyzed using
percentage, mean, standard deviation,
t-test, F-test (One way ANOVA), and least significant difference by
Scheffe’s method. The results of the study revealed that:
1. The people’s opinion on the management of Prathat Subdistrict Administrative Organization, Nadoon
district, Maha Sarakham province was at high level as a whole, ranked by descending; the rule of law, responsibility,
participation, accountability, morality, and cost effectiveness or economy respectively.
2. The opinion of people with different gender and occupation was not different both as the overall and
each aspect.
Keywords : The Management, Prathat Subdistrict Administrative Organization, Maha Sarakham Province
บทนา
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นรู ปแบบการปกครองลักษณะหนึ่ งของการปกครองส่ วนท้องหรื อการบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น องค์การบริ หารส่ วนตําบลจัดตั้งขึ้นตามหลักการกระจายอํานาจ กล่าวคือ การที่รัฐบาลส่ วนกลาง
ได้มอบอํานาจการปกครองและการบริ ห ารในกิ จการต่างๆตามที่กฎหมายกําหนด ให้ก ับประชาชนในท้องถิ่นเป็ น
ผูด้ าํ เนินการเอง โดยประชาชนจะเลือกผูแ้ ทนของตนเข้าไปทําหน้าที่บริ หาร และกําหนดนโยบายในท้องถิ่นของตน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะมีอิสระเต็มที่ในการดําเนิ นงาน มีงบประมาณเป็ นของตนเอง มีกาํ ลังเจ้าหน้าที่ของ
ตนเอง ตลอดจนสามารถกําหนดนโยบายและวินิจฉัยสั่งการด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามแต่ถึงแม้จะมีความเป็ นอิสระ
ดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลส่ วนกลางก็ยงั คงมีหน้าที่ในการกํากับ ควบคุมดูแลการดําเนิ นงาน ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นให้เป็ นไปเจตนารมณ์และประโยชน์สุขของประชาชน
คณะกรรมการบริ ห ารองค์การบริ หารส่ วนตําบลประกอบด้ว ยประธานกรรมการ บริ ห าร 1 คน และ
กรรมการบริ หารอีก 2 คน รวม 3 คน ซึ่งคัดเลือกจากสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบล และจากผลของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินอย่างขนานใหญ่ อันเนื่ องมาจากการกระจาย
อํานาจจากรั ฐบาลลงสู่ ประชาชนในตําบลอี กครั้งหนึ่ ง การเปลี่ยนแปลงครั้งหลังสุ ดเป็ นกฎหมายที่ใช้บงั คับอยู่ใน
ปั จจุบนั ตําบลยังคงเป็ นพื้นที่ยุทธศาสตร์ ทางการเมืองการปกครอง แม้ว่าระบบการเมืองการปกครองท้องถิ่นมีได้
หมายถึงการมุ่งสร้างรู ปแบบการปกครองตนเองและระดับตําบลเท่านั้น แต่ตาํ บลก็เป็ นพื้นที่ระดับล่างสุ ดที่หลายฝ่ าย
ต่างให้ความสําคัญโดยมีเหตุผลว่าเพื่อพัฒนาจิตสํานึกแห่ งประชาธิ ปไตย อันจะส่ งผลต่อความแข็งแกร่ งของการเมือง
ในระดับชาติ ตลอดจนเป็ นการกระจายความเจริ ญและการพัฒนาหรื อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน
องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) ก็ยงั คงอยู่ในกรอบแห่ งหลักการทั้งสามประการข้างต้นเช่นกัน เป็ นเวลา
หลายทศวรรษแล้ว ที่ประเทศไทยได้ริเริ่ มกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง ประกอบด้วย งานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ทั้งในระดับตําบล และระดับหมู่บา้ น จะด้วยเหตุผลเนื่ องจากสภาพการเมืองบีบบังคับให้ตอ้ ง
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กระทําหรื อไม่ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล้วนอยู่ในความสนใจของประชาชนโดยทัว่ ไป แต่อย่างไรก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหลายก็สร้างปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น พื้นที่อบต. ทับซ้อนกับพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.)
หรื อการตั้งคําถามว่าผูน้ าํ ท้องถิ่นจะสามารถนํา อบต.สู่ เป้ าหมายตามเจตนารมณ์ที่ทุกฝ่ ายคาดหวังหรื อไม่ ทั้งนี้ ผูน้ าํ
ต้องยึดหลักธรรมาภิบาลสู่การบริ หารจัดการองค์กรเพื่อองค์การบริ หารส่ วนตําบลจะได้มีความเข้มแข็งต่อไปจะเห็ นได้
ว่าองค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นการปกครองท้องถิ่นรู ปแบบใหม่ จึงยังมีปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายทั้งทางด้าน
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งได้ผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบล
เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีอาํ นาจหน้าที่ในการจัดการพัฒนา บริ หาร สร้าง
ความเจริ ญให้กบั ตําบล
จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวข้างต้นผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่ งผลการศึกษาในครั้ งนี้ จ ะเป็ นประโยชน์ ในการวางแผนและ
พัฒนาการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อ เปรี ยบเทียบการบริ ห ารจัดการขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
1. ประชาชนที่มีเ พศต่ างกัน มีความคิดเห็ นต่อ การบริ หารจัดการขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลพระธาตุ
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ การบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาในครั้งนี้ ผศู้ ึกษากําหนดขอบเขตในการศึกษาคือศึกษาการบริ หารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 6 ด้าน คือ ด้านหลักนิ ติ
ธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักความรับผิดชอบและด้านหลักความ
คุม้ ค่า
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล
พระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 2,947 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร
ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 352 คน
ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ เพศและอาชีพ
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2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 6 ด้าน คือ ด้านหลักนิ ติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
โปร่ งใส ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุม้ ค่า
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ผศู้ ึกษาเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10 มกราคม-30 มีนาคม 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ศึ ก ษา คื อ ประชาชนในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลพระธาตุ อํา เภอนาดู น จัง หวัด
มหาสารคาม จํานวน 2,947 คน
2) กลุ่ มตัว อย่างที่ศึก ษาคื อ ประชาชนในเขตองค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน บุญชม
ศรี สะอาด, 2546 : 101) โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 352.19 คน การศึกษานี้ จึงเลื อกกลุ่มตัวอย่าง 352 คน แล้วเลือกตัวอย่างจากแต่ละหมู่บา้ น โดยคํานวณตาม
สัดส่ วนค่าร้อยละ และเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ, 2558)
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็ นของ
ประชาชนต่อ การบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 1
ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็ นต่อการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
2) สร้างแบบสอบถามแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่ง
หมาย และสมมติฐานการศึกษา
3) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่ก าํ หนด อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา เนื้ อหา
ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้ อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
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4) นําแบบสอบถามที่ปรั บปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ ง พื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตรงตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา
5) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนาดูน
6) อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
7) นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ละด้านโดยวิธี
Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8) นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
9) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขอหนังสื อจากสถาบัน เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อ มูลในการศึกษาเสนอต่อ นายก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยทําการ
วิเคราะห์ตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) วิเ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage)
2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ อําเภอ
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3) สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของกลุ่มตัว อย่างจําแนกตามปั จจัยส่ ว น
บุคคล ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ ( Scheff e  )
การหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
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สรุปผลการศึกษา
1. ประชาชนในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ที่เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 197 คน (ร้อยละ 55.97) รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 155 คน (ร้อยละ 44.03)
ส่ วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 182 คน (ร้อยละ 51.70) รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง หรื อประกอบอาชีพ
อิสระ จํานวน 101 คน (ร้อยละ 28.70) และรับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ จํานวน 69 คน (ร้อยละ 19.60)
2. ประชาชนมีความคิดเห็ นต่ อการบริ ห ารจัดการขององค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.32) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลัก
นิติธรรม ( x =4.54) ด้านหลักความรับผิดชอบ ( x =4.35) ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ( x =4.34) ด้านหลักความโปร่ งใส
( x =4.27) ด้านหลักคุณธรรม ( x =4.26) และด้านหลักความคุม้ ค่า ( x =4.19) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
เป็ นดังนี้
1) ด้านหลักนิติธรรม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.48) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
3 อันดับ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ มีการออกข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัย ( x =4.87)
รองลงมา องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ บริ หารงานโดยยึดหลักกฎหมายและกฎข้อบังคับขององค์การอย่าง
เคร่ งครัด ( x =4.57)และองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ มีการจัดทําระเบียบข้อบังคับเพื่อเป็ นแนวทางให้ถือปฏิบตั ิ
สื บต่อไป ( x =4.54)
2) ด้านหลักคุณธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.26) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
อันดับ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ บริ ห ารจัดการโดยยึดมัน่ ในความถูก ต้องดีงาม ( x =4.55) รองลงมา
เจ้าหน้าที่ข ององค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลพระธาตุ ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เ ป็ นตัว อย่างแก่ประชาชนตามหลัก คุณธรรม ( x
=4.39) และองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ มีการรณรงค์ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ยดึ หลักคุณธรรมอย่างเคร่ งครัด ( x
=4.35)
3) ด้านหลักความโปร่ งใส ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.27) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
3 อันดับ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ มีการปรับปรุ งกลไกการทํางานขององค์การให้มีความโปร่ งใส ( x
=4.58) รองลงมา ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ซึ่งองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ ให้ความเป็ นกันเอง (
x =4.39) และองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ จัดให้มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ (
x =4.20)
4) ด้านหลักการมีส่วนร่ วมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.34) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
3 อันดับ คือ ประชาชนมีโอกาสเสนอความเห็นในการตัดสิ นใจปัญหาสําคัญ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ (
x =4.57) รองลงมาองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมรับรู้การบริ หารจัดการ ( x
=4.51) และองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หรื อให้ขอ้ มูล ข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างหลากหลาย ( x =4.27)
5) ด้านหลักความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.35) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุจดั กิจกรรมหรื อออกพบปะประชาชนในเขตพื้นที่อย่างสมํ่าเสมอ (
x =4.87) รองลงมา องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ ให้ความเคารพในความคิดเห็ นที่แตกต่างของประชาชนตาม
แนวทางประชาธิปไตย ( x =4.54) และองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ ใส่ ใจปัญหาสาธารณะของเขตพื้นที่ของตน
และสามารถแก้ปัญหาได้ทุกครั้ง ( x =4.22)
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6) ด้านหลักความคุม้ ค่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.19) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
อันดับ คื อ องค์การบริ ห ารส่ วนตําบลพระธาตุ บริ หารจัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจํากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ ส่ว นรวม ( x =4.71) รองลงมา องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลพระธาตุ จัด กิ จ กรรมหรื อ ประชาสั มพันธ์ใ ห้
ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ( x =4.38) และองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ มีการส่ งเสริ ม
หรื อสนับสนุนสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้หรื อส่ งเสริ มการพึ่งตนเอง ( x =4.36)
3. ผลการเปรี ยบเทียบการบริ ห ารจัดการขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
1) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
2) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระ
ธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ผูศ้ ึกษาได้นาํ มาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. จากผลการศึกษาที่พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระ
ธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน จากผลการศึกษาแสดงให้เห็ นว่า องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ ได้มีการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็ นหลักการบริ หารจัดการที่ดีจึงทําให้เกิด
ประโยชน์สุขและความพึงพอใจแก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะในหลักนิติธรรม ซึ่งผูน้ าํ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
จะต้องยึดถือและปฏิบตั ิตามกฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทนั สมัยและเป็ นธรรม เป็ นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอม
พร้อมใจปฏิบตั ิตามกฎหมายเช่นกัน โดยถือว่าเป็ นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจหรื ออํานาจของตัว
บุคคลสอดคล้องกับการศึกษาของ บุษบง ชัยเจริ ญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (2544) ที่ได้ศึกษาเรื่ องตัวชี้วดั ธรรมาภิบาล
โดยสรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลได้รับการยอมรับว่าเป็ นหลักการปกครองที่ดี เป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ ม
สังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย จึงมีการเสนอแนะกล่าวถึงแนวคิดนี้อย่างกว้างขวางอีกทั้งมีความพยายามที่จะให้มี
การนําแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่ การปฏิบตั ิ มีการกระตุน้ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และตรวจสอบการ
ทํางานของภาครัฐและเป็ นที่เข้าใจกันโดยทัว่ ไปว่า ถ้าระบบบริ หารราชการมีความยุติธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้
นอกจากจะมีส่วนทําให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแล้ว ยังสร้างความเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ และสามารถนาไปสู่การลด
การทุจ ริ ต ซึ่ ง เป็ นปั ญ หาเรื้ อรั งของประเทศได้ ในประเทศไทยได้มีอ งค์ก รของทางราชการ เช่ น สํา นัก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) กระทรวง มหาดไทย และสถาบันการศึกษาได้เริ่ มนําหลักธรรมาภิบาลไป
ปรับใช้กบั การปฏิบตั ิงาน และผลการศึกษายังสอดคล้องกับ สุ ภทั รมาศ จริ ยเวชช์วฒั นา (2546) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
บริ หารการจัดการเทศบาลตําบลบ้านฉาง ตามหลักธรรมาภิบาล เป็ นการศึกษาวิจยั ใน เชิงคุณภาพมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การศึกษากระบวนการในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริ หารของเทศบาลตําบลบ้านฉาง ผลการศึกษาพบว่า
การบริ หารของเทศบาลตําบลบ้านฉางตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตําบลบ้านฉางได้จดั ทําโครงการตามนโยบายและ
เทศบัญญัติดา้ นต่างๆ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อหาจุดยืนและแนวทางร่ วมกัน
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อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับประเด็นด้านนิ ติ ธรรม มีประเด็นที่น่าสนใจคือ ประชาชนมีความคิดเห็ นว่าองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลพระธาตุมีการดําเนิ นการในเรื่ องการบริ หารงานโดยยึดหลักความเป็ นธรรมและเป็ นที่ยอมรับของ
ประชาชน อยู่ในระดับตํ่าที่สุ ดในด้านนี้ ที่ผลการศึก ษาเป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นเพราะประชาชนยังขาดการรั บรู้ ถึ ง
กระบวนการการบริ ห ารอย่างมีส่ว นร่ วมหรื อ การบริ หารงานโดยยึดหลัก คุ ณธรรม เพราะการดําเนิ นการในเรื่ อ ง
ดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งเสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ทราบและเข้าใจในเรื่ องดังกล่าว
การบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ ด้านหลักความรับผิดชอบ ผลการศึกษาในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ บริ หารจัดการโดยยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ เบญจวรรณ วันดีศรี (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ องความเป็ นธรรมาภิบาลของนายกองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดร้อยเอ็ดมีธรรมาภิบาลในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความมีประสิ ทธิ ภาพด้านความรับผิดชอบ ด้านคุณธรรม ด้าน
นิติธรรม มีความเป็ นธรรมาภิบาลในระดับสู ง ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ
ประชาชนมีโอกาสเสนอความเห็นในการตัดสิ นใจปัญหาสําคัญขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ แสดงให้เห็ น
ว่าองค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลพระธาตุ ได้ให้ความสําคัญในเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชน ซึ่ งเป็ นปั จ จัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่จะทําให้การบริ หารงานของ อบต. ประสบความสําเร็ จ นอกจากนี้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ
ยังเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมรับรู้การบริ หารจัดการ และ จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หรื อให้ขอ้ มูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างหลากหลาย ด้านหลักความโปร่ งใสผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ มีการปรับปรุ งกลไกการทํางานขององค์การให้มีความโปร่ งใส การให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ จัดให้มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจนได้ ด้านหลักคุณธรรม ผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ การบริ หารจัดการโดยยึดมัน่ ใน
ความถูกต้องดีงาม บุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นตัวอย่างแก่ประชาชนตามหลัก
คุณธรรม และองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ มีการรณรงค์ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ยึดหลักคุณธรรมอย่างเคร่ งครัด
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุ ภตั รา วิมลสมบัติ (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ศึกษากรณี องค์การบริ หารส่ วนตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษา
พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลเกยไชย ได้มีการบริ หารงานโดยการนําหลักธรรมาภิบาลมาเป็ นหลักในการดําเนิ นงาน
ขององค์ก ร ซึ่ งทําให้อ งค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลเกยไชยสามารถดําเนิ นงานได้อ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสบ
ความสําเร็ จ ทําให้ทอ้ งถิ่นมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น และได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการบริ หารจัดการที่
ดี ตามหลักธรรมาภิบาล และด้านหลักความคุม้ ค่าผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลพระธาตุ บริ หารจัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจํากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ส่วนรวม มีการจัดกิจกรรม
หรื อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และองค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ มี
การส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้หรื อส่ งเสริ มการพึ่งตนเอง
2. ผลการเปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของประชาชนที่มีเพศและอาชีพต่ างกัน ต่ อ การบริ ห ารจัดการของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนที่มีเพศและอาชีพต่างกัน มี
ความคิดเห็ นต่อการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็ นว่าปั จจัยส่ วน
บุคคลในเรื่ องเพศและอาชีพไม่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
1. ด้านหลักนิ ติธ รรม องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลพระธาตุ ควรจัดกิ กรรม รณรงค์หรื อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับรู้ รับการถึงผลการดําเนินงานด้านหลักนิติธรรมให้มากยิง่ ขึ้น
2. ด้านหลักคุณธรรม องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุควรส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
ทางด้านคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ จริ งใจ อดทน มีระเบียบวินยั ให้มากยิง่ ขึ้น
3. ด้านหลักความโปร่ งใส องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุควรมีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน
ให้มากยิง่ ขึ้น
4. ด้านหลักการมีส่วนร่ วม องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุควรจัดให้มีช่องทางในการรับความคิดเห็ น
จากประชาชนอย่างหลากหลาย
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุควรตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนา
6. ด้านหลักความคุม้ ค่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลพระธาตุควรประชาสัมพันธ์หรื อให้ความรู้แก่ประชาชน
เพื่อให้มีจิตสํานึกถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บา้ นให้สมบูรณ์ยงั่ ยืน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึก ษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อการบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนการบริ หารจัดการที่ดีในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้ บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่ วนตาบลเมืองเปลือย
อาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้ อยเอ็ด
The People’s Opinion on Public Services of Muang Pluey Subdistrict Administrative Organization,
Srisomdet District, Roi Et Province
รัชนีย ์ สิ ทธิศรี 1
พัฒน์ศิณ สําเริ งรัมย์2
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเทีย บความคิ ดเห็ น ของประชาชนต่ อ การให้บ ริ ก าร
สาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งของตําบลเมืองเปลือย
อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 2,367 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 342 คน เครื่ องมือ ที่ใช้ในการศึก ษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะมาตราส่ วนประมาณค่ า
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ
(F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) ผลการศึกษา
พบว่า
1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน โดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการบํารุ งรักษาทางนํ้าและทางบก ด้านการบํารุ งรักษาสถานที่สาธารณะ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านการอนุ รักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และด้านป้ องกันและ
ระงับโรคติดต่อ ตามลําดับ
2. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือง
เปลือย โดยรวมไม่แตกต่างกัน และพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกันที่
ระดับนัยสําคัญ .05 ส่ วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเมืองเปลือย โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การให้บริ การสาธารณะ, องค์การบริ หารส่ วนตําบล, ตําบลเมืองเปลือย
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the people’s opinion on public services of Muang
Pluey Subdistrict Administrative Organization, Srisomdet district, Roi Et province classified by personal factors
such as gender and education level. Population of the study consisted of 2,367 people in the area. Samples were
342 persons by Taro Yamane’s method. The questionnaire with rating scale was used as a tool. The data were
analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and least significant
difference by Scheffe’s method.
The results of the study revealed that:
1. The people’s opinion on public services of Muang Pluey Subdistrict Administrative Organization,
Srisomdet district, Roi Et province was at moderate level both the overall and each aspect, ranked by descending;
maintenance of water and land, maintenance of public facilities, conservation of natural resources and environment,
conservation of art and culture, disaster prevention and mitigation, promotion and development of women, children,
youth, education, religion and culture and prevent and curb contagious diseases respectively.
2. The opinion of the people with different gender was not different in overall but it was different with
statistical significant at .05 level on disaster prevention and mitigation aspect. The other aspects were not different.
3. The opinion of the people with different education level was not different both the overall and each
aspect.
Keywords : Public Services, Subdistrict Administrative Organization, Muang Pluey Subdistrict
บทนา
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นองค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ ง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
บริ ห ารบ้านเมือ งตามครรลองของประชาธิ ปไตย เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึ น สามารถเข้าถึ ง
บริ การสาธารณะได้อย่างทัว่ ถึ ง และเป็ นธรรม ประชาชนมีบทบาทในการตัดสิ นใจ การกํากับดูแลการตรวจสอบ
ตลอดจนสนับสนุ นกิ จกรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ในส่ วนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะมี
ศัก ยภาพทางด้านบริ ห ารจัดการและการคลังท้องถิ่นที่พ่ึงตนเอง การให้บริ ก ารสาธารณะแต่ล ะประเภท องค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบลแต่ละแห่ งจะจัดบริ การประชาชนมากน้อยแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ งบประมาณ และนโยบาย
สาธารณะของแต่ละองค์การบริ หารส่ วนตําบล แม้บริ การสาธารณะที่จดั ในแต่ละองค์การบริ หารส่ วนตําบลจะมีความ
แตกต่างกัน แต่มีสิ่งที่เหมือนกัน คือ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด (กรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น, 2546 : 23)
การให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในฐานะหน่ วยงานบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นมีหน้าที่หลักใน
การจัดบริ การสาธารณะให้แก่ประชาชน และยังเป็ นองค์กรที่อิสระในการบริ หารจัดการตามหลักการกระจายอํานาจที่
ประชาชนมีสิทธิ ในการกําหนดนโยบายของตนเอง บริ ห ารงบประมาณของตนเอง การบริ การส าธารณะในความ
รับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตําบลจึงเกิดขึ้นตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง ดังนั้นการให้บริ การ
ขององค์การบริ หารส่ ว นตําบลในฐานะหน่ วยบริ หารราชการส่ วนท้อ งถิ่นที่มีหน้าที่หลักในการจัดบริ การสาธารณะ

306 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสี มา

ให้แก่ประชาชนซึ่งจําแนกได้ดงั นี้ ด้านบริ การทัว่ ไป ได้แก่ งานบริ การข้อมูลข่าวสาร สถิติ วิชาการงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้ องกันและระงับอัคคีภยั ด้านบริ การชุมชนและสังคม ได้แก่ งานบริ การศึกษา งานบริ การสาธารณสุ ข งาน
บริ การสังคมสงเคราะห์ งานบริ การเคหะและชุมชน งานบริ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริ การการศาสนา
และวัฒนธรรม งานบริ การกีฬาและนันทนาการ งานบริ การส่ งเสริ มการท่อ งเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ งานบริ การ
อุตสาหกรรมและการโยธางานบริ การโครงสร้างพื้นฐาน งานบริ การการเกษตร งานบริ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม งานบริ การการพาณิชย์ งานบริ การกิจการประปา งานบริ การตลาดสด และด้านอื่นๆ ได้แก่ งานบริ การ
สาธารณภัย ภัยพิบตั ิฉุกเฉิน (กรมการปกครอง, 2542 :23)
องค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลื อย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้ อยเอ็ดได้กาํ หนดนโยบายในการพัฒนา
ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนให้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและความรวดเร็ วในการจัดบริ การสาธารณะ
ประกอบด้วยด้านการจัดให้มีและบํารุ งรักษาทางนํ้าและทางบกด้านการรักษาความสะอาดของถนนทางนํ้า ทางเดินที่
สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ด้านการป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ด้านการป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ด้านการส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมด้านการส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุและผู้
พิก ารด้านการคุ ้มครอง ดูแล และบํารุ งรั ก ษาทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ มด้านการบํารุ งรั ก ษาศิล ปะจารี ต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นซึ่งแต่ละด้านมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในอันที่จะต้องจัดบริ การต่างๆให้ทวั่ ถึงและครอบคลุม ด้วยความเสมอภาคและต่อเนื่ อง ด้วยการนี้ จึงมีความจําเป็ นที่
จะต้องติดตามประเมินผลการให้บริ การต่อประชาชน เพื่อให้ทราบถึงระดับความคิดเห็ นใจของประชาชน และทราบ
ถึงปั ญหาอุ ปสรรค ข้อบกพร่ อ งในการปฏิบตั ิงานของราชการ พนักงาน ลูก จ้าง ตลอดจนข้อ เสนอแนะด้านต่ างๆ
ดังนั้นความคิดเห็นของประชาชนจึงเป็ นตัวชี้วดั สําคัญที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความสําเร็ จของการบริ หารงานของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล
จากเหตุ ผลดังกล่ าวข้างต้น ผูศ้ ึก ษาได้ตระหนักและเห็ นความสําคัญ ของการให้บริ ก ารสาธารณะ ซึ่ งเป็ น
ภารกิ จ หลัก ตามอํานาจหน้าที่ที่ต้อ งกระทํา ดังนั้นผูศ้ ึก ษาจึ งสนใจที่จ ะศึก ษาความคิ ดเห็ นของประชาชนต่ อ การ
ให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ งผลของการศึกษา
ครั้งนี้จะใช้เป็ นข้อมูลประกอบการปรับปรุ งและพัฒนาการดําเนิ นงานด้านต่างๆขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือง
เปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิ ทธิภาพและสามารถแก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้มากยิง่ ขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อ ศึก ษาความคิ ดเห็ นของประชาชนต่ อการให้บริ ก ารสาธารณะขององค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลเมือ ง
เปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชาชนต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
เมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
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สมมติฐานของการศึกษา
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ การให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือง
เปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่อยูใ่ นเขตพื้นที่ต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดขอบเขตไว้ดงั นี้
ขอบเขตด้านพื้นที่พ้ืนที่ในการศึกษา คือ องค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลเมือ งเปลื อย อําเภอศรี ส มเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนตุลาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2557
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผูศ้ ึกษาใช้กรอบการให้บริ การสาธารณะที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 67 ซึ่ งองค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลต้องทําในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 9 ด้าน ผูศ้ ึกษาใช้กรอบการให้บริ การสาธารณะ จํานวน 8 ด้าน ยกเว้นด้านที่ 9
เพราะเป็ นการปฏิ บตั ิ หน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยการจัดสรรงบประมาณหรื อ บุค ลากรให้ตามความ
จําเป็ นและสมควรมาเป็ นเนื้อหาในการศึกษา ได้แก่ (1) ด้านการบํารุ งรักษาทางนํ้าและทางบก (2) ด้านการบํารุ งรักษา
สถานที่สาธารณะ (3) ด้านการป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4) ด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5) ด้าน
การศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม (6) ด้านการส่ งเสริ ม และพัฒนาสตรี เด็ ก เยาวชน (7) ด้า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (8) ด้านการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ ปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษา
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
เมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 8 ด้าน
วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งของตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในปี พ.ศ. 2556 จํานวน 2,367 คน (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อาํ เภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด, 2558)
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งในเขตบริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
เมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ในปี พ.ศ. 2556 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร
ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2546 : 101) โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่า
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 342.17 การศึกษานี้ จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง 342 คนแล้วเลือก
ตัวอย่างจากแต่ละหมู่บา้ น โดยคํานวณตามสัดส่ วนค่าร้อยละ และเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
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เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อ มูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นประชาชนผูม้ ีสิทธิ์เลือกตั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยอําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน
1 ฉบับ โดยแบ่งคําถามออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็ นของประชาชนต่อ การให้บริ การสาธารณะขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตําบลเมืองเปลือยอําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือและหาคุณภาพเครื่ องมือ ผูศ้ ึกษาดําเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2) สร้างแบบสอบถามแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอนโดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย
และสมมติฐานการศึกษา
3) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้ นตามกรอบแนวคิ ดที่กาํ หนดอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา เนื้ อหา
ความครบถ้วนถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถามสามารถวัดได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตรงตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา
5) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลสวนจิก อําเภอ
ศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จํานวน 40 คน
6) นําแบบสอบถามที่นําไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่ าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อในแต่ ละด้านโดยวิธี
Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7) นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 99)ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ
เท่ากับ .97
8) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ขอหนังสื อจากวิทยาลัยนครราชสี มา เพื่อขอความอนุ เคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายกองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประสานการเก็บข้อมูลกับประชาชนในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองและได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
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3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) วิเ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage)
2) วิเ คราะห์ ความคิ ดเห็ นของประชาชนต่ อ การให้บริ การสาธารณะขององค์ การบริ หารส่ ว นตําบลเมือ ง
เปลือยโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย (บุญชม
ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3) วิเคราะห์เ ปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชาชนต่อ การให้บริ ก ารสาธารณะขององค์การบริ หารส่ ว น
ตําบลเมืองเปลือยจําแนกตามสถานภาพใช้ค่า t-test และ F-test (one way ANOVA)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective congruence)
2) ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3) สถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่ าความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
4) สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของกลุ่มตัว อย่างจําแนกตามปั จจัยส่ ว น
บุคคล ใช้ t-test และ F-test (One way ANOVA)และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
สรุปผลการศึกษา
1. ประชาชนในเขตองค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี ส มเด็ จ จังหวัดร้อ ยเอ็ด ที่เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 192 คน (ร้อยละ 56.14) รองลงมาเป็ นเพศหญิง 150 คน (ร้อยละ 43.86) ส่ วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 146 คน (ร้อยละ 42.69) รองลงมาจบการศึกษาระดับสู งกว่ามัธยมศึกษา
จํานวน 113 คน (ร้อยละ 33.04) และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 83 คน (ร้อยละ 24.27)
2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =3.04) เมื่อจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทุก ด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อ ย คื อ ด้านการบํารุ งรั ก ษาทางนํ้าและทางบก ( x =3.49 ) ด้านการ
บํารุ งรั กษาสถานที่สาธารณะ ( x =3.47)ด้านการอนุ รัก ษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ( x =3.16) ด้านการ
อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม ( x =3.13) ด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( x =3.10) ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ( x =2.80) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( x =2.62 ) และด้านป้ องกันและระงับโรคติดต่อ
( x =2.54) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านการบํารุ งรักษาทางนํ้าและทางบก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.49) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 2 ข้อ และอยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลําดับ
คือ อบต. ได้ก่อสร้างถนนยกร่ องพูนดินภายในหมู่บา้ น ( x =3.63) รองลงมา อบต.จัดให้มีการก่อสร้างถนนราดยาง
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หรื อถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กในหมู่บา้ นอย่างทัว่ ถึง ( x =3.53) และ อบต. ได้ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บา้ นให้
ใช้การได้ดี ( x =3.47)
2) ด้านการบํารุ งรักษาสถานที่สาธารณะโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =3.47) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 3 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ โดย เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลําดับ คือ
อบต. ได้มีการปรับพื้นที่เพื่อสร้างเป็ นที่สาธารณะของตําบล ( x =3.53) อบต. ได้มีการปรับปรุ งภูมิทศั น์สองข้างทาง
ภายในพื้นที่ให้สะอาด ( x =3.52) และอบต. ได้มีการรณรงค์การรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดินและที่
สาธารณะอย่างสมํ่าเสมอ ( x =3.51)
3) ด้านป้ องกันและระงับโรคติดต่อ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ข้อและอยู่ในระดับน้อย 2 ข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลําดับแรก คือ
อบต. มีการป้ องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก เช่น การฉีดพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท ( x =3.27) อบต. มีการ
จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อป้ องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อที่สําคัญอย่างสมํ่าเสมอ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่ หนู
โรคพิษสุ นัขบ้า และโรคเอดส์ ( x =3.25) และอบต. มีการรณรงค์ให้ความรู้และวิธีป้องกันเกี่ยวกับการกําจัดลูกนํ้า
ยุงลาย ( x =3.14)
4) ด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.10) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง 5 ข้อและอยูใ่ นระดับน้อย 1 ข้อ โดย เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลําดับแรก
คือ อบต. มีการฝึ กอบรม อปพร. ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( x =3.50) อบต. มีการป้ องกันและให้ความ
ช่ว ยเหลือ ผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ เช่ น ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคี ภยั เป็ นประจํา ( x =3.40) อบต.มีการจัดโครงการลด
อุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศปี ใหม่และวันสงกรานต์ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ( x =3.36)
5) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =2.62) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ โดย เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลําดับคือ อบต. จัดให้มีอาหารเสริ ม
(นม) ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและโรงเรี ยนอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง ( x =3.49) อบต.จัดให้มีอาหารกลางวันให้กบั
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและโรงเรี ยนอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง ( x =3.42) และ อบต. จัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมทุก
ปี เช่น งานวันลอยกระทง ( x =2.89)
6) ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =2.80) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ และอยู่ในระดับน้อย 2 ข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3
ลําดับ คือ อบต. มีการให้เงินสงเคราะห์ผยู้ ากไร้ คนยากจน และผูด้ อ้ ยโอกาส ( x =3.46) อบต. มีการส่ งเสริ มเบี้ยยัง
ชีพผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและผูป้ ่ วยเอดส์ ( x =3.07) และ อบต. มีก ารส่ งเสริ มและสนับสนุ นเกี่ยวกับการส่ งเสริ มอาชี พ
ให้กบั กลุ่มสตรี ( x =2.74)
7) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.17) เมื่อ
จําแนกเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ อบต. มีการปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์ปลูกต้นไม้รอบบริ เวณ อบต. ( x =3.43) อบต. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ร่ วม
ปลูกต้นไม้ในวันพ่อแห่ งชาติ วันแม่แห่ งชาติ ( x =3.29) และ อบต.ดําเนิ นการหรื อส่ งเสริ มการรักษาความสะอาด
บริ เวณถนน ย่านชุมชนและสถานที่อื่น ๆ ภายในเขต อบต.ให้อยูใ่ นสภาพดีและถูกสุ ขลักษณะ ( x =3.20)
8) ด้านการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.13) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 1 ข้อ อยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ข้อ และอยูใ่ นระดับน้อย 1 ข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก
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ไปน้อย 3 ลําดับแรกคือ อบต. มีการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมงานประเพณี ต่างๆของ
ท้องถิ่น ( x =3.60) อบต. มีการส่ งเสริ ม สนับสนุน วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น วันลอยกระทง ( x =3.31)
อบต. มีการอนุรักษ์จารี ตประเพณี เช่น ประเพณีรดนํ้าขอพรผูส้ ูงอายุเป็ นประจําทุกปี ( x =3.30)
3. เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชาชนต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมือง
เปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
1) ผลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
เมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศ พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยรวมมีความคิดเห็ นต่อ
การให้บริ ก ารสาธารณะขององค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ไม่แตกต่างกัน เมื่อจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า
ประชาชนมีความคิ ดเห็ นต่ อ การให้บริ ก ารสาธารณะขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลเมือ งเปลื อ ย ด้านป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 1 ด้าน คือ ส่ วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
2) ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชาชนต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่ อการให้บริ การสาธารณะขององค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลื อย อําเภอศรี สมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาที่พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยด้านที่มีการดําเนิ นการมาก
ที่สุ ด คื อ ด้านการบํารุ งรั กษาทางนํ้าและทางบก ซึ่ งแสดงให้เ ห็ นว่าองค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลเมือ งเปลื อย ได้ให้
ความสําคัญ กับ การบริ การด้านโครงสร้ างพื้นฐานซึ่ งถื อ เป็ นปั จ จัยและองค์ป ระกอบสําคัญ ในการดํารงชี วิตของ
ประชาชน ซึ่ งเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่จะทําให้ประชาชนมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดี ส่ วนด้านที่ประชาชนมีค วามคิดเห็ นว่า
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้บริ การสาธารณะในระดับรองลงมาคือ
ด้านการบํารุ งรักษาสถานที่สาธารณะ ด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านการอนุ รักษ์ศิลปและ
วัฒนธรรม ด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาสตรี เด็ ก เยาวชน ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และด้านป้ องกันและระงับโรคติดต่อ ตามลําดับ โดยผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ
ประสงค์ พิมพ์พิทกั ษ์ (2548 : 42) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทในการดําเนินงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลนางตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
บทบาทการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนางตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับการศึกษาของ วิสูตร จงชูวณิ ชย์ (2549 : 51-52) ที่ได้
ศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลบรบือ ต่อการบริ หารงานของเทศบาลบรบือ อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานของเทศบาลบรบือ อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน
การให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ ว นตําบลเมืองเปลือ ย อําเภอศรี ส มเด็จ จังหวัดร้อ ยเอ็ด ที่
ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการดําเนินการในระดับรองลงมาคือ ด้านการบํารุ งรักษาสถานที่สาธารณะ โดยองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตําบลเมืองเปลื อยได้ดาํ เนิ นการปรั บพื้นที่เ พื่อ สร้ างเป็ นสถานที่สาธารณะของตําบล โดย อบต.ได้เห็ น
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ความสําคัญในการทํากิจกรรมร่ วมกันของชุมชมชน จึงได้จดั ให้มีสถานที่เพื่อทํากิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ อบต.ยัง
ได้มีการปรับปรุ งภูมิทศั น์สองข้างทางภายในพื้นที่ให้สะอาด และอบต. ได้มีการรณรงค์การรักษาความสะอาดของถนน
ทางนํ้า ทางเดินและที่สาธารณะอย่างสมํ่าเสมอ ส่ วนเรื่ องที่ประชาชนมีความคิดเห็ นว่ามีการดําเนิ นการน้อยที่สุดคือ
การจัดเก็บขยะและนําไปกําจัดอย่างถูกต้องหลักสุ ขาภิบาลอย่างสมํ่าเสมอ ด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งภูมิทศั น์ปลูกต้นไม้รอบบริ เวณ อบต. จัด
กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ร่ วมปลูกต้นไม้ในวันพ่อแห่ งชาติ วันแม่แห่ งชาติ และอบต.
ดําเนิ นการหรื อส่ งเสริ มการรักษาความสะอาดบริ เวณถนน ย่านชุมชนและสถานที่อื่น ๆ ภายในเขต อบต.ให้อยู่ใน
สภาพดีและถูกสุ ขลักษณะ
ส่ วนการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ที่ประชาชนมีความคิดเห็ นว่ามีการ
ดําเนินการน้อยที่สุดคือด้านป้ องกันและระงับโรคติดต่อ แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ก็ได้
ดําเนินการในเรื่ องป้ องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก เช่น การฉีดพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท มีการจัดอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจเพื่อป้ องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อที่สาํ คัญอย่างสมํ่าเสมอ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่ หนู โรคพิษสุ นัข
บ้า และโรคเอดส์ และอบต. มีการรณรงค์ให้ความรู้และวิธีป้องกันเกี่ยวกับการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย เป็ นต้น
2. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตํา บล
เมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อ
การให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า อบต. มีการ
บริ ก ารสาธารณะในเขตองค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลเมือ งเปลือย อย่างยุติธรรม และทัว่ ถึง ประชาชนในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย จึงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมมาศ โชคชัยวัฒนากร
(2549 : 62-63) ได้ศึกษาเรื่ องความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ใน
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกสภาเทศบาลที่มีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลในจังหวัดมหาสารคามทั้ง 8 ด้านไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
1) ด้านการบํารุ งรักษาทางนํ้าและทางบก องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ควรปรับปรุ งหรื อ ก่อสร้าง
ไหล่ถนนเพื่อความปลอดภัยของผูใ้ ช้และจะทําให้สัญจรไปมาสะดวกยืง่ ขึ้น
2) ด้านการบํารุ งรักษาสถานที่สาธารณะ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ควรรณรงค์การจัดเก็บขยะ
และนําไปกําจัดอย่างถูกต้องหลักสุ ขาภิบาลอย่างสมํ่าเสมอ
3) ด้านการป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ควรสนับสนุ นกิจกรรม
ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ให้มากยิง่ ขึ้น โดย อบต. ควรมีการส่ งเสริ มให้เกิ ดความร่ วมมือกับ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล เช่น การจัดโครงการตรวจสุ ขภาพประจําปี
4) ด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ควรจัดให้มีถงั ดับเพลิง
หรื ออุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิงอย่างเพียงพอ
5) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ควรสนับสนุ นวัสดุอุปกรณ์
การศึกษา ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและโรงเรี ยนอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง
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6) ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ควรจัดฝึ กอบรม
คุณธรรมจริ ยธรรมให้กบั เด็กและเยาวชนในตําบล
7) ด้านการอนุ รัก ษ์ทรั พยากร ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ ม องค์การบริ หารส่ ว นตําบลเมือ งเปลือ ย ควร
ดําเนินการป้ องกันแก้ไขปัญหาด้านมลพิษต่าง ๆ เช่น นํ้าเสี ย เป็ นต้น
8) ด้านการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย ควรดําเนิ นกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์จารี ตประเพณี ให้มากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรมีก ารศึก ษาปั จจัยที่มีผลต่อ การมีส่ วนร่ ว มของประชาชนต่ อการให้บริ ก ารสาธารณะขององค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือย อําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ควรศึกษาแนวทางหรื อวิธีการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เอกสารอ้างอิง
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การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรเทศบาลตาบลโพนทอง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้ อยเอ็ด
A Study of Personnel’s Work Motivation of Phon Thong Subdistrict Municipality,
Phon Thong District, Roi Et Province
วัชราพร โยชน์เมืองไพร1
รัฐบุรุษ คุม้ ทรัพย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเพื่อเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาล
ตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษา กลุ่มใน
การศึกษา คือ บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 111 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การศึก ษาเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเ คราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย คือ ด้านความสําเร็ จ ของงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ ตามลําดับ
2. บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศและที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การปฏิบตั ิงาน, เทศบาลตําบลโพนทอง, อําเภอโพนทอง
Abstract
The purposes of this study were to study and to compare the personnel’s work
motivation of Phon Thong Subdistrict Municipality, Phon Thong District, Roi Et Province classified by gender and
educational level. The sample of the study consisted of the 111 personnel of Phon Thong Subdistrict Municipality,
Phon Thong District, Roi Et Province. The rating scale questionnaire was used as the tool. The data were analyzed
by using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and Scheffe’s method.
The results of the study revealed as follows:1. The personnel in Phon Thong Subdistrict Municipality, Phon Thong District, Roi Et Province had work
motivation as a whole and in aspects at the moderate level in overall, ranked in order of achievement, responsibility,
recognition, nature of work, advancement aspects, respectively.

1
2

นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสี มา
(รองศาสตราจารย์ ดร.), อาจารย์ที่ปรึ กษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสี มา
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2. The personnel in Phon Thong Subdistrict Municipality, Phon Thong District, Roi Et Province with
different gender and different educational level had the work motivation, as a whole and in aspects with no
difference.
Keywords : Work Motivation, Phon Thong Subdistrict Municipality, Phon Thong District
บทนา
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นมี อ าํ นาจ หน้าที่ ตามกฎหมายคื อ เป็ นหน่ ว ยงานที่มี บทบาทหน้า ที่ใ นการ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การส่ งเสริ มอาชีพ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่ งการบริ หารงานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น นั้นจะดําเนิ นการตามแนวนโยบายของผูบ้ ริ หารหรื อนักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับเลือกเข้ามาเพื่อให้การ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนั้นรู ปแบ
การพัฒนาการบริ หารจัดการต้องคํานึงถึงความต้องการของประชาชน การมีส่วนร่ วมของประชาชน เพื่อให้การบริ หาร
และการพัฒนาตอบสนองความต้องการที่ แท้จริ งของคนในท้องถิ่ น ซึ่ งสะท้อ นให้เห็ นการกระจายอํานาจให้หน่ ว ย
พื้นฐานของประเทศอันเป็ นการตอบสนองต่อนโยบายการกระจายอํานาจสะท้องถิ่นของรัฐบาลที่ให้อาํ นาจการบริ หาร
แก่หน่วยปกครองท้องถิ่นและการบริ หาร เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวต้องอาศัยทั้งข้อมูล ระเบียบ กลไกในการ
แสดงความรับผิดชอบทุกด้าน จึงจะสามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้อ ย่างแท้จริ ง มิฉะนั้นก็จ ะบริ หารโดยอาศัยเพียง
นโยบายที่เป็ นแนวกําหนดสิ่ งที่รัฐจะทํา หรื อไม่ทาํ อย่างกว้าง ๆ เท่านั้น ดังนั้นต้องอาศัยการสนับสนุ นทางด้านข้อมูล
และระเบียบการบริ หารเป็ นหลักของหน่วยงานสนับสนุนไม่ว่าจะเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ระดับใดก็ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคนทั้ง
ในฐานะผูม้ ีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์หรื อผลกระทบโดยตรง จากการพัฒนา
มุ่งเน้น การพัฒนาแบบองค์รวมที่ มี “คนเป็ นศูน ย์ก ลางการพัฒนา” เพราะ “คน” เป็ นผูข้ ับเคลื่ อ นการพัฒ นาไปสู่
เป้ าประสงค์ที่ ต้อ งการ จึ ง จําเป็ นต้อ งพัฒนาคุ ณภาพคนในทุ ก มิติอ ย่างสมดุ ล ทั้งทางร่ า งกาย จิ ตใจ ความรู้ ทกั ษะ
ความสามารถ (ลือชา ภักดีศรี , 2551) ดังนั้น ในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลมาก น้อ ยเพียง ใดย่อมขึ้ นอยู่กบั ประสิ ทธิ ภาพของบุค ลากรในองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นนั้นๆ ว่ามี
แรงจู งใจ ความเต็ม ใจ และความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ ห น้าที่ อย่างเต็ มความรู้ ความสามารถเพียงใดซึ่ งจากผล
การศึก ษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และจากการสังเกตสภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
พบว่า ความไม่เข้าใจในระบบบริ หารงานใหม่ๆ ไม่มีความมัน่ คงในตําแหน่ งงาน เกิดการทุจริ ตในการปฏิบตั ิหน้าที่
ความรับผิดชอบเห็นประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องไม่ได้ยอมรับนับถือจากบุคคลทัว่ ไป ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ เป็ นต้น
(สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น, 2543)
เทศบาลตําบลโพนทอง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อาํ เภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
2449 เดิมมีฐานะเป็ นสุ ขาภิบาลแวง และได้รับการยกฐานะเป็ นเทศบาลตําบลแวง เมื่ อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และได้
เปลี่ยนชื่อเป็ นเทศบาลตําบลโพนทอง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ปั จจุบนั มีเนื้ อที่ 20 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็ นเขตชุมชน มีความเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย งาน
บริ การรับจ้างและการเกษตร เทศบาลตําบลโพนทองเป็ นเทศบาลขนาดกลาง และมีพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานจํานวนมาก

316 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสี มา

เพื่อที่จะสามารถบริ การประชาชนได้อย่างทัว่ ถึงตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบตั ิงาน วิธีก ารบริ ห ารจัดการในด้านต่างๆ แต่ละคนมีความแตกต่ างในการปฏิบตั ิ งาน แตกต่างในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ลักษณะของงานที่รับผิดชอบความแตกต่างเงินเดือน การยอมรับนับถือ อายุของการทํางาน ความสามารถ
และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึ งทําให้เ กิดแรงจูงใจที่ต่างกัน การปฏิบตั ิงานเทศบาลสอดคล้อ งกับนโยบาย และ
แนวทางการปฏิบตั ิใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจส่ งผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรในเทศบาลทําให้เกิดความสับสน ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในแนวทางการปฏิบตั ิงาน จากสาเหตุ
ดังกล่าวอาจเป็ นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานทําให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่า ง
ทัว่ ถึงและทันตามกําหนดระยะเวลา ดังนั้นจึงควรมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพ เนื่ องจากบุคลากร
ผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ สําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ การสร้าง
แรงจู งใจเป็ นแรงกระตุ ้นให้ผปู้ ฏิ บตั ิ งานได้แสดงออกซึ่ งความรู้ ความสามารถอย่างสู งสุ ดในการปฏิ บตั ิ งานให้มี
ประสิ ทธิภาพ
จากความสําคัญข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง
อําเภอโพนทอง จังหวัดร้ อยเอ็ด ซึ่ งผลที่ได้จากการศึก ษาจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาและสร้ างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลฯ และหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อ ศึก ษาแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุค ลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
1. บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้ อ ยเอ็ด ที่มีเ พศต่ างกันมีแรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
2. บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาในครั้งนี้กาํ หนดเนื้อหาในการศึกษา คือ ปัจจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงาน 5 ด้าน คือ ด้านความสําเร็ จใน
งาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ ง
หน้าที่
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ศึกษาคือ บุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 111 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
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4. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่ วนบุคคลของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลโพน
ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษา
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน 5 ด้าน คือ ด้านความสําเร็ จใน
งาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ ง
หน้าที่
5. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ผศู้ ึกษาเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2558
วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 111 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึก ษาสร้างขึ้นเพื่อสอบถามบุคลากรเทศบาล
ตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
2) แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และสมมติฐาน
การศึกษา
3) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่กาํ หนด อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา เนื้ อหา ความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้ อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตรงตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา
5) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับบุคลากรเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งไม่ใช่ประชากรที่ศึกษา จํานวน 40 คน
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6) นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อในแต่ละด้านโดยวิธี Itemtotal Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่า งง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7) นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
8) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่ศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศ้ ึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขอหนัง สื อ จากวิ ทยาลัย เพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บรวบรวมข้อ มูล ในการศึ ก ษาเสนอต่ อ
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองและได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยทําการวิเคราะห์ตามลําดับ
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) วิเ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage)
2) วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้ อยเอ็ด
โดยหาค่าเฉลี่ย (µ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญ
ชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูส้ ูงอายุเกี่ยวกับการดําเนิ นชีวิต จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ใช้
ค่า F-test (One way ANOVA) t–test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha Coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
4) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชากรจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของ
เชฟเฟ่ ( Scheff e  )
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สรุปผลการศึกษา
1. บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 64 คน
(ร้อยละ 51.68) รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 47 คน (ร้อยละ 42.30) ส่ วนใหญ่จบการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
จํานวน 67 คน (ร้อยละ 60.40) และจบการศึกษากว่าปริ ญญาตรี จํานวน 44 คน (ร้อยละ 39.60)
2. บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง (µ=3.47) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความสําเร็ จของงาน (µ x =3.73) ด้าน
ความรับผิดชอบ (µ=3.59) ด้านลักษณะของงาน (µ=3.58) ด้านการยอมรับนับถือ (µ=3.36) และด้านความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งหน้าที่ (µ=3.11) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านความสําเร็ จของงาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (µ =3.73) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
3 อันดับ ดังนี้ มีความภูมิใจกับผลงานที่สําเร็ จ (µ =3.73) รองลงมา ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จ (µ =3.87) และมีความพอใจเมื่องานสําเร็ จตามเป้ าหมายของหน่วยงานที่กาํ หนด (µ =3.83)
2) ด้านการยอมรับนับถือในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ=3.36) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ ดังนี้ งานที่ปฏิบตั ิมีศกั ดิ์ ศรี ในอาชีพและสังคมยอมรั บ (µ =3.67) รองลงมา ได้รับความไว้วางใจจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ (µ =3.44) และได้รับการยอมรับด้านความรู้ความสามารถจากผูบ้ งั คับบัญชาและ
ผูร้ ่ วมงาน (µ =3.42)
3) ด้านลักษณะของงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ =3.58) เรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
อันดับ ดังนี้ มีความรู้สึกอยากปฏิบตั ิงานให้กบั หน่วยงานด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ ( x =3.71) รองลงมา
มีความต้องการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานนี้ ต่อไป (µ =3.67) และงานที่ปฏิบตั ิน้ ี ทาํ ให้มีการพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์ (µ =3.63)
4) ด้านความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ =3.59) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
อันดับ ดังนี้ ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ในงานที่ได้รับมอบหมาย (µ =3.83) รองลงมา ความรับผิดชอบต่อผลงานที่
ผิดพลาด (µ =3.79) และทุ่มเทให้กบั งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ (µ =3.76)
5) ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (µ =3.11) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ สามารถถ่ายทอดความรู้ในการทํางานให้แก่ผรู้ ่ วมงาน (µ =3.42) รองลงมา มีโอกาส
เข้ารับการอบรม หรื อประชุมสัมมนาเพื่อ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (µ =3.34) และการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ ง
หน้าที่ปัจจุบนั มีโอกาสส่ งเสริ มให้ได้รับความก้าวหน้า (µ =3.27)
3. บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้ อ ยเอ็ดที่มีเ พศต่ างกัน มีแรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
4. บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผล
ผูศ้ ึกษานําผลมาอภิปรายได้ดงั นี้
1. การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวม
อยู่ใ นระดับ มาก ที่ เ ป็ นเช่ น นี้ อภิ ป รายได้ว่ า เนื่ อ งจากบุ ค ลากรเทศบาลตํา บลโพนทอง ทุ ก คนเป็ นผู้มี ค วามรู้
ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายสําเร็ จ สามารถหาวิธีแก้ปัญหาและป้ องกัน
ปั ญ หาต่ างๆ ลุ ล่ ว งตามเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ข องหน่ ว ยงานและตนเอง ส่ งผลให้บุค ลากรมีแรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทั้งสามด้าน นอกจากนี้บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง ยังได้รับผิดชอบงานที่ตรง
กับความสนใจและความถนัด ปฏิบตั ิงานด้วยความท้าทายและส่ งเสริ มให้เกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ลือชา ภักดีศรี (2551:บทคัดย่อ) ที่ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง “แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
สํานักงานเทศบาลตําบลแวง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการศึกษาพบว่ามีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้อ งกับผลการศึ ก ษาของ จริ ญ ญา ครู พิพรม (2553 : บทคัดย่อ ) ได้ทาํ การวิจ ัยเรื่ อ ง
“แรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งานของบุค ลากรองค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลทรายมูล อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น ” ผล
การศึก ษาพบว่า มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้อ งกับผลการศึก ษาของ
นิพนธ์ พรหมจารี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง “แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน
ขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อาํ เภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย” ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมมีแรงจูงใจ
ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากและมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความสําเร็ จของงานผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้ อภิปราย
ผลได้ว่าบุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง มีความภูมิใจ เมื่องานที่ตนปฏิบตั ิสาํ เร็ จลุล่วงตามเป้ าหมายของหน่ วยงานโดย
ได้ใช้ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิ งาน จึงสามารถปฏิบตั ิงานให้สําเร็ จ และสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานได้ตามระยะเวลาที่กาํ หนด ทําให้บุคลากรเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปลื้ม
ใจในความสําเร็ จของงานนั้น สอดคล้องกับการศึกษาของ ลือชา ภักดีศรี (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง “แรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสํานักงานเทศบาลตําบลแวง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ” ผลการศึกษาพบว่า มี
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานด้านความสําเร็ จของงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
จริ ญญา ครู พิพรม (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง “แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การบริ หาร ส่ วน
ตําบลทรายมูล อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น” ผลการศึกษาพบว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านความสําเร็ จของ
งาน โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ กีรติกานต์ สุ ธีรยงประเสริ ฐ (2552 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตําบลท่าฉนวนและองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุ โขทัย ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจด้านความสําเร็ จของงาน
มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด ส่ ว นบุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อํา เภอโพนทอง จังหวัดร้ อ ยเอ็ด มีแรงจู งใจในการ
ปฏิ บตั ิ งาน มีค่าเฉลี่ยน้อ ยที่สุด และมีค่าแปลผลในระดับปานกลางเท่านั้น คื อ ความก้าวหน้าในตําแหน่ งหน้าที่
ผลการวิจ ัยปรากฏเช่นนี้ อภิ ปรายได้ว่า เนื่ อ งจากบุค ลากรเทศบาลตําบลโพนทอง ทุกคนต้องการความก้าวหน้าใน
ตําแหน่ งหน้าที่สู งขึ้ น แต่ บุคลากรรู้ สึ ก ว่าโอกาสได้เ ลื่ อ นตําแหน่ งที่สู งขึ้ นนั้นเป็ นไปได้ยาก เพราะไม่ได้รับการ
สนับสนุนและมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งหน้าที่สูงขึ้นจากผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่งพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนดําเนิ นการ
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อย่างขาดความยุติธรรม ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด ขาดความโปร่ งใส และผูบ้ งั คับบัญชาไม่ได้พิจารณาความดี
ความชอบ หรื อตามความรู้ความสามารถ ผลงาน ทําให้บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทองมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผลการศึกษาประเด็นนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทิพย์ภิ
มล ญาณกาย (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง “แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตําบลนา
ทัน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสิ นธุ์” ผลการศึกษาพบว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ ง
หน้าที่ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นิพนธ์ พรหมจารี ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง “แรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อาํ เภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย”
ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ งหน้าที่ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้
1) ด้านความสําเร็ จของงาน พบว่า บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มี
แรงจู งใจในการปฏิ บตั ิงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลปรากฏเช่ นนี้ อ ภิปรายได้ว่า บุคลากรมีค วามรู้สึ กภูมิใจใน
ความสําเร็ จในการปฏิ บตั ิ งาน เนื่ อ งจากภารกิ จ ที่ต้อ งปฏิ บ ั ติส่ ว นใหญ่ เ ป็ นภารกิ จ ที่สําคัญ และมีค วามท้าทายต่ อ
ความสามารถ อีกทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและท้องถิ่น
2) ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรอาจไม่ได้รับความร่ วมมือใน
การปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็ นการรับฟังความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ การ
ยอมรับและเชื่อถือในความรู้ความสามารถ แสดงว่าบุคลกรเทศบาลตําบลโพนทองยังต้องการความร่ วมมือ และการ
ยอมรับนับถือจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานเพื่อที่จะปฏิบตั ิงานให้ประสบผลสําเร็ จและมีประสิ ทธิภาพ
3) ด้านลักษณะของงาน พบว่า บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีแรงจูงใน
ในการปฏิ บตั ิ งาน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ผลปรากฏเช่ น นี้ อ ภิ ป รายได้ว่า บุ ค ลากรเทศบาลตําบลโพนทองได้
ปฏิบตั ิงานที่มีลกั ษณะของงานมีการแบ่งขอบข่ายงานที่ชดั เจน มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร
งานที่ปฏิบตั ิอ ยู่เปิ ดโอกาสให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ตามตําแหน่ งหน้าที่ก ารงาน และงานที่ปฏิบตั ิ มี
ความท้าทายและส่ งเสริ มให้เกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์อยูเ่ สมอ
4) ด้านความรับผิดชอบ พบว่า บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีแรงจูงใจ
ในการปฏิ บตั ิ งาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลปรากฏเช่ นนี้ อภิ ปรายได้ว่า เนื่ องจากบุค ลากรมีความรับผิดชอบใน
หน้า ที่ที่ไ ด้รับ มอบหมาย และได้รั บผิดชอบงานที่ ต รงกับความสนใจและ ความถนัด โดยทุก ตําแหน่ ง สามารถ
ช่วยเหลือเกื้อกูลให้คาํ ปรึ กษาหารื อ เพื่อให้งานสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
5) ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ งหน้าที่ พบว่า บุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลปรากฏเช่นนี้ อภิปรายได้ว่า เนื่ องจากบุคลากร
รู้ สึ ก ว่าไม่ค่อ ยได้รับการส่ งเสริ มให้มี ความก้าวหน้าในตําแหน่ ง หน้าที่อ ย่างยุติธ รรม เพราะการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อการเลื่อนขั้นตําแหน่งของบุคลากร มีคณะกรรมการในการพิจารณาไม่เป็ นตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
2. บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ (Null Hypothesis) ผลการศึกษา
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ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากบุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง ไม่ว่าเพศชายหรื อเพศหญิงก็มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงาน เพราะปัจจัยที่คนอยากทํางานมีดงั นี้ สิ่ งจูงใจเกี่ยวกับวัตถุ ประกอบด้วย เงิน วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่
สิ่ งจูงใจเกี่ยวกับโอกาส เช่น โอกาสเกี่ยวกับความมีชื่อเสี ยง ความเด่น ความมีอาํ นาจ ความมีอิทธิ พล และการได้รับ
ตําแหน่งที่ดี ทําให้บุคลากรเพศชายหรื อเพศหญิงก็มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
3. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง
อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ (Null Hypothesis) ผล
การศึกษาปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน แม้บุคลากรจะมี
ระดับการศึก ษาที่แตกต่างกัน แต่ในทางปฏิ บตั ิ แล้วถูกกําหนดโดย เทศบัญ ญัติของเทศบาล มีสภาเทศบาลเป็ นฝ่ าย
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานจึงทําให้การปฏิบตั ิงานเป็ นรู ปแบบคณะเป็ นกลุ่ม นอกจากนั้นบุคลากรยังอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญ ชาจากผูบ้ ริ ห ารคณะเดี ยวกัน และอยู่ภายใต้ระเบียบ กฎ ข้อ บังคับ เทศบาลฉบับเดี ยวกัน จึ งทําให้บุค ลากรมี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ควรส่ งเสริ มให้บุคลากรสามารถป้ องกันปั ญหาที่
คาดว่าจะเกิดกับงานที่รับผิดชอบ
2) เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ควรดําเนินการเกี่ยวกับการยกย่องชมเชยหรื อการ
ให้รางวัลในการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากรให้มากยิง่ ขึ้น
3) เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ควรจัดการในเรื่ องลักษณะของงานที่รับผิดชอบ
อยู่ มีการแบ่งขอบข่ายงานให้มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น
4) เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ควรมอบหมายให้มีอาํ นาจการตัดสิ นใจในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่
5) เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้ อยเอ็ด ควรกําหนดให้มีองค์คณะพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนอย่างยุติธรรม
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่ องความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ควรศึกษาสภาพปั ญหาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปั ญหา เสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรเทศาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก และนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ น
ข้อมูลสารสนเทศในการเสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลให้เกิดการพัฒนามากยิง่ ขึ้น
3) ควรมีการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research = PAR)โดยเปิ ดโอกาสให้ท้ งั
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และภาคประชาชนเป็ นผูร้ ่ วมวิจยั เกี่ยวกับ การประยุกต์หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริ หารจัดการ
เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนําผลการวิจยั สรุ ปเป็ นแนวทางในการพิจารณาความดี
ความชอบ และเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไป
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การดาเนินงานสวัสดิการเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลวังหลวงอาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด
The Operating of Elderly Allowance Welfare in Wangluang Sub district Municipality,
Selaphum District, Roi Et Province
สะใบแพร ทศวัฒน์1
รัชดากร ทมินเหมย2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานสวัสดิก ารเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ของ
เทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด จําแนกตามเพศ และอาชี พ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คื อ
ผูส้ ู งอายุที่ได้รับสวัส ดิก ารเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตําบลวังหลวง จํานวน 821 คน กําหนดกลุ่มตัว อย่างโดยใช้สูตร
คํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 270 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า มีค่ าความเชื่อ มัน่ เท่ากับ .94 วิเคราะห์ ข ้อมูลโดยการหาค่ าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผูส้ ู งอายุที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็ นว่าการ
ดําเนิ นงานสวัสดิก ารเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุก ด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านรายได้ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านความ
มัน่ คงทางสังคม ด้านมาตรฐานการบริ การและเครื อข่ายเกื้อหนุน และด้านที่พกั อาศัย ตามลําดับ
2. ผูส้ ูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุของเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ไม่แตกต่างกัน
3. ผูส้ ูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็ นต่อการดําเนิ นงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุของเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ : สวัสดิการเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

1
2
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the operating of elderly allowance welfare in
Wangluang Subdistrict Municipality, Selaphum District, Roi Et Province, classified by gender, education level and
occupation. Population consisted of 821 elderly who get the allowance in the area of Wangluang Subdistrict
Municipality. The samples were 270 persons determined by Taro Yamane’s method. The questionnaire with rating
scale and reliability at .94 was used as a tool. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test,
F-test and least significant difference by Scheffe’s method.
The results of the study revealed that:
1. The opinion of the elderly who gets the allowance from Wangluang Subdistrict Municipality,
Selaphum District, Roi Et Province towards the operating of elderly allowance welfare was at high level in overall
and all each aspect, ranked by descending; income, health and care, social security, service standard and network
supporting, accommodation respectively.
2. The opinion of the elderly both male and female towards the operating of elderly allowance welfare in
Wangluang Subdistrict Municipality was not different.
3. The opinion of the elderly with different occupation towards the operating of elderly allowance welfare
in Wangluang Subdistrict Municipality was not different.
Keywords : elderly allowance welfare
บทนา
ผูส้ ูงอายุถือที่เป็ นกลุ่มคนที่ยงั ไม่มีความมัน่ คงในการดํารงชีพที่เพียงพอและยังประสบปั ญหาทั้งเรื่ องสุ ขภาพ
ปัญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการขาดรายได้ ปัญหาที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น การที่ผสู้ ู งอายุมีจาํ นวนและสัดส่ วนที่เพิ่ม
มากขึ้นส่ งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านแรงงานรายได้ ที่อยู่อาศัย สุ ขภาพอนามัย สวัสดิการ ใน
อนาคต จํานวนผูส้ ูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มสู งขึ้น อันเป็ นผลมาจากความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์การ
สาธารณสุ ข และความสําเร็ จของการวางแผนครอบครัว ซึ่งส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ
ไทย นอกจากนี้คนไทยยัง มีอายุขยั เฉลี่ยสู งขึ้น จากสถานการณ์ดงั กล่าว จะเห็ นได้ว่าผูส้ ู งอายุเป็ นประชากรกลุ่มที่รัฐ
จะต้องตระหนักถึงภาระในการดูแล ด้านสวัสดิการสังคม ทั้งนี้ เนื่ องจาก ผูส้ ู งอายุ เป็ นวัยที่พ่ึงพาตนเองได้น้อยลง ภูมิ
ต้านทานถดถอย มีโอกาสที่จะถูกโรคภัยเบียดเบียนได้ง่าย จึงมักมีปัญหาด้านสุ ขภาพโดยเฉพาะโรคเรื้ อรังและโรคอื่นๆ
นอกจากนี้ ผูส้ ู งอายุยงั มีโอกาสเกิดปั ญหาสุ ขภาพจิตจากการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต อันเป็ นผลมาจาก ทั้ง
ภาวะสุ ขภาพที่เสื่ อมลง รายได้ลดลง บทบาทในครอบครัว และสังคมลดลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีผลให้วิถีชีวิตของผูส้ ู งอายุเปลี่ยนไป ต้องปรับตัวเข้ากับภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วย ซึ่ งถ้าปรับตัว
ไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาสุ ขภาพจิตตามมาผูส้ ูงอายุจึงจําเป็ นต้องชะลอความเสื่ อม และป้ องกันปั ญหาด้านสุ ขภาพ เพื่อให้มี
สุ ขภาพแข็งแรง และสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ด้วยการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพราะเป็ นกิจกรรมที่บุคคลสามารถกระทําได้ดว้ ยตนเอง และยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย
(คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น, 2546 : 2)
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ประชากรกลุ่มผูส้ ู งอายุ เป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีคุณค่าต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สมควรได้รับ
การเอาใจใส่ เล็งเห็นคุณค่าได้รับการยอมรับนับถือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพสั งคมที่เ ปลี่ ยนแปลงไป ผูศ้ ึก ษาจึงได้เ ล็งเห็ นถึงความสําคัญ ของการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุ ซึ่ ง
ปั จ จุ บนั ผูศ้ ึก ษาได้ปฏิ บ ัติงานเกี่ ยวกับการจัด สวัส ดิ ก ารแก่ ผสู้ ู งอายุ โดยปฏิ บตั ิ งานอยู่ในเทศบาล ซึ่ งเป็ นองค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นที่ ได้รับ การถ่ ายโอนภารกิ จ ในด้า นการจัดบริ ก ารสาธารณะ รวมทั้งภารกิ จ เกี่ ย วกับการจัด
สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผูส้ ู งอายุและผูด้ อ้ ยโอกาส ซึ่ งพระราชบัญญัติกาํ หนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2542 นั้นได้กาํ หนดอํานาจหน้าที่อ งค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดบริ ก ารสาธารณะไว้ห ลายด้าน โดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส ไว้ในหมวด 2 มาตรา 16 (10) ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ให้การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส และมาตรา 17
(27) ให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด มีอาํ นาจหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกับเทศบาล
เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่ ว นตําบล เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีอาํ นาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริ การสาธารณะเพื่อประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามพระราชบัญญัติขา้ งต้น จึงได้กาํ หนดให้จดั ทําแผนปฏิบตั ิการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 โดยให้มีการถ่ายโอนภารกิจ ให้กบั องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ซึ่งแผนดังกล่าวกําหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านงานส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต และเรื่ องการส่ งเสริ มอาชีพให้แก่
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ประกอบด้ว ย การสัง คมสงเคราะห์ การพัฒนาคุ ณภาพชี วิ ตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส การนันทนาการ การส่ งเสริ มกีฬา หรื อการจัดให้มีสถานที่พกั ผ่อ นหย่อนใจ การศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ รวมถึ งการสาธารณสุ ข เช่น การรั กษาพยาบาล การป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็ นต้น ซึ่ งจะเห็ นว่าใน
ปัจจุบนั การจัดบริ การสาธารณะในด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้มีการดําเนินการถ่ายโอนอํานาจหน้าที่
งบประมาณและบุคลากรบางส่ วนจากส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคไปให้ส่วนท้องถิ่ นดําเนิ นการ (โกวิทย์ พวงงาม,
2546 : 17) ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดังกล่าว การจัดสวัสดิการแก่ผสู้ ู งอายุจึงถือเป็ นภารกิจที่
สําคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยในการเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
ให้ผสู้ ูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีน้ นั การมีส่วนร่ วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ถือว่าเป็ นเรื่ อง
สําคัญที่ทุกฝ่ ายต้องให้ความร่ วมมือ ประชาชนและผูส้ ู งอายุตอ้ งเป็ นผูส้ ะท้อนสภาพปั ญหาและความต้องการของตน
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ให้บริ การจําเป็ นจะต้องรับฟังสภาพปัญหาจากผูร้ ับบริ การ
เพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพการให้บริ การ
วัตถุประสงค์ xการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ของเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ของเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศ และอาชีพ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูส้ ู งอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพจาก
เทศบาลตําบลวังหลวง จํานวน 821 คน กําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํา นวณของ ทาโร ยามาเน ได้จาํ นวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 270 คน เครื่ อ งมือที่ใช้ในการศึก ษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า มีค่ าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ .94 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และ
การทดสอบค่ าเอฟ (F-test) และเมื่อ พบความแตกต่ างจึ งทดสอบความแตกต่ างเป็ นรายคู่ โดยวิธี ก ารของเชฟเฟ่
(Scheffe/)
สรุปผลการวิจัย
1. ผูส้ ูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็ นว่า การ
ดําเนิ นงานสวัสดิก ารเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุก ด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านรายได้ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านความ
มัน่ คงทางสังคม ด้านมาตรฐานการบริ การและเครื อข่ายเกื้อหนุน และด้านที่พกั อาศัย ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อ
อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ บริ การให้ความรู้ แนะนํา การดูแลสุ ขภาพที่
ถูก วิธี ให้ก ับผูท้ ี่ดูแลผูส้ ู งอายุ รองลงมา ออกบัตรประจําตัวให้กบั ผูส้ ู งอายุเ พื่อรั กษาฟรี ในโรงพยาบาล และจัดตั้ง
ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขสําหรับผูส้ ูงอายุ และการบริ การทางการแพทย์และการบริ การสาธารณสุ ขที่จดั ไว้โดยให้ความ
สะดวกและรวดเร็ วแก่ผสู้ ูงอายุเป็ นกรณีพิเศษ
2) ด้านรายได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อ อยู่ในระดับมาก โดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รองลงมา การช่วยเหลือค่าครอง
ชีพประจําวัน และการฝึ กอาชีพและให้ทุนประกอบอาชีพที่เหมาะสม
3) ด้านที่พกั อาศัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่าทุก ข้ออยู่ในระดับมาก
โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การจัดที่พกั อาศัยและเครื่ องนุ่ งห่ มให้ตามความจําเป็ นอย่าง
ทัว่ ถึง รองลงมา มีสถานพยาบาล เป็ นบริ การที่พกั อาศัยสําหรับผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่ อง และซ่ อมแซม
บ้านเรื อนผูส้ ูงอายุที่ชาํ รุ ดทรุ ดโทรม
4) ด้านนันทนาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก
โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ มีบริ การนันทนาการ งานรื่ นเริ งในวันนักขัตฤกษ์ รองลงมา
การจัดกิจกรรมนันทนาการร่ วมกับเยาวชน คนในชุมชน กลุ่มเครื อข่าย และการจัดตั้งชมรมผูส้ ูงอายุ เพื่อเป็ นศูนย์กลาง
ข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์ของผูส้ ูงอายุ
5) ด้านความมัน่ คงทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ บริ ก ารด้านกฎหมาย เพื่อ ป้ องกันรั กษาความ
ปลอดภัย สิ ทธิ และสวัสดิการ รองลงมา การช่วยเหลือ ผูส้ ู งอายุซ่ึ งได้รับอันตรายจากการถูกทารุ ณกรรมหรื อถูกถูก
ทอดทิ้ง ให้โอกาสผูส้ ูงอายุได้พฒั นาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีกองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์
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6) ด้านมาตรฐานการบริ การและเครื อข่ายเกื้อหนุนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ให้ความรู้แก่ผดู้ ูแล ผูส้ ู งอายุและ
อาสาสมัคร รองลงมา จัดให้มีอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน และมีบริ การเยีย่ มบ้าน
2. ผูส้ ูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
มีความคิดเห็นว่าการดําเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุของเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ไม่แตกต่างกัน
3. ผูส้ ูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็ นว่าการดําเนิ นงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุของเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่
แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. ผูส้ ูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็ นว่า การ
ดําเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เนณัฐชา จีรพัฒน
พงศ์ (2553) ที่ศึกษาการดําเนิ นงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลยางตลาด
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุ โดยรวมและจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
อาชีพ เห็นว่ามีการดําเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลยางตลาดโดยรวม
และรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านรายได้ ด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านความมัน่ คงทางสังคม ด้านมาตรฐานการ
บริ การและเครื อข่ายเกื้อหนุน และด้านที่พกั อาศัย ตามลําดับ โดยผูศ้ ึกษาอภิปรายผล ดังนี้
1) ด้านสุ ขภาพและการรัก ษาพยาบาล ผูส้ ู งอายุมีความคิดเห็ นว่าเทศบาลฯ มีก ารดําเนิ นงานโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรื่ องที่มีการดําเนินการดีที่สุด ได้แก่ บริ การให้ความรู้ แนะนํา การดูแลสุ ขภาพที่ถูกวิธีให้กบั ผู้
ที่ดูแลผูส้ ู งอายุ การออกบัตรประจําตัวให้กบั ผูส้ ู งอายุเพื่อรักษาฟรี ในโรงพยาบาล และจัดตั้งศูนย์บริ การสาธารณสุ ข
สําหรับผูส้ ูงอายุ และการบริ การทางการแพทย์และการบริ การสาธารณสุ ขที่จดั ไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็ วแก่
ผูส้ ูงอายุเป็ นกรณีพิเศษ การที่เทศบาลฯ ได้ให้ความสําคัญในเรื่ องสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล ผูส้ ู งอายุถือว่าเป็ นการ
ดําเนินการที่เหมาะสม เนื่องจากผูส้ ูงอายุ เป็ นวัยที่พ่งึ พาตนเองได้น้อยลง ภูมิตา้ นทานถดถอย มีโอกาสที่จะถูกโรคภัย
เบียดเบียนได้ง่าย จึงมักมีปัญหาด้านสุ ขภาพโดยเฉพาะโรคเรื้ อรังและโรคอื่นๆ ซึ่งทําให้จาํ เป็ นต้องได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่ เกี่ยวกับด้านสุ ขภาพมากเป็ นพิเศษ โดยที่ผสู้ ูงอายุมกั ต้องการได้รับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล หรื อรักษาพยาบาล
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เพราะผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่เป็ นบุคคลที่อยูอ่ ยูใ่ นวัยเกษียณ ทํางานได้นอ้ ยลง หรื อไม่ได้ทาํ งาน ทําให้
มีรายได้ลดลง แต่ในทางกลับกันกลับมีภาระที่จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายกับการดูแลสุ ขภาพมากขึ้น ซึ่ งผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กชกร สังขชาติ (2542 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องความต้องการบริ การสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผูส้ ู งอายุ จังหวัดชลบุรี พบว่าประเภทของบริ การสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้ และผูส้ ู งอายุได้รับมากที่สุด คือลดค่ า
รักษาพยาบาล ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ตอ้ งการรับบริ การสวัสดิการสังคม ประเภทของบริ การสวัสดิการสังคมที่ผสู้ ูงอายุส่วน
ใหญ่ตอ้ งการรับบริ การคือ การลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล ศูนย์บริ การทางสังคมผูส้ ู งอายุในการบริ การรักษาพยาบาล
เล็กๆ น้อยๆ
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2) ด้านรายได้ ผูส้ ู งอายุมีความคิดเห็ นว่าเทศบาลฯ มีการดําเนิ นงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เรื่ องที่มีการดําเนินการดีที่สุด คือ การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การช่วยเหลือค่าครองชีพประจําวัน และการฝึ กและ
ให้ทุนประกอบอาชีพที่เหมาะสมผูส้ ูงอายุที่ส่วนใหญ่เป็ นวัยที่ทาํ งานลดลง หรื อไม่ได้ทาํ งานเลย ทําให้ไม่มีรายได้ บาง
คนต้องอาศัยลูกหลานดูแลค่าใช้จ่ ายในชีวิตประจําวัน การที่เทศบาลฯ ดําเนิ นการดังกล่าวถือว่าเป็ นการช่วยเหลือให้
ผูส้ ูงอายุสามารถดําเนินชีวิตอย่างมีความสุ ขและสมควรตามอัตภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ระพีพรรณ คําหอมและ
คณะ (2547) ที่ได้ศึกษาโครงการวิจยั ประเมินผลการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสําหรั บผูส้ ู งอายุ ผลการศึกษา
พบว่า ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ยงั ต้องการรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพรายเดือน ซึ่งมีความจําเป็ นมากสําหรับผูส้ ู งอายุที่ยากไร้
ไม่มีผดู้ ูแลหรื อถูกทอดทิง้ ในชุมชน
3) ด้านที่พกั อาศัย ผูส้ ูงอายุมีความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ มีการดําเนินงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย
เรื่ องที่มีการดําเนินการดีที่สุด คือ การจัดที่พกั อาศัยและเครื่ องนุ่ งห่ มให้ตามความจําเป็ นอย่างทัว่ ถึง มีสถานพยาบาล
เป็ นบริ ก ารที่พกั อาศัยสําหรับผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่ อง และซ่ อมแซมบ้านเรื อนผูส้ ู งอายุที่ชาํ รุ ดทรุ ด
โทรม ปัจจุบนั ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่จะมีที่พกั อาศัยเป็ นของตนเอง หรื อพักอาศัยกับลูกหลาน ยกเว้นผูส้ ู งอายุที่ถูกทอดทิ้ง
ที่ตอ้ งการที่อยูอ่ าศัย อย่างไรก็ตามผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่อยากจะอยู่อาศัยกับครอบครัวของตัวเอง มากกว่าจะอยู่อาศัยใน
สถานสงเคราะห์ สถานที่พกั พิงชัว่ คราวที่รัฐจัดหาให้ หรื อ ครอบครั ว อุ ปถัมภ์ก็ตาม ยกเว้นในกรณี ที่ผสู้ ู งอายุเ กิ ด
เจ็บป่ วยเรื้ อรัง ที่จาํ เป็ นต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้น
4) ด้านนันทนาการ ผูส้ ู งอายุมีความคิดเห็ นว่าเทศบาลฯ มีการดําเนิ นงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยเรื่ องที่มีการดําเนิ นการดีที่สุด คือ มีบริ การนัน ทนาการ งานรื่ นเริ งในวันนักขัตฤกษ์ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ร่ วมกับเยาวชน คนในชุมชน กลุ่มเครื อข่าย และการจัดตั้งชมรมผูส้ ู งอายุ เพื่อเป็ นศูนย์กลางข่าวสาร แหล่งพบปะ
สังสรรค์ของผูส้ ูงอายุ
5) ด้านความมัน่ คงทางสังคม ผูส้ ู งอายุมีความคิดเห็ นว่าเทศบาลฯ มีการดําเนิ นงานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรื่ องที่มีการดําเนิ นการดี ที่สุด คือ บริ การด้านกฎหมาย เพื่อป้ องกันรักษาความปลอดภัย สิ ทธิ และ
สวัสดิการ การช่วยเหลือผูส้ ู งอายุซ่ึ งได้รับอันตรายจากการถูกทารุ ณกรรมหรื อถูกถูกทอดทิ้ง ให้โอกาสผูส้ ู งอายุได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีกองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์
6) ด้านมาตรฐานการบริ การและเครื อข่ายเกื้อหนุน ผูส้ ูงอายุมีความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ มีการดําเนิ นงาน
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรื่ องที่มีการดําเนินการดีที่สุด คือ ให้ความรู้แก่ผดู้ ูแล ผูส้ ู งอายุและอาสาสมัคร จัดให้
มีอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน และมีบริ การเยีย่ มบ้าน
2. ผูส้ ูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพศหญิงและเพศชาย มี
ความคิดเห็นว่าการดําเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุของเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่
แตกต่ างกัน ผลการศึกษานี้ สอดคล้อ งกับผลการศึก ษาของ เนณัฐชา จีรพัฒนพงศ์ (2553) ที่ศึกษาการดําเนิ นงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผล
การศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีเพศ ต่างกัน เห็ นว่ามีการดําเนิ นงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลยางตลาด และโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. ผูส้ ูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอาชีพต่างกันมีความ
คิดเห็ นว่าการดําเนิ นงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุของเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ เนณัฐชา จีรพัฒนพงศ์(2553) ที่ศึกษาการดําเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
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ยังชีพผูส้ ูงอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุที่
มีอาชีพต่างกัน เห็นว่ามีการดําเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลยางตลาด
และโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) ผลการศึกษา เทศบาลควรจัดสวัสดิการด้านที่พกั อาศัยสําหรับผูส้ ูงอายุให้มากยิง่ ขึ้น เช่น จัดให้มีที่พกั
สํารองกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน การจัดให้มีบา้ นพักผูส้ ูงอายุ
2) เทศบาลควรมีการจัดกิจกรรมนันทนาการผูส้ ู งอายุและอบรมเพิ่มศักยภาพโดยการทัศนศึกษาดูงาน
หรื อฝึ กอบรมให้ความรู้
3) เทศบาลควรมีการรณรงค์ให้คนในชุมชน มองเห็นคุณค่าของผูส้ ูงอายุมากขึ้น
4) เทศบาลควรมีการจัดกิจกรรมหรื อโครงการการดูแลและส่ งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ูงอายุ
2. ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางหรื อการสร้างความร่ วมมือในการดูแลและส่ งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ูงอายุ
2) ควรศึกษาเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานกับพื้นที่อื่นๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการดําเนิ นงาน
ของเทศบาลต่อไป
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตาบลทุ่งกุลา อาเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์
The People’s Opinion on the Role of Subdistrict Chiefs and Village Chiefs in Toongkula Subdistrict,
Thatoom District, Surin Province
สุ พรรณี เปรี ยงพรม1
รัฐบุรุษ คุม้ ทรัพย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบบทบาทของกํานัน ผูใ้ หญ่ บา้ นในตําบลทุ่งกุล า
อําเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุค คล ได้แก่ เพศ และอาชีพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คื อ
ประชาชนทุกหมู่บา้ น จํานวน 10 หมู่บา้ น ในตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์ จํานวน 5,232 คน กําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 370 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่ บา้ น ในเขตตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์
ในภาพรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการปกครองและการรักษา
ความสงบเรี ยบร้อย ด้านการทะเบียนต่างๆ ด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพ ด้านการ
ช่วยเหลือทางราชการอื่นๆ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตามลําดับ
2. ประชาชนที่มีเพศและอาชีพต่ างกัน มีค วามคิ ดเห็ นต่อบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในเขตตําบลทุ่งกุล า
อําเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความคิดเห็นของประชาชน, กํานัน, ผูใ้ หญ่บา้ น, ตําบลทุ่งกุลา, จังหวัดสุ รินทร์
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the role of subdistrict chiefs and village chiefs in
Toongkula Subdistrict, Thatoom District, Surin Province classified by personal factors such as gender and
occupation. Population of the study were the 5,232 people of 10 villages of Thatoom District, Surin Province.
Samples were 370 persons by Taro Yamane’s method. The questionnaire with rating scale was used as a tool. The
data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and least
significant difference by Scheffe’s method.
The results of the study revealed that:
1. The people’s opinion on the role of subdistrict chiefs and village chiefs in Toongkula Subdistrict,
Thatoom District, Surin Province was at high level both the overall and each aspect, ranked by descending;
government and peace and order maintenance, registration, civil defense, development and promotion of career,
government supports and conservation of natural resources and environment, respectively.
2. The opinion on the role of subdistrict chiefs and village chiefs in Toongkula Subdistrict, Thatoom
District, Surin Province of the people with different gender and occupation was not different both the overall and
each aspect.
Keywords : The People’s Opinion, Subdistrict Chiefs, Village Chiefs, Toongkula Subdistrict, Surin Province
บทนา
การปฏิรูปการเมืองการปกครองของประเทศไทยที่ถือว่าเป็ นการปฏิรูปครั้งใหญ่และครั้งสําคัญซึ่ งส่ งผลและ
เป็ นรากฐานสําคัญทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยจนกระทัง่ ปัจจุบนั คือการปฏิรูปการเมืองการปกครองใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 5โดยการปฏิรูปการเมืองการปกครองครั้งดังกล่าวนี้ ได้มี
การปฏิรูปการปกครองระดับตําบล หมู่บา้ นโดยได้กาํ หนดให้มีกาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ น มีฐานะเป็ นพนักงานฝ่ ายปกครองใน
ระดับท้องที่ มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยในท้องที่ การป้ องกันการโจรกรรมและผูร้ ้าย และกําหนดให้มี
ผลประโยชน์ตอบแทนบ้าง เช่น สิ นลดค่านา ภาษีไม้ไผ่ ค่าเหยียบหญ้าที่นาราษฎร เป็ นต้น ความมุ่งหมายก็เพื่อให้
บุคคลที่ราษฎรเลือกเข้ามา ได้มีหน้าที่ดูแลดําเนิ นงาน ของตําบล หมู่บา้ น ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ช่วยงานทาง
ราชการที่จะสอดส่ องดูแลทุกข์สุขของราษฎร ตลอดจนช่วยเร่ งรัดจัดเก็บภาษีอากร และผลประโยชน์ของแผ่นดิน ซึ่ ง
สมควรได้จากราษฎรโดยธรรม
การปฏิรูปครั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองการปกครองจากระบบการปกครองแบบกิน
เมืองแต่เดิม มาสู่ระบบการปกครองแบบใหม่ที่เรี ยกว่าเทศาภิบาล การปกครองแบบเทศาภิบาลนี้ เป็ นการปกครองที่ดึง
เอาอํานาจการปกครองท้องถิ่นเข้ามาไว้ในส่ วนกลางอย่างเป็ นระเบียบ โดยมีมณฑลเทศาภิบาลเป็ นเขตการปกครองที่
ใหญ่ที่สุด รองลงไปได้แก่จงั หวัดต่างๆ และภายในแต่ละจังหวัดได้มีการแบ่งเขตออกเป็ นอําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น
ตามลําดับ สําหรับการดําเนินการในระยะแรกสมเด็จกรมดํารงราชานุภาพได้ทรงจัดการปกครองในพื้นที่ระดับมณฑล
และจังหวัดก่อน ด้วยการส่ งข้าหลวงออกไปประจําตามมณฑลและจังหวัดต่างๆ เพื่อดําเนิ นการปรับปรุ งระเบียบใน
การบริ หารราชการให้เป็ นแบบแผนเดียวกันทัว่ ราชอาณาจักร
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ในส่ วนอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นนั้น นอกจากอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แล้ว ก็ยงั มีระเบียบกฎหมายอื่นๆ อีกจํานวนกว่า 60 ฉบับที่กาํ หนดอํานาจหน้าที่ไว้ให้
เป็ นความรับผิดชอบของกํานันผูใ้ หญ่บา้ น อย่างไรก็ตาม อํานาจหน้าที่ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ยังคงใช้เป็ นหลักในการปกครองท้องที่ในระดับตําบลและหมู่บา้ นมาจนถึงปั จจุ บนั
แม้จ ะมี ก ารแก้ไขเปลี่ ยนแปลงมาหลายครั้ ง ก็เ ป็ นเพีย งการเปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขในรายละเอี ย ดต่ างๆ เท่า นั้น แต่
สาระสําคัญของการปกครองก็ยงั มิได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายแต่อย่างใด โดยเฉพาะโครงสร้างการปกครองในระดับ
ตําบลและหมู่บา้ น ได้แก่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ อํานาจและหน้าที่เกี่ยวกับความอาญา และ
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆ
นอกจากอํานาจหน้าที่ของกํานัน ผูใ้ หญ่ บา้ นตามพระราชบัญญัติลกั ษณะ การปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แล้ว
ยังมีกฎหมายอื่นๆ อีกหลายฉบับที่ได้บญั ญัติอาํ นาจหน้าที่ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นไว้ กฎหมายต่างๆ เหล่านี้ จะเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั ิงานในท้องที่ตาํ บล หมู่บา้ น โดยจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นอํานาจหน้าที่ของกํานันหรื อผูใ้ หญ่บา้ น หรื อ
เป็ นของทั้งกํานัน และผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่งในที่น้ ีจะกล่าวถึงอํานาจหน้าที่ของกํานันผูใ้ หญ่บา้ นโดยรวม และเฉพาะที่สาํ คัญๆ
เท่านั้น คือ อํานาจหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายการทะเบียนต่างๆ อํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาและบํารุ งสิ่ งที่เป็ นกิจการ
สาธารณประโยชน์ อํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบํารุ งส่ งเสริ มอาชีพของราษฎร และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
อํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุ ข ขั้นมูลฐาน อํานาจที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมและพิธีกรรมต่างๆ เป็ นต้น
จากความสําคัญดังกล่ าวข้างต้น ผูศ้ ึก ษาจึ งสนใจศึก ษาความคิ ดเห็ นของประชาชนต่ อ บทบาทของกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ศึกษากรณี ตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์ ผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์และเป็ น
แนวทางในการพัฒนาบทบาทของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับบทบาทของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบบทบาทของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์ จําแนกตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ น ต่อบทบาทของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม
จังหวัดสุ รินทร์แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม
จังหวัดสุ รินทร์แตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ กาํ หนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตในตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม จังหวัด
สุ รินทร์
2. ด้านเนื้อหา คือ อํานาจหน้าที่กาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ นตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องใน 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย 2) ด้านการพัฒนาและ
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ส่ งเสริ มอาชีพ 3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 4) ด้านการทะเบียนต่างๆ 5) ด้านการป้ องกัน
ภัยฝ่ ายพลเรื อน 6) ด้านการช่วยเหลือทางราชการอื่นๆ
3. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร คือ ประชาชนทุกหมู่บา้ น จํานวน 10 หมู่บา้ นในตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์
จํานวน 5,232 คน เป็ นเพศชาย 2,643 คน และเพศหญิง 2,589 คน (องค์การบริ หารส่ วนตําบลทุ่งกุลา, 2558)
2) กลุ่ มตัวอย่างที่ศึก ษา คื อ ประชาชนทุกหมู่บา้ น จํานวน 10 หมู่บา้ นในตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม
จังหวัดสุ รินทร์ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 370 คน
4. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ คือ เพศ และอาชีพ ของประชาชนทุก หมู่บา้ น ในตําบลทุ่งกุล า อําเภอท่าตู ม จังหวัด
สุ รินทร์
2) ตัวแปรตาม คือ อํานาจหน้าที่กาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ นตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องใน 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย 2) ด้านการพัฒนาและ
ส่ งเสริ มอาชีพ 3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 4) ด้านการทะเบียนต่างๆ 5) ด้านการป้ องกัน
ภัยฝ่ ายพลเรื อน 6) ด้านการช่วยเหลือทางราชการอื่นๆ
5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2558
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้ น จํานวน 10 หมู่บา้ นในตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม จังหวัด
สุ รินทร์ จํานวน 5,232 คน เป็ นเพศชาย 2,643 คน และเพศหญิง 2,589 คน (องค์การบริ หารส่ วนตําบลทุ่งกุลา, 2558)
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทุกหมู่บา้ น ในตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์ กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2546 : 101) โดยใช้
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 371.59 คน การศึกษานี้ จึง
เลือกกลุ่มตัวอย่าง 370 คน และสุ่ มตัวอย่างจากทุกหมู่บา้ นละ 37 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้ างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็ นของ
ประชาชน จํานวน 1 ฉบับ ลักษณะแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามมีล ักษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็ นเกี่ยวกับบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม จังหวัด
สุ รินทร์
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
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2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และสมมติฐาน
การศึกษา
3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่ก าํ หนด อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา เนื้ อหา
ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้ อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนําเพิ่มเติม
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
5. นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ละด้านโดยวิธี
Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
มีดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสื อจากวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอต่อนายอําเภอ
อําเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์
2. ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3. ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ข ้ อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. วิเ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นเกี่ยวกับบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น กับการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
จําแนกตามสถานภาพใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1) ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อ คําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ (IOC: Index of Item Objective Congruence)
2) ค่ าความเชื่ อ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่ าสัมประสิ ทธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
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2. สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของกลุ่มตัว อย่างจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ ใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ( Scheff e  )
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม จังหวัด
สุ รินทร์ สรุ ปผลการศึกษาดังนี้
1. ประชาชนในเขตตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 203 คน
(ร้อยละ 54.86) รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 167 คน (ร้อยละ 45.14)ส่ วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 261 คน
(ร้อยละ 70.54) รองลงมาประกอบอาชีพอิสระส่ วนตัว ค้าขาย จํานวน 84 คน (ร้อยละ 22.70) และรับราชการ หรื อ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 25 คน (ร้อยละ 6.67)
2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์
โดยภาพรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.22) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการปกครอง
และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย ( x =4.48) ด้านการทะเบียนต่างๆ ( x =4.30) ด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ( x
=4.29) ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพ ( x =4.91) ด้านการช่วยเหลือทางราชการอื่นๆ ( x =4.11) และด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ( x =3.96) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านการปกครองและการรั ก ษาความสงบเรี ยบร้ อย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.48)
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การป้ องกันทุกข์ภยั ของราษฎรใน
หมู่บา้ น ( x =4.87) รองลงมา การตรวจตรา จัดการและรักษาทรัพย์สมบัติของทางราชการหรื อสิ่ งสาธารณประโยชน์
( x =4.51) และการนําความแจ้งต่อ พนักงานปกครองหรื อทางราชการกรณี ลูก บ้านเกิดทุก ข์ภัยซึ่ งจะต้องขอความ
ป้ องกันช่วยเหลือจากรัฐบาล ( x =4.54) ส่ วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็ นว่ามีการปฏิบตั ิน้อยที่สุดคือ ดําเนิ นการ
หรื อจัดการป้ องกันโรคติดต่อหรื อโรคระบาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ( x =4.21)
2) ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.19) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ การบํารุ งและส่ งเสริ มอาชีพราษฎรในทางเกษตรกรรม พาณิ ชยกรรม และอุตสาหกรรม
( x =4.55) รองลงมา ช่วยเหลือในการตรวจและนําเก็บภาษีอากรในเขตท้องที่ตาํ บลหมู่บา้ น ( x =4.39) และตรวจ
ตราและรักษาผลประโยชน์ในการ อาชีพและราษฎร ( x =4.35) ส่ วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบตั ิน้อย
ที่สุดคือ จัดทําบัญชีสิ่งของที่จะต้องเสี ยภาษีอากรในท้องที่รับผิดชอบ ( x =3.81)
3) ด้านการอนุ รัก ษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.96)
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ ช่วยเหลือในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตามกฎหมายหรื อตาม
ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง ( x =4.58) รองลงมา ป้ องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทําลายป่ าในเขตป่ าสงวน
แห่ งชาติ เขตป่ าอนุรักษ์ในเขตท้องที่ ( x =4.29) และการรณรงค์ ส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้หรื อปลูกสร้างป่ าชุมชน ( x
=4.11) ส่ วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ ป้ องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทําลาย
ป่ าและการกระทําผิดต่างๆ ในท้องที่รับผิดชอบ ( x =3.35)
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4) ด้านการทะเบียนต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.30) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ คือ เป็ นพนักงานตรวจรับบัตรประจําตัวประชาชน ( x =4.57) รองลงมา เป็ นนายทะเบียนผูร้ ับแจ้งการ
เกิด การตายและการย้ายที่อยู่ ( x =4.51) และเป็ นผูร้ ับรอง ผูข้ ออนุ ญาตให้มีและใช้อาวุธปื น ที่มีภูมิลาํ เนาอยู่ในเขต
ตําบล หมู่บา้ น ( x =4.27) ส่ วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็ นว่ามีการปฏิบตั ิน้อยที่สุดคือ จัดทําบัญชีสํามะโนครัวใน
หมู่บา้ น ( x =4.11)
5) ด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.29) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อ ย 3 อันดับ คือ การเตรี ยมการและช่ วยเหลือ เกี่ยวกับการดับเพลิงในเขตท้องที่ ( x =4.87) รองลงมา การ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อป้ องกันและบรรเทาสาธารณในหมู่บา้ น ตําบล ( x =4.54) และการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยจัดระเบียบและเขตพื้นที่ช่วยเหลือตามความ
จําเป็ นเร่ งด่วนอย่างเป็ นธรรมและเสมอภาคและไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน ( x =4.22) ส่ วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็ น
ว่ามีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ แจ้งเตือนภัยและให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการป้ องกันสาธารณภัย ( x =3.99)
6) ด้านการช่วยเหลือทางราชการอื่นๆ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.11) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ ตรวจตราดูแลที่ดินของรัฐ มิให้ผใู้ ดเข้าไปทําลายหรื อกระทําการอันใดต่อที่ดินของรัฐ ( x
=4.71) รองลงมา ช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่ดินในการรับจัดที่ดิน ออกหนังสื อสําคัญ หรื อโฉนดที่ดิน การโอน การซื้ อ
ขาย ( x =4.54) และดําเนินการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด ( x =4.22) ส่ วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็ นว่า มี
การปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ การจัดการระวังและป้ องกันโรคติดต่อ หรื อโรคระบาดทั้งในคนและสัตว์ ( x =3.70)
3. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม
จังหวัดสุ รินทร์ โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม
จังหวัดสุ รินทร์ โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในเขตตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม จังหวัด
สุ รินทร์ ผูศ้ ึกษาอภิปรายผลจากการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. จากผลการศึกษาบทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์ ประชาชน
มีความคิดเห็นว่ากํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในเขตตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์ มีบทบาทตามที่พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่ ง
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ วิลาวรรณ พิพฒั น์ชยั กร (2547 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการปฏิบตั ิงานของ
ผูใ้ หญ่บา้ นอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ หญ่บา้ นมีการปฏิบตั ิหน้าที่โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก และจากผลการศึกษาในครั้งนี้ ประชาชนมีความคิดเห็ นว่ากํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในเขตตําบลทุ่งกุล า
อําเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์ มีบทบาทตามที่พระราชบัญ ญัติล ักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่ นที่
เกี่ยวข้องกําหนดไว้ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ด้านการทะเบียนต่ างๆ ด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มอาชี พ ด้านการช่ วยเหลือทาง
ราชการอื่นๆ และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้ แสดงให้เห็ นว่ากํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตตําบลทุ่งกุล า อําเภอท่าตูม จังหวัดสุ รินทร์ ได้ให้ความสําคัญกับภารกิจด้านการปกครองและการ
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รัก ษาความสงบเรี ยบร้ อย มากที่สุ ด โดยภารกิ จด้านนี้ ถือ เป็ นภารกิจ หลัก ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นที่ได้บญ
ั ญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แล้ว ก็ยงั มีระเบียบกฎหมายอื่นๆ อีกจํานวนกว่า 60 ฉบับที่กาํ หนด
อํานาจหน้าที่ไว้ให้เป็ นความรับผิดชอบของกํานันผูใ้ หญ่บา้ น อย่างไรก็ตาม อํานาจหน้าที่ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ตาม
พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ยังคงใช้เป็ นหลักในการปกครองท้องที่ในระดับตําบลและหมู่บา้ น
มาจนถึงปั จจุบนั แม้จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้ ง ก็เป็ นเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายละเอี ยดต่างๆ
เท่านั้น แต่สาระสําคัญของการปกครองก็ยงั มิได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายแต่อย่างใด โดยเฉพาะโครงสร้างการปกครอง
ในระดับตําบลและหมู่บา้ น เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ผูศ้ ึกษาอภิปรายผลเป็ นดังนี้
1) ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย ประชาชนมีความคิดเห็ นว่ากํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นมี
บทบาทและทําหน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรื่ อ งที่ดาํ เนิ นการมากที่สุดคือ การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การ
ป้ องกันทุกข์ภยั ของราษฎรในหมู่บา้ น รองลงมาการตรวจตรา จัดการและรักษาทรัพย์สมบัติของทางราชการหรื อสิ่ ง
สาธารณประโยชน์ และการนําความแจ้งต่อพนักงานปกครองหรื อทางราชการกรณี ลูกบ้านเกิดทุกข์ภยั ซึ่ งจะต้องขอ
ความป้ องกันช่วยเหลือจากรัฐบาล
2) ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพ ประชาชนมีความคิดเห็ นว่ากํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นมีบทบาทและทํา
หน้า ที่ใ นภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก เรื่ อ งที่ด ําเนิ น การมากที่สุ ดคื อ การบํา รุ ง และส่ งเสริ มอาชี พราษฎรในทาง
เกษตรกรรม พาณิ ชยกรรม และอุตสาหกรรม รองลงมา ช่วยเหลือในการตรวจและนําเก็บภาษีอากร ในเขตท้องที่
ตําบลหมู่บา้ น และตรวจตราและรักษาผลประโยชน์ในการ อาชีพและราษฎร
3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ประชาชนมีความคิดเห็ นว่ากํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นมี
บทบาทและทํา หน้า ที่ ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก เรื่ อ งที่ด ํา เนิ น การมากที่สุ ด คื อ ช่ ว ยเหลื อ ในการดูแ ลรั ก ษา
สภาพแวดล้อมตามกฎหมายหรื อตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง รองลงมา ป้ องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้
ทําลายป่ าในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ เขตป่ าอนุรักษ์ในเขตท้องที่ และการรณรงค์ ส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้หรื อปลูกสร้าง
ป่ าชุมชน
4) ด้านการทะเบียนต่ างๆ ประชาชนมีความคิ ดเห็ นว่ากํานัน ผูใ้ หญ่ บา้ นมีบทบาทและทําหน้าที่ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรื่ องที่ดาํ เนินการมากที่สุดคือ เป็ นพนักงานตรวจรับบัตรประจําตัวประชาชน รองลงมา เป็ น
นายทะเบียนผูร้ ับแจ้งการเกิด การตายและการย้ายที่อยู่ และเป็ นผูร้ ับรองผูข้ ออนุ ญาตให้มีและใช้อาวุธปื นที่มีภูมิลาํ เนา
อยู่ในเขตตําบล หมู่บา้ น ส่ วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็ นว่ามีการปฏิบตั ิน้อยที่สุดคือ จัดทําบัญชีสํามะโนครัวใน
หมู่บา้ น
5) ด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นมีบทบาทและทําหน้าที่
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรื่ องที่ดาํ เนิ นการมากที่สุดคือ การเตรี ยมการและช่วยเหลือเกี่ยวกับการดับเพลิงในเขต
ท้องที่ รองลงมา การประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ เพื่อป้ องกันและบรรเทาสาธารณในหมู่บา้ น ตําบล และการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยจัดระเบียบและเขตพื้นที่ช่วยเหลือ
ตามความจําเป็ นเร่ งด่วนอย่างเป็ นธรรมและเสมอภาคและไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน
6) ด้านการช่วยเหลือทางราชการอื่นๆ ประชาชนมีความคิดเห็ นว่ากํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นมีบทบาทและทํา
หน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรื่ อ งที่ดาํ เนิ นการมากที่สุดคื อ ประชาชนมีค วามคิดเห็ นว่ากํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นมี
บทบาทและทําหน้าที่ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรื่ องที่ดาํ เนิ นการมากที่สุดคือ ตรวจตราดูแลที่ดินของรัฐ มิให้ผใู้ ด
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เข้าไปทําลายหรื อ กระทําการอันใดต่อ ที่ดินของรั ฐ รองลงมา ช่ ว ยเหลื อเจ้าพนัก งานที่ดินในการรั บจัดที่ดิน ออก
หนังสื อสําคัญ หรื อโฉนดที่ดิน การโอน การซื้อขาย และดําเนินการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
2. จากผลการศึก ษาเปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของประชาชนที่มีเ พศและอาชี พต่างกันมีค วามคิดเห็ นต่ อ
บทบาทกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ตามที่พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนด
ไว้ ไม่แตกต่างกัน ที่ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะประชาชนได้เห็นความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการทําหน้าที่ของกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ทั้งอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆ และอํานาจหน้าที่
อื่นๆ ของกํานันผูใ้ หญ่ บา้ นที่ไม่ได้กาํ หนดเป็ นกฎหมาย ซึ่ งเป็ นอํานาจหน้าที่ที่เกี่ ยวเนื่ องกับสถานะความเป็ นผูน้ ํา
ชุมชนตามธรรมชาติ ซึ่งเป็ นภาพลักษณ์สาํ คัญที่จะทําให้ได้รับการยอมรับโดยทัว่ ไปจากราษฎร เช่น การชําระคดีความ
ในชนบทที่อยู่ห่างไกล ผูน้ าํ ชุมชนโดยเฉพาะกํานันผูใ้ หญ่บา้ น มักเป็ นที่เคารพเชื่อถือของคนในท้องถิ่น เมื่อมีกรณี
พิพาทเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็ นความแพ่งหรื อความอาญา หรื อไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องเล็กหรื อเรื่ องใหญ่ ในขั้นต้นก็มกั จะนําความ
มาให้กาํ นันหรื อ ผูใ้ หญ่บา้ นชําระความให้แทบทุกคดีไป การไกล่เกลี่ ยชําระคดีความในลัก ษณะเช่ นนี้ ไม่มีกฎหมาย
รองรับ จึงไม่มีการบังคับว่าคู่กรณีจะต้องปฏิบตั ิตาม ถ้าเป็ นที่พอใจของทั้งสองฝ่ ายก็จะเลิกแล้วกันไป แต่ถา้ ยังไม่เป็ นที่
พอใจก็ดาํ เนินความต่อไปกันเองยังโรงศาล ซึ่ งส่ วนใหญ่ชาวบ้านก็ไม่นิยมให้เรื่ องไปถึงโรงถึงศาล เพราะมีไม่ความ
สะดวกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นเงินทองและเวลาที่ตอ้ งไปให้การที่ศาล ชาวบ้านจึงมักจะประนี ประนอมยอมความตาม
การไกล่เกลี่ยและชําระความของกํานันผูใ้ หญ่บา้ น และ อํานาจที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมและพิธีกรรมต่างๆ ในชุมชน
ดังเช่ น การเป็ นประธานหรื อ หัว หน้าในพิธี ก าร งานประเพณี งานบุญ และงานสั งคมต่ างๆ อาจกล่าวได้ว่า กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น มีหน้าที่นอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายอีกมากมาย ซึ่งเกี่ยวกับชีวิ ตประจําวันของประชาชนทุกด้าน
ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น งานสังคมสงเคราะห์ แต่งงาน หย่าร้าง งานบวช ฯลฯ ล้วนแต่มีกาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ นเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทั้งสิ้ น
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
1) ด้านการปกครองและการรั กษาความสงบเรี ยบร้อ ย กํานัน ผูใ้ หญ่ บา้ นควรดําเนิ น การหรื อจัดการ
ป้ องกันโรคติดต่อหรื อโรคระบาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้มากยิง่ ขึ้น
2) ด้านการพัฒนาและส่ งเสริ มอาชีพ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นควรจัดทําบัญชีสิ่งของที่จะต้องเสี ยภาษีอากรใน
ท้องที่รับผิดชอบ
3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นควรดําเนิ นการป้ องกันและ
ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทําลายป่ าและการกระทําผิดต่างๆ ในท้องที่รับผิดชอบให้มากยิง่ ขึ้น
4) ด้านการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นควรมีการแจ้งเตือนภัยและให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการป้ องกันสาธารณภัย
5) ด้านการช่ วยเหลือ ทางราชการอื่นๆกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นควรจัดระวังและป้ องกันโรคติดต่อ หรื อโรค
ระบาดทั้งในคนและสัตว์ ( x =3.70)
2. ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
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2) ควรศึกษาแนวทางหรื อวิธีการที่เหมาะสมในการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นที่มี
ประสิ ทธิภาพ
3) ควรศึกษาแนวทางส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนและหน่ วยงานต่างๆ ในการปฏิบตั ิห น้าที่ของ
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
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สภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่ วนตาบลหนองแวง อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้ อยเอ็ด
Public Service Condition of Nongwaeng Subdistrict Municipality, Kasetwisai District, Roi Et Province
สุ ภารัตน์ ไชยโคตร1
พัฒน์ศิณ สําเริ งรัมย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และอาชีพ ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 7,948 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 380 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (Ftest) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับด้านที่มีระดับปฏิบตั ิจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม และด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามลําดับ
2. ประชาชนที่เพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนอง
แวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่อ าชีพต่างกันมีความคิดเห็ นต่อสภาพการบริ ก ารสาธารณะขององค์การบริ ห ารส่ วนตําบล
หนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the public service condition of Nongwaeng
Subdistrict Municipality, Kasetwisai District, Roi Et Province, classified by gender and occupation. Population
consisted of 7,948 people in every village of Nongwaeng Subdistrict Municipality. Samples were 380 persons by
Taro Yamane’s method. The questionnaire with rating scale was used as a tool. The data were analyzed by using
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and least significant difference by Scheffe’s
method.
The results of the study revealed that:
1. The opinion of the people in the area, on public service condition of Nongwaeng Subdistrict
Municipalit y was at high level both the overall and each aspect, ranked by descending; economic and tourism,
utilities and infrastructure, public health and environment, education, religion and culture respectively.
2. The opinion on public service condition of Nongwaeng Subdistrict Municipality, classified by gender,
was not different both the overall and each aspect.
3. The opinion on public service condition of Nongwaeng Subdistrict Municipality, classified by
occupation, was not different both the overall and each aspect.
บทนา
การปกครองท้องถิ่น (Local Government) เป็ นการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นที่เป็ นรากฐานสําคัญของใน
การบริ หารราชการแผ่นดิน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงเป็ นสถาบันทางการเมืองระดับพื้นฐานที่ให้ประชาชนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจในกลไก กระบวนการทางการเมือ งอย่างแท้จ ริ งและเสริ มสร้ างให้ประชาชนเกิ ดความสนใจ
กระตื อ รื อ ร้ นในกิ จ กรรมทางการเมือ ง เพื่อสนองตอบความต้อ งการในการพัฒนาท้อ งถิ่ นตามความต้อ งการของ
ประชาชนให้มีประสิ ทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ เนื่ องจากเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมของการปกครองตนเองในท้องถิ่นทั้งทางตรง และทางอ้อม เกิดความสํานึ กในความสําคัญของ
สิ ทธิเสรี ภาพทางการเมืองของตน ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 281มาตรา 290 ได้กาํ หนดให้ องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่นมีอิ สระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริ ห าร การ
บริ หารงานบุคคล การบริ ห ารการเงินการคลัง และมีอาํ นาจหน้าที่ข องตนโดยเฉพาะ กําหนดให้กาํ กับดูแลองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องทําเท่าที่จาํ เป็ น และต้องเป็ นไปเพื่อการคุม้ ครองประโยชน์องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อ
ประโยชน์ ข องประเทศเป็ นส่ ว นรวม และมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น มีค วามเข้มแข็ งในการ
บริ หารงานโดยอิสระ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พัฒนาระบบการ
บริ หารงานคลังท้องถิ่นให้สามารถจัดบริ การสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอํานาจหน้าที่ และดําเนิ นการให้องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้อ งถิ่นร่ ว มจัดตั้งองค์ก ารบริ การสาธารณะ เพื่อให้เกิ ดความคุ ้มค่ า และเป็ นประโยชน์ในการบริ การ
ประชาชนได้อย่างทัง่ ถึง นอกจากนี้ได้มีกฎหมายกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพื่อกําหนดอํานาจหน้าที่
การบริ หารสาธารณะ การจัด เก็บภาษีอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครอง
ส่ วนท้อ งถิ่นด้ว ยกันเอง รวมทั้งกําหนดระบบตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่ งต้องคํานึ งถึ งความแตกต่างกันตามขี ด
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ความสามารถขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ ล ะรู ปแบบ โดยมีคณะกรรมการเป็ นผูด้ าํ เนิ นการให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย
ระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ตราขึ้น เพื่อกําหนดอํานาจหน้าที่การบริ หารงานสาธารณะ โดยมาตรา 4
วรรคแรก กําหนดว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์กรปกครองส่ วน
ตําบล กรุ งเทพมหานคร เมือ งพัทยา และองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่ นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ในส่ วนการบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่นได้แบ่งประเภทการปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นออกเป็ น 2 รู ปแบบดังนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รู ปแบบพิเ ศษ หมายถึง องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นที่จ ัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายเฉพาะ องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
ประเภทนี้ไม่สามารถพบได้ทวั่ ไปในทุกพื้นที่ของประเทศ แต่จะพบได้ในเฉพาะพื้นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษไปจากพื้นที่อื่น
เช่น กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา ส่ วนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นหรื อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นรู ปแบบทัว่ ไป หมายถึงองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทวั่ ไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทย
ปัจจุบนั มี 3 รู ปแบบ คือ องค์กรปกครองส่ วนจังหวัด (องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด) เทศบาล และองค์กรปกครองส่ วน
ตําบล (องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบล) โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งของแต่ล ะองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
การบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็ น 2 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายบริ หารประกอบด้วย นายก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และมีอาํ นาจในการแต่ งตั้งรองนายกองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ที่ปรึ กษานายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล และเลขานุ การนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นผูช้ ่วย
ในการบริ หารงาน โดยมีขา้ ราชการประจําเป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมีหน้าที่นาํ นโยบายของรัฐบาล
และนํานโยบายการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารมาสู่การปฏิบตั ิ ซึ่งมีปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาฝ่ าย
ข้าราชการประจําให้ปฏิบตั ิงานอยู่ในระเบียบกฎหมาย กรอบอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ ว น
ตําบล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกาํ หนดให้องค์การบริ หารส่ วนตําบล จะต้องจัดบริ การสาธารณะในรู ปแบบต่ าง ๆ
เช่น ด้านสาธารณูปโภค การสาธารณสุ ข การศึก ษา และสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ส่ ว นฝ่ ายสภาในฐานะสมาชิกสภานิ ติ
บัญญัติ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่ งสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลจะคัดเลือกเอง เพื่อเป็ น
ประธานสภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล และรองประธานองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลทําหน้า ที่ค วบคุ มดูแ ล และ
รับผิดชอบในการบริ หารงานกิจการสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึ่ งในปั จจุบนั การบริ หารงานองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมีรูปแบบการจัดองค์กรแบบนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเข้มแข็ง (Strong mayor Form) มีจุดมุ่งหมายหลัก
เพื่อเพิ่มอํานาจให้ฝ่ายบริ หารให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลกุมอํานาจในการกําหนดนโยบาย และการบริ หาร ซึ่ ง
นายกเทศองค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลสามารถทุ่มเทเวลาในด้านการเป็ นผูน้ าํ ทางการเมือ งได้มากขึ้นโดยเป็ นผูเ้ สนอ
แนวความคิด และนโยบาย ต่อจากนั้นก็แสวงหาการสนับสนุนจากส่ วนต่างๆ เป็ นต้นว่า ผลักดันการขอรับรองเสี ยงจาก
สภา รวมทั้ง เดิ น ทางไปพบปะประชาชนในพื้ น ที่ และต่ อ รองศูน ย์อ ํา นาจในชุ ม ชนนั้น ๆ จนถึ ง ระดับ รั ฐ และ
ระดับประเทศต่อ ไปแม้ว่านายกเทศมนตรี จะมีอาํ นาจตัดสิ นใจเรื่ อ งการบริ ห ารงานในองค์ก รค่ อนข้างมาก แต่ก าร
บริ หารงานทั้งหมดจะดําเนิ นไปได้ก็ตอ้ งอาศัยฝ่ ายสนับสนุ น คือ ฝ่ ายราชการประจําในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
นั้นๆโดยการบริ หารงานส่ วนนี้ เป็ นไปตามระบบราชการ (Bureaucratic System) ซึ่ งมีการแบ่งสายงานและสายการ
บังคับบัญชาอย่างชัดเจน

วารสารรั ฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (Journal of Political Science and Social Science) 345

จากอํานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ได้กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบล
พ.ศ. 2496 จะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิ จ การส่ งเสริ ม อาชี พ การพัฒนาด้านโครงสร้ า งพื้นฐาน สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาด้า น
การศึก ษา ซึ่ งการบริ ห ารงานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลนั้นจะดําเนิ นการตามแนวนโยบายของผูบ้ ริ ห ารหรื อ
นักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับเลือกเข้ามาเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นนั้นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ทําให้
ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนั้นรู ปแบการพัฒนาการบริ หารจัดการต้องคํานึงถึงความต้องการของประชาชน
การมีส่วนร่ วมของประชาชน เพื่อให้การบริ หารและการพัฒนาตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งของคนในท้องถิ่น ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นการกระจายอํานาจให้หน่วยพื้นฐานของประเทศอันเป็ นการตอบสนองต่อนโยบายการกระจายอํานาจ
สะท้องถิ่นของรัฐบาลที่ให้อาํ นาจการบริ หารแก่ หน่ วยปกครองท้อ งถิ่นและการบริ หาร เพื่อ ให้บรรลุว ตั ถุป ระสงค์
ดังกล่าวต้องอาศัยทั้งข้อมูล ระเบียบ กลไกในการแสดงความรับผิดชอบทุกด้าน จึงจะสามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างแท้จริ ง มิฉะนั้นก็จะบริ หารโดยอาศัยเพียงนโยบายที่เป็ นแนวกําหนดสิ่ งที่รัฐจะทํา หรื อไม่ทาํ อย่างกว้างๆ เท่านั้น
ดังนั้นต้องอาศัยการสนับสนุ นทางด้านข้อมูล และระเบียบการบริ หารเป็ นหลักของหน่ วยงานสนับสนุ นไม่ว่าจะเป็ น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ระดับใดก็ตาม
องค์การบริ หารส่ วนตําบล เป็ นองค์กรการบริ หารงานส่ วนท้องถิ่นในตําบลที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจาย
อํานาจของรัฐบาลเพื่อ ให้ประชาชนในท้อ งถิ่ นซึ่ งเป็ นระดับพื้นฐานได้มีอาํ นาจในการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตย เป็ นการกระจายอํานาจการปกครองจากส่ ว นกลางไปให้ประชาชนในท้อ งถิ่นดําเนิ นการเองภายใต้
บทบัญญัติแห่ งกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้เรี ยนรู้และเข้าใจถึงวิธีการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่ ง
หลักการสําคัญ ของการปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นประกอบด้ว ย การจัดให้มีการเลือ กตั้ง เพื่อ ให้คนในท้อ งถิ่ นนั้นได้มี
โอกาสเข้าไปเป็ นตัวแทนของประชาชนในการปกครองตนเอง มีองค์กรสภาท้องถิ่น มีเขตพื้นที่ในการบริ หาร และ
ความรับผิดชอบตามที่มีอาํ นาจหน้าที่ที่กาํ หนดไว้ให้มีสภาพนิ ติบุคคล (Jurisdic Person) มีรายได้ มีอาํ นาจในการ
จัดทํางบประมาณและมีความอิสระในการปกครองตนเอง (Autonomy) แต่จะต้องอยูใ่ นการควบคุมหรื อการกํากับดูแล
ของรัฐ รวมทั้งเป็ นสถาบันทางการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่นและจะต้องได้รับการสนับสนุ น รวมทั้งการมีส่วน
ร่ วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่นนั้น องค์การบริ หารส่ วนตําบลจึงมีบทบาทและหน้าที่ที่สาํ คัญในการส่ งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของประชาชน องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเป็ นองค์กรที่สะท้อนให้เห็ นถึงความพยายามของรัฐบาลที่จะกระจายอํานาจลงสู่ หน่ วยการบริ หารระดับตําบล
ตามกระแสความต้องการของสังคมประชาธิปไตยในปัจจุบนั โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารงาน
ผ่านผูแ้ ทนของตนเองในองค์การบริ หารส่ วนตําบล เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในชุ มชนของ
ตนเอง ความหมายของชุมชนหมายถึงกลุ่มชนที่รวมตัวอยูใ่ นระแวกเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันในลัก ษณะกลุ่มก้อนอาจ
เล็กหรื อใหญ่แล้วแต่สภาพข้อเท็จจริ งและกลุ่มชนดังกล่าวมีชีวิตความเป็ นอยู่ในลักษณะมีความรู้สึกผูกพันเป็ นหน่ วย
ทางสังคมเดียวกัน มีวฒั นธรรมประเพณี และกิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน ซึ่ งอาจเป็ นหมู่บา้ นเดียวกันหรื อหลายๆหมู่บา้ น
รวมกันก็ได้ ภาระหน้าที่ของชุมชนคือการดํารงไว้ซ่ึงหน้าที่ทางชีวภาพซึ่งหมายถึงมนุษย์ตอ้ งมีการสื บทอดของสมาชิก
ไม่ขาดสาย ความเป็ นชุมชนมีความหลากหลายมีปัญหาแตกต่างกันไปบางส่ วนมีสภาพอ่อนแอไม่สามารถพึ่งตนเองได้
ขาดทิศทางการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคม และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ดังนั้นจึงจําเป็ นจะต้อง
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานให้ประชาชนมีศกั ยภาพแก้ไขปั ญหาของชุมชน การปกป้ องสิ ทธิ ของชุมชน
โดยการร่ ว มกัน คิ ด ร่ ว มกัน ทําอย่า งมีร ะบบซึ่ ง จะทําให้ เ กิ ดเป็ นรู ป ธรรมได้น้ ัน จะต้อ งมีก ารส่ งเสริ ม ให้ เ กิ ด เวที
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แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น เพื่อ แก้ไขปั ญ หาของชุ มชน รวมทั้งการเสริ มสร้ า งความเข้ม แข็ งให้แก่ ชุม ชนทุ ก ระดับ
(กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2541 : 22)
จากหลัก การและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นประกอบกับการกําหนดอํานาจ หน้าที่ในการจัดระบบการบริ การ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าํ หนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญคือให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีอาํ นาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีหมู่บา้ นในเขตการปกครอง 15 หมู่บา้ น ประชากร
ทั้งสิ้ น 7,948 คน (องค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลหนองแวง, 2557) นับตั้งแต่ ตาํ บลหนองแวงได้รับการยกฐานะเป็ น
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง โดยมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลและเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลหนองแวง ได้ให้บริ การประชาชนและจัดบริ การสาธารณะแก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่ องตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ผูศ้ ึกษาซึ่งเป็ นข้าราชการในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง ได้เห็ นความสําคัญความคิดเห็ น
ของประชาชนที่มีต่อ การบริ การสาธารณะขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลหนองแวง ทั้งนี้ เพื่อ เป็ นข้อ มูลและแนว
ทางการดําเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชนและชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวงอําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่เพศและอาชีพต่างกัน ต่อการบริ การสาธารณะขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
สมมติฐานการศึกษา
1. ประชาชนที่เพศต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน
2. ประชาชนทีอ่ าชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน
ขอบเขตการศึกษา
1. ด้านพื้นที่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ด้านเนื้ อหา การศึกษาครั้งนี้ กาํ หนดขอบเขตการศึกษาด้านเนื้ อหา คือ ภารกิจด้านการบริ การสาธารณะ
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้าน
สาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้อ ม ด้า นเศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ย ว และด้า นการศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
(พระราชบัญญัติกาํ หนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542)
3. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ได้แก่ ประชาชนทุกหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวงอํา เภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 7,948 คน
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2) กลุ่มตัวอย่างที่ศึก ษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน
380 คน
4. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ สถานภาพของประชาชน ได้แก่ เพศ และอาชี พ
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ภารกิจด้านการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (พระราชบัญญัติกาํ หนดแผน และขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542)
5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 สิ งหาคม–30 กันยายน 2557
วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 7,948 คน (อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด, 2557)
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ซึ่ งกําหนดให้มี
ระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 95 % ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
เครื่ องมือที่ใช้ในการศีกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้น เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1 ฉบับ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert) โดยค่าแต่ละระดับมีความหมาย
ตอนที่ 3 สอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะข้อคําถามเป็ นแบบปลายเปิ ด
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ การบริ การสาธารณะขององค์การปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เป็ นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม

348 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสี มา

2. สร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับ
ความมุ่งหมาย และสมมติฐานการศึกษา
3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดที่กาํ หนด เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา
เนื้อหา ความครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถาม สามารถวัดได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนําเพิ่มเติม
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกษตรวิสั ย อําเภอเกษตรวิสั ย
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จํานวน 40 คน
5. นําแบบสอบถามที่นาํ ไปทดลองใช้ (Try-out) มาหาค่าอํานาจจําแนก เป็ นรายข้อในแต่ละด้านโดย
วิธี Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation)
เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าแบบสอบถามทุกข้อมีค่าอํานาจเข้าเกณฑ์ ซึ่ งมีค่า อํานาจจําแนกตั้งแต่
.33 ถึง .86
6. นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .97
7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสื อจากวิทยาลัยนครราชสี มา เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
เสนอต่อนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดย
ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 380 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
3. ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยทํา
การวิเคราะห์ตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. วิเ คราะห์ ข้อมูลกลุ่ มตัว อย่างที่ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ความคิดเห็ นเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2547)
3. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามสถานภาพ ใช้ค่า F-test (one way ANOVA)
4. วิเคราะห์ข้อคิดเห็ นและข้อ เสนอแนะคิ ดเห็ นเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ ว น
ตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
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1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่
1) ค่าความถี่ (Frequency)
2) ค่าร้อยละ (Percentage)
3) ค่าเฉลี่ย (Mean)
4) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ ใช้ค่า F-test (one way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ ( Scheff e  )
สรุปผลการศึกษา
การศึก ษาสภาพการบริ ก ารสาธารณะขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด สรุ ปผลการศึกษาดังนี้
1. ประชาชนกลุ่ มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งจํานวน 201 คน (ร้อยละ 52.89)
รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 179 คน (ร้อยละ 47.11) ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 238 คน (ร้อยละ
62.63) รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 74 คน (ร้อยละ 17.48) และมีอาชีพรับราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จํานวน 68 คน (ร้อยละ 17.89)
2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับด้านที่มีระดับปฏิบตั ิจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม และด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การสร้างและบํารุ งรักษาถนน และ
ทางระบายนํ้า รองลงมา การบริ การนํ้าประปาอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ และการติดตั้งไฟฟ้ าส่ องสว่างในที่สาธารณะ
และจุดเสี่ ยง
2) ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การสนับสนุนและจัดบริ การด้านสาธารณสุ ข
เช่น การประสานกับสถานบริ การด้านสาธารณสุ ข เพื่อให้บริ การแก่ประชาชน รองลงมา การกํากับ ควบคุมสุ ขลักษณะ
และอนามัยในร้านจําหน่ายอาหาร และการเก็บขยะ มูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
3) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การส่ งเสริ มและจัดตั้งกลุ่มผูส้ ูงอายุ รองลงมา
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การส่ งเสริ มและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้ น และจัดให้มีศูนย์กลางการซื้ อขายสิ นค้าในหมู่บา้ น
หรื อชุมชน เช่น ตลาดนัด
4) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุก
ข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การสนับสนุ นหรื อให้ทุนการศึกษาแก่
โรงเรี ยนในพื้นที่ รองลงมา การจัดบริ การสําหรับ เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ เช่น ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก กิจกรรม
หรื อการส่ งเสริ มสําหรับกลุ่มดังกล่าว และการสนับสนุ นหรื อให้ทุนอาหารเสริ มหรื ออาหารกลางวันแก่โรงเรี ยนใน
พื้นที่
3. ประชาชนที่เพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ สภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองแวง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คื อ ประชาชนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รองลงมา คือ ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนที่ประกอบ
อาชีพอิสระ ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า
1) ความคิดเห็นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง ของประชาชน
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ด้าน
สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
2) ความคิดเห็นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง ของประชาชน
ที่ประกอบอาชีพรับราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอยูใ่ นระดับปานกลางและด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูใ่ นระดับปานกลาง
3) ความคิดเห็นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง ของประชาชน
ที่ประกอบอาชี พอิ สระ เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อ ย คื อ ด้านเศรษฐกิ จ และการท่อ งเที่ยวอยู่ในระดับมาก ด้าน
สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง และ
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยูใ่ นระดับปานกลาง
5. ประชาชนที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองแวง โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ชัยยา ศิลปะกิจโกศล
(2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาทรรศนะของประชาชนที่มีต่อการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า ทรรศนะของประชาชนที่มีต่อการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลพนมสารครามจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับความคิดเห็ นด้วยมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ฐิติพงศ์ ทิพย์อกั ษร (2554 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิ ดเห็ นของประชาชนต่อการบริ ก ารสาธารณะของ
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เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
จากผลการศึกษาในครั้งนี้เมื่อเรี ยงลําดับเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับปฏิบตั ิจากมากไปหาน้อยเป็ นดังนี้
ด้านเศรษฐกิ จและการท่องเที่ยว ด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม และด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามลําดับ โดยผูศ้ ึกษาขอนําเสนอผลการศึกษาเป็ นรายด้าน ดังนี้
1) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ องค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด มีการดําเนินการในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติพงศ์ ทิพย์อกั ษร (2554 :
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผล
การศึกษาพบว่าการบริ การสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรี รัมย์อยู่ในระดับมาก
และจากการศึกษาพบว่าองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวงมีการดําเนิ นการบริ การสาธารณะในเรื่ องการสร้างและ
บํารุ งรักษาถนน และทางระบายนํ้า รองลงมา การบริ การนํ้าประปาอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ และการติดตั้งไฟฟ้ า
ส่ องสว่างในที่สาธารณะและจุดเสี่ ยง อยูใ่ นระดับมาก
2) ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีการดําเนินการในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรื่ องที่พบว่า อบต. มีการดําเนินการในลําดับแรกๆ ได้แก่ การ
สนับ สนุ น และจัดบริ ก ารด้า นสาธารณสุ ข เช่ น การประสานกับสถานบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ บริ ก ารแก่
ประชาชน รองลงมา การกํากับ ควบคุมสุ ขลักษณะและอนามัยในร้านจําหน่ายอาหาร และการเก็บขยะ มูลฝอยและสิ่ ง
ปฏิกูลต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติพงศ์ ทิพย์อกั ษร (2554 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า การบริ การ
สาธารณะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับมาก
3) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีการดําเนิ นการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็ น รายข้อพบว่าทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การส่ งเสริ มและจัดตั้งกลุ่มผูส้ ู งอายุ รองลงมา การส่ งเสริ มและ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้ น และจัดให้มีศูนย์กลางการซื้ อขายสิ นค้าในหมู่บา้ นหรื อชุมชน เช่น
ตลาดนัด
4) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด มีการดําเนิ นการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อ ย 3 อันดับ ดังนี้ การสนับสนุ นหรื อ ให้ทุนการศึกษาแก่ โรงเรี ยนในพื้นที่
รองลงมา การจัดบริ การสําหรับ เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ เช่น ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก กิจกรรมหรื อการส่ งเสริ ม
สําหรับกลุ่มดังกล่าว และการสนับสนุนหรื อให้ทุนอาหารเสริ มหรื ออาหารกลางวันแก่โรงเรี ยนในพื้นที่
2. ประชาชนที่เพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ สภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองแวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ วุฒิบณั ฑิต เขียวศิริ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาล
ตําบลกบินทร์ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่พบว่า ภูมิหลังของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การสาธารณะของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลกบินทร์
อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไม่แตกต่างกัน
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3. ประชาชนที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อสภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
หนองแวง โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้อ งกับการศึกษาของ วุฒิบณ
ั ฑิต เขียวศิริ (2549 :
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลกบินทร์ อําเภอกบินทร์ บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ที่พบว่า ภูมิหลังของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามที่อาชีพ ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
สาธารณะของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตําบลกบิน ทร์ อําเภอกบินทร์ บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
1) องค์การบริ หารส่ วนตําบลควรดําเนิ นการเกี่ยวกับ การทําความสะอาดถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ
และสถานที่เล่นกีฬา และออกกําลังกาย ให้มากยิง่ ขึ้น
2) องค์การบริ หารส่ วนตําบลควรดําเนิ นการเกี่ยวกับการป้ องกันและกําจัดนํ้าเสี ย และมลพิษต่างๆ
และการให้บริ การป้ องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุ นขั บ้า เป็ นต้น
3) องค์การบริ หารส่ วนตําบลควรดําเนิ นการเกี่ยวกับ การปรับปรุ งภูมิทศั น์หรื อสถานที่ท่องเที่ยวใน
พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อส่ งเสริ มและกระตุน้ ด้านการท่องเที่ยว และจัดหาทุนกูย้ มื เพื่อทําอาชีพหรื อการลงทุน
4) องค์การบริ หารส่ วนตําบลควรดําเนินการเกี่ยวกับการส่ งเสริ ม อนุรักษ์วฒั นธรรมพื้นบ้านหรื อ
วัฒนธรรมชุมชน และการสนับสนุนการศึกษานอกระบบ เช่น กศน. ให้มากยิง่ ขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาแนวทางการบริ การสาธารณะที่มีประสิ ทธิผลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2) ควรมีการศึกษาแนวทางการประสานความร่ วมมือกับภาคส่ วนต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อการบริ การ
สาธารณะที่มีประสิ ทธิผล
3) ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบทางการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในพื้นที่
อื่นๆ เพื่อหาแนวทางการบริ การสาธารณะที่ดี
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานพัฒนาชุ มชนของเทศบาลตาบลเกษตรวิสัย
อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้ อยเอ็ด
The People’s Opinion towards the Community Operation of Kaset Wisai Subdistrict Municipality,
Kaset Wisai District, Roi Et Province
สุ รชัย ศรี เคลือบ1
รัฐบุรุษ คุม้ ทรัพย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเพื่อเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบล
เกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศ และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คื อ
ประชาชนทุกหมู่บา้ นและทุกชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 387 คน
ซึ่งได้มาโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่า
เอฟ (F-test) และวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีความคิดเห็นว่า การดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อ ยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อ ย คือ ด้านการ
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการสนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจของส่ วนราชการ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านการพาณิ ชยกรรม และด้านการจัดระเบียบชุมชน
ตามลําดับ
2. ประชาชนที่เพศต่างกันมีความคิดเห็นว่าการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นว่าการดําเนิ นงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : พัฒนาชุมชน, เทศบาลตําบล
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Abstract
The purposes of this study were to study and to compare the people’s opinion towards the community
operation of Kaset Wisai Subdistrict Municipality, Kaset Wisai District, Roi Et Province, classified by gender and
education level. The sample consisted of 387 people in every village and community of Kaset Wisai Subdistrict
Municipality, desired through Taro Yamane’s method. The rating scale questionnaire was used as the tool. The data
were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and Scheffe’s
method.
The results of the study revealed as follows:1. The people had opinion on the community operation of Kaset Wisai Subdistrict Municipality, as a
whole and in aspects at the high level, ranked in order of promotion of quality of life, education, religion and culture,
government mission support, infrastructure, conservation of nature and environment, commercial and community
organizing aspects, respectively.
2. The people with different gender had opinion on the community operation of Kaset Wisai Subdistrict
Municipality, as a whole and in aspects with no difference.
3. The people with different occupation had opinion on the community operation of Kaset Wisai
Subdistrict Municipality, as a whole and in aspects with no difference.
Keywords : Community Operation, Subdistrict Municipality
บทนา
การพัฒนาชุมชน คือ การเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีข้ ึน เจริ ญขึ้น เป็ นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน และการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น ประชาชนในชุมชนนั้นได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมทั้งการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยูใ่ นชุมชนให้เกิดประโยชน์ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลและความร่ วมมือจากภาคเอกชน
หลักการกระจายอํานาจการปกครองเพื่อให้ทอ้ งถิ่นสามารถทํากิจกรรมต่างๆ ได้โดยมีความเป็ นอิสระ ปลอด
จากการชี้นาํ ของรัฐบาล มีความสามารถที่จะสนองความต้องการของพลเมืองในท้องถิ่นได้ ถือได้ว่าเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาประเทศและเห็ นหัวใจสําคัญ ในการพัฒนาชุ มชนโดยองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นตามเจตนารมณ์ข อง
รัฐบาล คือการกระจายอํานาจในการสนองความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้ดีข้ ึน มีการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
และการให้บริ การประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น มีประชาชนเป็ นเป้ าหมายสูงสุ ดในการให้บริ การขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามในการดําเนิ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ยังคงต้องยึดตามแนวนโยบาย
แห่ งรัฐอยู่ เช่น นโยบายการเงินการคลัง นโยบายการป้ องกันประเทศ เป็ นต้น ดังนั้นหน่ วยการปกครองท้องถิ่นจึงมี
ความเป็ นอิสระในระดับหนึ่งในการที่จะดําเนินกิจกรรมการบริ หารของตนเองได้ แต่อีกส่ วนหนึ่ งนั้นรัฐบาลยังต้องคง
ความเป็ นเอกสิ ทธิ์ ในการควบคุมไว้ ทั้งนี้ ก็เพื่อรักษาสภาพความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันและความมัน่ คงของชาติได้
นั้นเอง ดังนั้นแนวความคิดในการจัดการปกครองท้องถิ่นจึงการปกครองท้องถิ่นจึงเกิดขึ้น เพื่อส่ งเสริ มให้ทอ้ งถิ่นได้มิ
อิสระในการปกครองตนเองมีส่วนร่ วมทางการบริ หาร มีสิทธิ มีเสี ยงดําเนิ นการปกครองกันเองอันเป็ นรากฐานและ
วิถีทางของการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตย ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันและมีส่วนเสี ยในการ
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บริ หารที่ตนเองเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง การหาเสี ยงสนับสนุ นผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
เป็ นต้น ทําให้เกิดความรับผิดชอบ ความหวงแหน และปกป้ องต่อสิ ทธิ ผลประโยชน์ที่พึงได้รับซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อที่ดีใน
การพัฒนาการเมืองในระดับชาติต่อไป แต่ประโยชน์ของการปกครองท้องถิ่นที่เห็นอย่างเป็ นรู ปธรรม ก็คือเหตุผลที่ว่า
ไม่มีผใู้ ดจะรู้ ถึงปั ญหาและความต้องการของท้อ งถิ่นได้ดีที่สุ ด ซึ่ งในการนี้ จะทําให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการแก้ไข
ปัญหาของตนเอง ได้เรี ยนรู้ถึงกระบวนการเมือง การปกครอง และการบริ หารท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดผูน้ าํ ท้องถิ่นที่จะ
ก้าวมาเป็ นผูน้ าํ ระดับชาติต่อไป และยังเป็ นการแบ่งเบาภาระของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักรัฐศาสตร์ เสรี นิยม
ที่ให้การสนับสนุนการปกครองตนเองของท้องถิ่นด้วยทัศนะที่ว่า เป็ นการสนับสนุ นประชาชนให้มีส่วนร่ วมทางการ
เมือง มีสิทธิ มีเ สี ยงดําเนิ นการปกครองตนเอง อันเป็ นรากฐานและวิถีทางการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตย
(ประหยัด หงษ์ทองคํา, 2526)
เทศบาลเป็ นองค์กรการบริ หารงานส่ วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาลเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเป็ นระดับพื้นฐานได้มีอาํ นาจในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย เป็ นการกระจาย
อํานาจการปกครองจากส่ วนกลางไปให้ประชาชนในท้อ งถิ่ นดําเนิ นการเองภายใต้บทบัญญัติแห่ งกฎหมายเพื่อให้
ประชาชนได้เรี ยนรู้และเข้าใจถึงวิธีการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่ งหลักการสําคัญของการปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ นประกอบด้ว ย การจัด ให้มีก ารเลื อ กตั้ง เพื่อ ให้ค นในท้อ งถิ่ นนั้น ได้มีโอกาสเข้าไปเป็ นตัว แทนของ
ประชาชนในการปกครองตนเอง มีองค์กรสภาท้องถิ่น มีเขตพื้นที่ในการบริ หาร และความรับผิดชอบตามที่มีอาํ นาจ
หน้าที่ที่กาํ หนดไว้ให้ มีสถานภาพเป็ นนิ ติบุคคล มีรายได้ มีอาํ นาจในการจัดทํางบประมาณและมีความอิสระในการ
ปกครองตนเอง แต่จะต้องอยู่ในการควบคุมหรื อการกํากับดูแลของรัฐ รวมทั้งเป็ นสถาบันทางการเมืองการปกครอง
ระดับท้อ งถิ่ นและจะต้อ งได้รับการสนับสนุ น รวมทั้งการมีส่ ว นร่ ว มทางการเมือ งของประชาชนในท้อ งถิ่ นนั้น
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจึงมีบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญในการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของประชาชน องค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นองค์กรที่สะท้อนให้เห็ นถึงความ
พยายามของรั ฐ บาลที่จ ะกระจายอํานาจลงสู่ ห น่ ว ยการบริ ห ารระดับตําบล ตามกระแสความต้อ งการข องสั งคม
ประชาธิ ปไตยในปั จจุบนั โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารงานผ่านผูแ้ ทนของตนเองในองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตําบล เพื่อ การพัฒนาทางเศรษฐกิ จ การเมือ ง และสั งคมในชุ มชนของตนเอง ความหมายของชุ มชน
หมายถึงกลุ่มชนที่รวมตัวอยู่ในระแวกเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันในลักษณะกลุ่มก้อนอาจเล็กหรื อใหญ่แล้วแต่สภาพ
ข้อ เท็จ จริ ง และกลุ่ มชนดังกล่ าวมี ชีวิตความเป็ นอยู่ในลัก ษณะมีค วามรู้ สึ ก ผูก พันเป็ นหน่ ว ยทางสั งคมเดี ยวกัน มี
วัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน ซึ่งอาจเป็ นหมู่บา้ นเดียวกันหรื อหลายๆหมู่บา้ นรวมกันก็ได้ ภาระหน้าที่
ของชุมชนคือการดํารงไว้ซ่ึ งหน้าที่ทางชีวภาพซึ่ งหมายถึงมนุ ษย์ตอ้ งมีการสื บทอดของสมาชิกไม่ขาดสาย ความเป็ น
ชุมชนมีค วามหลากหลายมีปัญ หาแตกต่างกันไปบางส่ วนมีสภาพอ่อ นแอไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ขาดทิศทางการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคม และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ดังนั้นจึงจําเป็ นจะต้องส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารงานให้ประชาชนมีศกั ยภาพแก้ไขปัญหาของชุมชน การปกป้ องสิ ทธิ ของชุมชนโดยการร่ วมกัน
คิด ร่ วมกันทําอย่างมีระบบซึ่งจะทําให้เกิดเป็ นรู ปธรรมได้น้ นั จะต้องมีการส่ งเสริ มให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
เพื่อแก้ไขปั ญ หาของชุ มชน รวมทั้งการเสริ มสร้ างความเข้มแข็ งให้แก่ ชุมชนทุกระดับ (กรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น, 2548)
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จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าว ผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึก ษาการดําเนิ นงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบล
เกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
ของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
1. ประชาชนที่มีเ พศต่างกัน มีความคิ ดเห็ นต่อ การดําเนิ นงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลเกษตรวิสั ย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอาชี พต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ การดําเนิ นงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการสนับสนุ นการปฏิบตั ิภารกิจของ
ส่ วนราชการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านการพาณิชยกรรม และด้านการจัด
ระเบียบชุมชน (พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทุกหมู่บา้ นและทุกชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 12,053 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ได้
จํานวนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 387 คน
ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิ สระ (Independent Variables) คือ ปั จ จัยส่ วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
เกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ เพศและอาชีพ
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความคิดเห็ นของประชาชนต่อการดําเนิ นงานพัฒนาชุมชน
ของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการสนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจของส่ วนราชการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการอนุ รักษ์
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านการพาณิชยกรรม และด้านการจัดระเบียบชุมชน
วิธีดาเนินการศึกษา
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึก ษาคื อ ประชาชนทุก หมู่บา้ นและทุก ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 12,053 คน (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อาํ เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด,
2558)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนทุกหมู่บา้ นและทุกชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,
1973 อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2546 : 101) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 387.15 การศึกษานี้ จึงกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 390 คนแล้วเลือกตัวอย่างจากทุกหมู่บา้ นหรื อชุมชน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชาชนผูม้ ี
สิ ทธิ์เลือกตั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองเปลือยอําเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งคําถาม
ออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยแบบสอบถามมีล ักษณะเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert)
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
2) สร้างแบบสอบถามแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอน โดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่ง
หมายและสมมติฐานการศึกษา
3) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้ นตามกรอบแนวคิ ดที่กาํ หนดอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา เนื้ อหา
ความครบถ้วนถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถามสามารถวัดได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตรงตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา
5) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับประชาชนในเขตองค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบลเกษตรวิสัย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จํานวน 40 คน
6) นําแบบสอบถามที่นําไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่ าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อในแต่ ละด้านโดยวิธี
Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่าย ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation)
เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7) นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)

360 ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสี มา

8) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ขอหนังสื อจากวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบล
เกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประสานการเก็บข้อมูลกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองและได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) วิเ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage)
2) วิเคราะห์ความคิ ดเห็ นของประชาชนต่อ ต่อการดําเนิ นงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลเกษตรวิ สั ย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบ
กับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการต่อการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบล
เกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ใช้ค่า t-test และ F-test (one way ANOVA)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence)
2) ค่ า ความเชื่ อ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่ าความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
4) สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของกลุ่มตัว อย่างจําแนกตามปั จจัยส่ ว น
บุคคลใช้ t-test และ F-test (One way ANOVA)และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
สรุปผลการศึกษา
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 218 คน (ร้อยละ 55.90) รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 179 คน (ร้อยละ 44.10) ส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพอิสระหรื อส่ วนตัว จํานวน 179 คน (ร้อยละ 45.89) รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 112
คน(ร้อยละ 28.71) และอาชีพรับราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 99 คน (ร้อยละ 25.40)
2. ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =3.28) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านการจัดระเบียบชุมชน ( x =3.43) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต ( x =3.41) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( x =3.31)
ด้านการสนับสนุ นการปฏิบตั ิภารกิจของส่ วนราชการ ( x =3.26) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( x =3.25)
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ด้านการพาณิชยกรรม ( x =3.20) และด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ( x =3.11) ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.32) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ จัดให้มีสัญญาณไฟและเครื่ องหมายจราจร ( x =3.63) จัดให้มีน้ าํ เพื่อการอุปโภค บริ โภค ( x =3.57) จัด
ให้มีสวนสาธารณะหรื อสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ( x =3.40) จัดให้มีและบํารุ งรักษาทางระบายนํ้า ( x =4.15) จัด
ให้มีน้ าํ เพื่อการเกษตร ( x =3.12) และจัดให้มีและดูแล รักษาไฟฟ้ าหรื อแสงสว่าง ( x =3.08)
2) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.42) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ การให้ความรู้เรื่ องการป้ องกันยาเสพติด ( x =3.58) การให้บริ การแนะนํารักษา ดูแลสุ ขภาพ
อนามัยผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและประชาชน ( x =3.56) การสนับสนุนและจัดบริ การด้านสาธารณสุ ข เช่น การประสานกับ
สถานบริ การด้านสาธารณสุ ขเพื่อให้บริ การแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ( x =3.51) จัดให้มีสถานที่เล่นกีฬา
หรื อออกกําลังกาย ( x =3.39) จัดให้มีการส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการ ( x =3.31) และ
จัดให้มีการป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ( x =3.20)
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.45) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ จัดให้มีบริ การสาธารณะต่างๆ เช่น ที่จอดรถ โทรศัพท์สาธารณะ ท่ารถ เป็ นต้น ( x =3.61) จัดให้มี
คณะกรรมการชุมชน หรื อคุม้ บ้าน ( x =3.58) การดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนโดยรวม ( x =3.52) จัดให้มีการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( x =3.45) โครงการรณรงค์หรื ออนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ( x =3.42) และการปรับปรุ ง
ผังเมืองหรื อผังชุมชน ( x =3.16)
4) ด้านการพาณิชยกรรม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =3.22) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ส่ งเสริ มให้มีการฝึ กฝนหรื อพัฒนาอาชีพ ( x =3.38) จัดให้มีและส่ งเสริ มการประกอบอาชีพเสริ มรายได้
( x =3.28) จัดให้มีตลาดกลางของชุมชน ( x =3.24) การสนับสนุนข้อมูล ความรู้ดา้ นการประกอบอาชีพ ( x =3.23)
การส่ งเสริ มเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริ ม ( x =3.16) และจัดให้มีและส่ งเสริ มกลุ่มอาชีพ ( x =3.07)
5) ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.13) เรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการรณรงค์ ส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้และปลูกสร้างป่ าชุมชน ( x =3.31) จัดให้มีการ
ดูแลและรักษาความสะอาดถนน ทางเดินหรื อที่สาธารณะ ( x =3.19) การนําข้อเสนอและข้อคิดเห็นของประชาชนไป
ปฏิบตั ิหรื อเป็ นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ( x =3.13) มีการจัดการเกี่ยวกับขยะชุมชน ( x =3.09) จัดให้มีการ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ( x =3.08) และมาตรการป้ องกันมลพิษต่างๆ ( x =3.01)
6) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.26) เรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อ ย ดังนี้ มีก ารจัดกิ จ กรรมเนื่ อ งในโอกาสเทศกาลหรื อ วันสําคัญ ทางศาสนา ( x =3.63)
กิจกรรมการทํานุบาํ รุ งศาสนา ( x =3.57) ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น ( x =3.15) การจัดบริ การสําหรับเด็ก เช่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ( x =3.12) ส่ งเสริ มวัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชน ( x =3.08) และส่ งเสริ มกิจกรรมด้านการศึกษา (
x =3.06)
7) ด้านการสนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจของส่ วนราชการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.27)
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเป็ นศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจของส่ วนราชการ
( x =3.57) จัดให้มีการประชุมราษฎร ( x =3.45) การมีส่วนร่ วมในการเสนอโครงการพัฒนาต่างๆ ( x =3.24) การ
ให้ความร่ วมมือกับหน่ วยงานอื่น ( x =3.15) การติดต่อ ประสานงานกับหน่ วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุ นงานหรื อ
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กิจกรรมของหมู่บา้ นชุมชน ( x =3.12) และส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ นงบประมาณเพื่อสนับสนุ นงานหรื อกิจกรรมของ
หมู่บา้ น ชุมชน ( x =3.11)
3. ประชาชนที่มีเ พศต่างกัน มีความคิ ดเห็ นว่าการดําเนิ นงานพัฒนาชุ มชนของเทศบาลตําบลเกษตรวิสั ย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นว่าการดําเนิ นงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาที่พบว่า ประชาชนมีค วามคิ ดเห็ นว่าการดําเนิ นงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบล
เกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับด้านที่
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย มีการดําเนิ นงาน จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการสนับสนุ นการปฏิบตั ิภารกิ จของส่ วนราชการ
ด้านการศึก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการพาณิ ชยกรรม และด้านการอนุ รักษ์ธ รรมชาติ และสิ่ งแวดล้อ ม
ตามลําดับแสดงให้เห็นว่าเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดาํ เนิ นการต่างๆ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กาํ หนดให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีอาํ นาจและหน้าที่ในการจัดการระบบบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ซึ่ งรวมถึงการสาธารณสุ ขการอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (พระราชบัญญัติกาํ หนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542) และเป็ นไปตามแนวคิดการกระจาย
อํานาจให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กล่าวคือ หมายถึงการเคลื่อนย้ายอํานาจการตัดสิ นใจและการดําเนิ นการไป
ให้ทอ้ งถิ่นเป็ นผูด้ าํ เนินการแทน เป้ าหมายของการกระจายอํานาจทางการเมือง จึงไม่ได้จาํ กัดอยูท่ ี่การเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ของการบริ หารจัดการแต่เพียงอย่างเดียว แต่เน้นให้กระบวนการตัดสิ นใจและการดําเนิ นงานสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งจะทําให้ทอ้ งถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และคณะ, 2553)
นอกจากนี้ ยงั เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 เรื่ องแนวนโยบายด้านการบริ หารราชการ
แผ่นดินที่กาํ หนดบทบาทองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริ หารราชการแผ่นดิน
(มาตรา 38) คือ กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสิ นใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง
ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทวั่ ถึง
และเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดย
คํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้นและ มาตรา 281 ภายใต้บงั คับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็ นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามหลักแห่ งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่ งเสริ มให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดทําบริ การสาธารณะ และมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่
จากผลการศึกษาเมื่อพิจารณาแต่ละด้านเป็ นรายข้อพบว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานเรื่ องที่ประชาชนเห็นว่ามีการ
ดําเนินการมากที่สุดคือ จัดให้มีสัญญาณไฟและเครื่ องหมายจราจร รองลงมาคือ จัดให้มีน้ าํ เพื่อการอุปโภค บริ โภค ด้าน
การส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต พื้นฐาน เรื่ องที่ประชาชนเห็นว่ามีการดําเนินการมากที่สุด คือ การให้ความรู้เรื่ องการป้ องกัน
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ยาเสพติด รองลงมา คือ การให้บริ การแนะนํารักษา ดูแลสุ ขภาพอนามัยผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและประชาชน ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน เรื่ องที่ประชาชนเห็ นว่ามีการดําเนิ นการมากที่สุดคือ จัดให้มีบริ การสาธารณะต่างๆ เช่น ที่จอดรถ
โทรศัพท์สาธารณะ ท่ารถ เป็ นต้น รองลงมาคือจัดให้มีคณะกรรมการชุมชน ทั้งนี้ เพื่อทําหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนในพื้นที่เพื่อ
ประสานดําเนินงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2522 :
13) ที่กล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนประเด็นสําคัญประการหนึ่ งคือ ความคิดริ เริ่ มของชุมชน ประชาชน
ต้องมีทศั นคติดา้ นนี้จนถึงขนาดที่สามารถแสดงความคิดริ เริ่ มตามโครงการพัฒนา โดยไม่ตอ้ งรอให้ทางรัฐเข้ามาเป็ นผู้
ชักชวนหรื อกระตุน้ ตลอดเวลาเพราะเป็ นที่ทราบกันดีว่าโครงการที่เกิดจากรัฐเป็ นผูค้ ิดริ เริ่ มจะไม่ตรงกับความต้องการ
ของชุมชนหรื อท้องถิ่นและมักเป็ นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด แต่ที่รัฐจําเป็ นต้องเข้าไปดําเนิ นการเองนั้นเป็ นเพราะทาง
ชุมชนเองเกิดความลังเลไม่แน่นอน ทางด้านความคิดไม่มีการรวมกลุ่มรวมพลังให้เกิดความคิดริ เริ่ มเองเป็ น ข้อสําคัญ
คือ อย่ายัดเยียดความคิด แต่ในขณะเดียวกันต้องรู้จกั ประสานความต้องการขอชุมชนกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
รัฐให้กลมกลืนกันให้ได้
ด้านการพาณิ ชยกรรม เรื่ องที่ประชาชนเห็ นว่ามี การดําเนิ นการมากที่สุดคื อ ส่ งเสริ มให้มีก ารฝึ กฝนหรื อ
พัฒนาอาชีพ รองลงมาคือจัดให้มีและส่ งเสริ มการประกอบอาชีพเสริ มรายได้ ที่ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเด่นราษฎร์ มีความต้องการที่จะสร้างฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนได้มีความเข้มแข็ง ด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ องที่ประชาชนเห็นว่ามีการดําเนินการมากที่สุดคือ มีการรณรงค์ ส่ งเสริ มการปลูก
ต้นไม้และปลูกสร้างป่ าชุมชน รองลงมา จัดให้มีการดูแลและรักษาความสะอาดถนน ทางเดินหรื อที่สาธารณะ ด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่ องที่ประชาชนเห็นว่ามีการดําเนินการมากที่สุดคือ มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
เทศกาลหรื อวันสําคัญทางศาสนา รองลงมา จัดให้มีกิจกรรมการทํานุบาํ รุ งศาสนา ด้านการสนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจ
ของส่ วนราชการ เรื่ องที่ประชาชนเห็ นว่ามีการดําเนิ นการมากที่สุดคือ การเป็ นศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุ นการ
ปฏิบตั ิภารกิจของส่ วนราชการ รองลงมาคือ จัดให้มีการประชุมราษฎร ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเด่นราษฎร์ มีความต้องการได้เห็นความสําคัญในเรื่ องการประสานความร่ วมมือกับหน่ วยงานต่างๆ
และการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2542) ที่กล่าวถึงหลักการพัฒนา
ชุมชนที่นิยมใช้กนั โดยทัว่ ไป ได้แก่ 1) การพัฒนาชุมชนต้อ งตอบสนองความต้องการอันแท้จริ งของประชาชนใน
ชุมชน ด้วยการริ เริ่ มจากประชาชนและเริ่ มต้นจากโครงการง่ายไปสู่ โครงการที่ยากขึ้น 2) การพัฒนาชุมชนมีลกั ษณะ
เป็ นโครงการอเนกประสงค์ ต้องอาศัยความร่ วมมือของนักวิชาการหลายสาขาวิชา และผูเ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ าย 3) การ
พัฒนาชุ มชนต้อ งเปลี่ ยนแปลงเจตคติ ของประชาชนไปพร้ อ มกับกิ จ กรรมด้านอื่ นๆ 4) การพัฒนาชุ มชนต้อ งให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่เพื่อเป็ นการสร้างพลังชุมชนและองค์กรของประชาชนขึ้น 5)
การพัฒนาชุมชนต้องค้นหาและพัฒนาผูน้ าํ ชุมชนในด้านต่างๆ ตามลักษณะของกิจกรรมและความจําเป็ นของแต่ละ
ชุมชน 6) การพัฒนาชุมชนต้องยอมรับในสถานภาพ บทบาทของสตรี และเยาวชน เปิ ดโอกาสให้ได้เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาชุมชนให้มากที่สุด เพราะสตรี และเยาวชนมีผลต่อการขยายตัวให้ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน
ให้มากที่สุด เพราะสตรี และเยาวชนมีผลต่อการขยายตัวของงานและการรับช่วงของงานพัฒนาชุมชนได้เป็ นอย่างดี 7)
การพัฒนาชุมชนของประชาชนจะประสบความสําเร็ จอย่างเต็มที่ ถ้าหากรัฐบาลมีความพร้ อมและให้การสนับสนุ น
อย่างจริ งจัง 8) การพัฒนาชุมชน ต้องมีนโยบายและวางแผนตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับท้องถิ่น โดยการบริ หารงาน
ทุกระดับจะต้องมีความคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพอย่างแท้จริ ง 9) การพัฒนาชุมชนต้องสนับสนุ นให้องค์กรของ
ภาคเอกชน องค์การอาสาสมัครต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
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ด้วย 10) การพัฒนาชุมชนต้องมีก ารวางแผนให้เกิ ดการพัฒนาพร้อมๆ กัน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติหรื อ
ระดับประเทศ
2. จากผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของประชาชนต่ อการดําเนิ นงานพัฒนาชุมชนของเทศบาล
ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าประชาชนที่มีเพศและประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็นว่าการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศและอาชีพ ของของประชาชน ไม่ส่งผลใดๆ ต่อความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย ควรจัดให้มีระบบการดูแลรักษาระบบไฟฟ้ าและแสง
สว่างให้มากยิง่ ขึ้น
2) ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย ควรมีการรณรงค์ในเรื่ องการป้ องกันโรคติดต่อ
หรื อจัดกิจกรรมหรื อดําเนินการเพื่อระงับโรคติดต่อ
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย ควรปรับปรุ งสภาพแวดล้อมหรื อภูมิทศั น์ของหมู่บา้ น
ชุมชนให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น
4) ด้านการพาณิชยกรรม เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย ควรจัดให้มีกิจกรรมหรื อโครงการส่ งเสริ มกลุ่มอาชีพ ให้
มากยิง่ ขึ้น
5) ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย ควรจัดให้มีกิจกรรมหรื อโครงการ
ด้านการป้ องกันมลพิษต่างๆ
6) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย ควรจัดกิจกรรมหรื อโครงการส่ งเสริ ม
กิจกรรมด้านการศึกษาให้มากยิง่ ขึ้น
7) ด้านการสนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจของส่ วนราชการ เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย ควรจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนงานหรื อกิจกรรมของหมู่บา้ น ชุมชนให้มากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน
2) ควรศึกษาแนวทางการสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
3) ควรศึกษาความต้องการของชุมชนในการพัฒนาชุมชน
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การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลวิศิษฐ์
อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
The People’s Participation in 3-Year Development Planning of Wisit Subdistrict Municipality,
Mueang District, Bueng Kan Province
สุ รารักษ์ ฮาดตา1
รัฐบุรุษ คุม้ ทรัพย์2
บทคัดย่อ
การศึก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่ อ ศึก ษาและเพื่อ เปรี ยบเทียบการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และ
อาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนทุกหมู่บา้ นในเขตเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
กําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 377 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการนําไปปฏิบตั ิ หรื อ ดําเนิ นการ
รองลงมา ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการตัดสิ นใจ และด้านการประเมินผลตามลําดับ
2. ประชาชนที่มีเพศและอาชีพต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การมีส่วนร่ วมของประชาชน, การจัดทําแผนพัฒนาสามปี , เทศบาลตําบลวิศิษฐ์,จังหวัดบึงกาฬ

1
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นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสี มา
(รองศาสตราจารย์ ดร.), อาจารย์ที่ปรึ กษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสี มา
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Abstract
The purposes of this study were to study and to compare the people’s participation in 3-year development
planning of Wisit Subdistrict Municipality, Mueang District, Bueng Kan Province, classified by gender and
occupation. The sample consisted of 377 people in every villages of Wisit Subdistrict Municipality, determined by
Taro Yamane’s method. The 5-rating scale questionnaire was used as the tool. The data were analyzed by using
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (One way ANOVA), and Scheffe’s method.
The results of the study revealed as follows:1. The people’s participation in 3-year development planning of Wisit Subdistrict Municipality, Mueang
District, Bueng Kan Province, as a whole and in aspects was at the high level, ranked by descending order of
implementation or operation, benefits, decision making, and evaluation aspects, respectively.
2. The participation of people with different gender and occupation in 3-year development planning of
Wisit Subdistrict Municipality, Mueang District, Bueng Kan Province, as a whole and in aspects, was found with no
difference.
Keyword : The People’s Participation, 3-Year Development Planning, Wisit Subdistrict Municipality, Bueng Kan
Province
บทนา
การกระจายอํานาจจากรัฐบาลกลางไปยังองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการ/ขั้นตอนการบริ หารงาน/ปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งจะสามารถทําให้
ท้องถิ่นมีการพัฒนา และสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว อาจ
กล่าวได้ว่าการกระจายอํานาจสู่ทอ้ งถิ่นโดยแท้จริ งแล้วก็คือ การกระจายความรับผิดชอบ การตัดสิ นใจให้กบั ประชาชน
ในท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย เพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีการปกครองตนเอง
และจัดบริ การสาธารณะเพื่อประชาชนในท้องถิ่น ซึ่ งสิ่ งที่ประชาชนได้รับจากการกระจายอํานาจ (พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ, 2542 )
การมีส่วนร่ วมของประชาชน (Public Participation) เป็ นปั จจัยสําคัญของการพัฒนาท้องถิ่น เนื่ องจากการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนส่ งผลให้นโยบายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตรง
กับสภาพปั ญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่น การมีส่วนร่ วมของประชาชน คือการเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
ได้รับรู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับภารกิจ หรื อโครงการที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะดําเนิ นการและมีผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็ นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่ นนั้นๆ การให้ประชาชนได้มีส่ วนร่ วมแสดงความคิ ดเห็ นและองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นจะต้องรับฟังข้อคิดเห็ นข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการดําเนิ นการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งการที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะสามารถตอบสนองต่อปั ญหาและความต้องการของประชาชนได้น้ นั
จะต้องมีแผนพัฒนาในการกําหนดทิศทางของการบริ หาร/ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
ผูศ้ ึกษาในฐานะบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เห็ นว่าเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ เป็ นเทศบาลที่มีภารกิจหลายๆ ด้านที่ตอ้ งดําเนิ นการ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่ได้ให้อาํ นาจและ
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ขอบเขตภารกิจงานที่สามารถดําเนิ นการได้ แต่ภารกิจที่ดาํ เนิ นการบางอย่างประสบปั ญหาและความยุ่งยากในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่นด้านการพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านสังคม คุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เนื่องจากขาดการมีส่วนร่ วม/ความร่ วมมือจากประชาชน ประกอบกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลในหลายๆ ปี ที่ผ่าน
มา ประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่ วมเท่าที่ควร การดําเนิ นการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ที่บรรจุในแผน ส่ วนใหญ่จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายเจ้าหน้าที่ และผูบ้ ริ หารเทศบาล ดังนั้น ในแต่ละปี เทศบาล
ตําบลวิศิษฐ์ จึงมีก ารเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี ประมาณ 3-5 ครั้ง/ปี ซึ่ งเพิ่มเติ มตามความต้องการของประชาชนที่
ร้องเรี ยนมาภายหลังจากที่แผนพัฒนาสามปี ประกาศใช้แล้วประกอบกับโครงการหลายๆ โครงการของเทศบาลตําบล
วิศิษฐ์ มักถูกประชาชนร้องเรี ยนขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงโครงการเมื่อเริ่ มดําเนินการหรื อดําเนินการแล้วเสร็ จอยู่เสมอ
ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็ นถึงการไม่มีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ผูศ้ ึกษาจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ เนื่ องจาก
ประชาชนเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยตรง (Stakeholder) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยผูศ้ ึกษา
ต้อ งการศึก ษาถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด ทําแผนพัฒนาสามปี และปั จ จัยที่มี ผลต่ อ การมีส่ ว นร่ ว มในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรั บปรุ งวิธีดาํ เนิ นงานให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานอย่างเหมาะสมยิง่ ขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ
2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)
ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานจัดทําแผนสามปี ของเทศบาลตําบลแบบมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
สมมติฐานในการศึกษา
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ มีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25562558) ในระดับมาก
2. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ การดํารงตําแหน่ งทางสังคมและในชุ มชน มี
ความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาแผนสามปี ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์
ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ ศึกษาระดับการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามกระบวนการประชาธิ ปไตยของ
เทศบาลตําบลวิศิษฐ์ และศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของการดําเนิ นงานจัดทําแผนพัฒนาสามปี แบบมีส่ วนร่ ว มของ
ประชาชนของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
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วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมือ ง
จังหวัดบึงกาฬ ซึ่ งมีจาํ นวน 13 หมู่บา้ น ประชากรรวมทั้งสิ้ น 6,496 คน (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนสิ งหาคม
พ.ศ. 2558)
2) การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในครั้งนี้ ใช้วิธีการของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970 อ้างใน
อภิรดี โรจนประดิษฐ, 2552) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 หรื อยอมให้มีค่าความผิดพลาดได้เพียงร้อยละ 5 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 377 คน ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงทําการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 400 คน เพื่อความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยวิธีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น เพื่อสอบถามข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนตัว ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาและอุ ปสรรคในการดําเนิ นงานการจัดทําแผนพัฒนาสามปี โดย
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน กําหนดให้ผตู้ อบแบบสอบถามระบุคาํ ตอบในกิจกรรมต่างๆ ที่เข้าไปมีส่วนร่ วม
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเทศบาลตําบลวิศิษฐ์
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเทศบาลตําบลวิศิษฐ์
เกณฑ์ก ารให้ คะแนนในส่ ว นที่ 2 และส่ ว นที่ 3 เป็ นการแปลค่ าคะแนนเฉลี่ ยของคะแนน ที่เ ป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้วดั สิ่ งที่เป็ นนามธรรมด้วยการแปลง
เป็ นเชิงปริ มาณ โดยใช้วิธีของ Likert
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1) ศึกษาวิจยั จากเอกสาร (Documentary Research) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษา ทั้งในส่ วนของ
ประเด็นการศึกษา หลักการและเหตุ ผล ที่มาและความสําคัญของปั ญหา การตั้งสมมุติฐาน และแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ใน
การศึกษา รวมทั้งการศึกษาในส่ วนของพระราชบัญญัติเทศบาล ฯ เพื่อทราบถึงที่มา หลักการ บทบาท และความสําคัญ
ของการบริ หารท้องถิ่น และเป็ นการศึกษารวบรวบข้อมูลจาก เอกสาร วิชาการ บทความ วารสาร งานวิจยั วิทยานิ พนธ์
ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในงานวิจยั เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) ศึกษาวิธีสร้างเครื่ องมือแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert) และ
การสร้างแบบสอบถามจากตําราของ บุญชม ศรี สะอาด (2553 : 74-84)
3) ผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถาม โดยสังเคราะห์จากนิยามศัพท์เฉพาะที่ผวู้ ิจยั ตั้งขึ้น เพื่อใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้
4) นํา แบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง เหมาะสมและพิ จ ารณาให้
ข้อเสนอแนะ
5) ปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้วนําเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน
เพื่อตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อคําถาม โดยการหาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยามศัพท์
เฉพาะ (IOC : Index Of Congruence) ซึ่งค่าที่ใช้ได้ ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป
6) นําแบบสอบถามที่ผา่ นการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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7) นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน
8) นําแบบสอบถามที่ทดลองใช้ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่ งค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามคือ
.839
9) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาต่อไป
การเก็บรวมรวมข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เป็ นหลัก
โดยใช้เทคนิคการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จากประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างในเขตเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ จํานวน 13 หมู่บา้ น
ผูว้ ิจัยได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อ มูด้ว ยตนเอง โดยการนัดหมายกลุ่ มตัว อย่า งทีล ะหมู่บา้ นผ่า น
ผูใ้ หญ่บา้ นแต่ละหมู่บา้ น เมื่อกลุ่มตัวอย่างมาพร้อมกัน ผูว้ ิจยั จึงได้ช้ ีแจงแนะนํากลุ่มตัวอย่างก่อนตอบแบบสอบถาม
เก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ครบ 400 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
2. เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใช้การศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสาร ข้อมูล
หนังสื อ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ต่างๆ และกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ผูศ้ ึกษาดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อประมวลผลการศึกษาโดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ และวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนตัว ปั จจัยทางเศรษฐกิจและสั งคม วิเ คราะห์โดยใช้ความถี่
(frequencies) และค่าร้อยละ (percentage)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาและอุ ปสรรคในการดําเนิ นงานการจัดทําแผนพัฒนาสามปี โดย
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยกําหนดให้ผตู้ อบแบบสอบถามระบุกิจกรรมต่างๆ ที่เข้าไปมีส่วนร่ วม
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเทศบาลตําบลวิศิษฐ์
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ประชาชนไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเทศบาลตําบลวิศิษฐ์
สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 2 ส่ วนที่ 3 และส่ วนที่ 4 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ (frequencies) ค่าร้อย
ละ (percentage) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคําตอบของตัวเลือก 5 ตัวเลือก
เกณฑ์การวัดระดับความสําคัญของปัจจัยตามหลักการของลิเคอร์ท (Likert’s Rating Scale)
การทดสอบสมมติฐานการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษากําหนดสมมติฐานการศึกษาไว้ 2 ข้อ โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน คือ
การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลแบบสอบถามผลการศึก ษาความคิดเห็ นของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลวิศิษฐ์ ต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ได้แก่ ด้าน
กระบวนการมีส่วนร่ วมจัดทําแผน ด้านการเข้ามามีบทบาทและด้านการเข้าร่ วมพัฒนาตามแผน โดยกําหนดระดับการมี
ส่ วนร่ วมไว้ที่ระดับคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากกว่า 3.41 ขึ้นไป หรื อระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ถือว่ายอมรับ
สมมติฐานโดยการใช้สถิติ One Sample T-test

วารสารรั ฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (Journal of Political Science and Social Science) 371

การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถามผลการศึก ษาความคิดเห็ นของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลวิศิษฐ์ต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระได้แก่
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ตําแหน่ งทางสังคม กับตัวแปรตามด้านกระบวนการมีส่วนร่ วมจัดทําแผน
ด้านการเข้ามามีบทบาท ด้านการเข้าร่ ว มพัฒนาตามแผน โดยวิเ คราะห์ ข ้อมูล โดยใช้ค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
(Correlation Coefficient)
สรุปผลการศึกษา
1. ข้อมูลทัว่ ไป
กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 57.25 ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 27.00 สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 28 และส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 40.50 สําหรับรายได้ต่อเดือน ส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ น ร้อย
ละ 39.50 ส่ วนการดํารงตําแหน่ งในชุมชนเทศบาล ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นประชาชนทัว่ ไป ไม่ได้ดาํ รง
ตําแหน่งใดๆ ในเทศบาล คิดเป็ นร้อยละ 86.00 และรองลงมาเป็ นคณะกรรมการชุมชนในเทศบาล คิดเป็ นร้อยละ 8.00
โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีอายุต่า กว่า 40 ปี และมีระดับการศึกษาค่อนข้างตํ่า และมีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป มีรายได้น้อย
และไม่คงที่
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบล
วิศิษฐ์ ในภาพรวมของระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.58, S.D. = 0.492) ประกอบด้วยบทบาทของเทศบาล
ในการจัดทํา แผนพัฒนาสามปี และบทบาทของประชาชนในการร่ วมจัดทํา แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล ซึ่ งสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
ด้านบทบาทของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ต่อการจัดทํา แผนพัฒนาสามปี พบว่า ประชาชนมีความเห็นสอดคล้อง
กับเทศบาลตําบลวิศิษ ฐ์ในการจัดเก็บข้อมูลและใช้ข ้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา ปี รวมถึงเทศบาลตําบลวิศิษฐ์เอาใจใส่ ต่อปั ญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนโดยใช้แผนและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็ นกระบวนการแก้ไขปั ญหา โดยมี
การจัดประชุมประชาคมหมู่บา้ น/ตําบล เพื่อตรวจสอบสภาพปั ญหา/ข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่
และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผน
สําหรับบทบาทของประชาชนในการร่ วมจัดทําแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล พบว่าประชาชนดําเนิ นงาน
โดยยึดหลักการตามระบอบประชาธิ ปไตย โดยมีบทบาทในการเสนอแผนงานโครงการของชุมชนต่อเทศบาล ซึ่ ง
ประชาชนส่ ว นใหญ่ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานมากกว่าการพัฒนาด้านอื่นๆ อาทิ ด้านสังคม
การศึกษา ซึ่ งจะรับฟังความคิดเห็ นของประชาชนส่ วนใหญ่ในชุมชน และมีความเห็ นว่าประชาคมคือองค์กรที่เป็ น
ตัวแทนของประชาชนในชุมชน
3. ปัญหาอุปสรรคในชุมชนที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ประเด็นความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรคในชุมชนในการมีส่วนร่ วมของประชาชนส่ วนใหญ่มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ประชาชนไม่ให้ความ
สนใจที่จะแก้ไขปั ญหาในชุมชนด้วยตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และประชาชนไม่เข้าร่ วมประชาคมเพราะไม่มีเวลา
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และไม่ได้ค่าตอบแทน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ซึ่งสมาชิกชุมชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง และยัง
คิดว่าการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็ นหน้าที่ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานท้องถิ่นในการแก้ไขปั ญหาของชุมชน
ซึ่งยังมีความขัดแย้งกันเองในเรื่ องการเสนอความต้องการภายในชุมชนเพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และเห็ นว่า
ประชาคมเป็ นเวทีที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมคิดร่ วมทํากับภาคราชการในการแก้ไขปัญหาชุมชน
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์
จากประเด็นความคิ ดเห็ นเกี่ยวกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ พบว่า
ประชาชนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.34 โดยมีความเห็นว่าแผนพัฒนาสามปี มีวิธีปฏิบตั ิทางราชการที่มีข้ นั ตอนยุง่ ยาก ซับซ้อน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.50 และแผนพัฒนา/โครงการบางรายการต้องทําร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ทําให้ยุ่งยากต่อการปฏิบตั ิ
โครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 รวมถึงมีปัญหาความต้องการโดยประชาชนที่บรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล
ยังไม่ได้รับการดําเนินการ และแผนพัฒนาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดและส่ วนกลาง จึงเป็ นข้อจํากัดใน
การปฏิบตั ิโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล และยังมีความเห็ นว่าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลไม่ได้นาํ มา
จากปัญหา และความต้องการที่เสนอโดยประชาชน
5. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยความต้องการเข้าไปมีส่วนร่ วมในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล
ตําบลวิศิษฐ์
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็ นเกี่ ยวกับปั จ จัยความต้องการเข้าไปมีส่ วนร่ วมใน
แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลในระดับ ปานกลาง โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ซึ่ งพบว่า ปั จจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี คือ ประชาชนต้องการมีรายได้เพิ่มมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13
รองลงมาคือ ประชาชนต้องการความรู้ในการประกอบอาชีพ และต้องมีงานทํา รวมถึงต้องการได้รับความร่ วมมือใน
การหาตลาดจาหน่ายผลผลิต และต้องการความสัมพันธ์อนั ดีกบั สมาชิกสภาเทศบาล ต้องการเห็นการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง และต้องการมีโอกาสรับผิดชอบต่อชุมชน
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์
ประเด็นความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยที่ไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเทศบาลตําบลของประชาชนส่ วน
ใหญ่มีความเห็นในระดับมาก โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่มี
งานทําอยู่แล้ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และเหตุผลเพราะเทศบาลขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่ องการสร้างความรู้ความ
เข้าใจต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่ามีตวั แทน เพื่อนบ้านเข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) อยู่แล้ว รวมทั้งเห็ นว่าไปลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งสมาชิ กเทศบาลก็เพียงพอแล้ว และไม่เ ข้าใจในการ
ดําเนิ นงานของเทศบาล รวมถึงกิจกรรม/โครงการต่ างๆ ไม่เพียงพอต่อ การพัฒนาท้องถิ่ น และรู ปแบบกิ จกรรม/
โครงการต่างๆ ไม่มีความน่าสนใจ
จากปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาเทศบาลในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25562558) โดยกระบวนการมี ส่วนร่ วม จากตาราง 4.10 และจากปั จจัยที่มีผลต่อ การไม่เข้าไปมีส่ว นร่ วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาของเทศบาล ดังตาราง 4.11 จากการแจกแจงความถี่ซ่ึ งอยู่ในระดับความคิดเห็ นในระดับปานกลาง กลุ่ม
ตัว อย่างยังแสดงให้เ ห็ นถึ งปั จจัยที่เ ข้ามามีส่วนร่ ว มส่ ว นใหญ่ เ ป็ นความต้อ งการความรู้ ใ นการประกอบอาชี พโดย
ต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ทอ้ งถิ่นต้องกระจายอํานาจไปสู่ ทอ้ งถิ่น ตามกรอบแนวคิด
ทฤษฏี ก ารปกครองท้อ งถิ่ น ซึ่ งการปกครองท้อ งถิ่ นนับ ว่า เป็ นรากฐานที่ สํา คัญ ของระบบการปกครองระบบ
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ประชาธิปไตย เนื่องจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชน ทําให้การจัดบริ การสาธารณะ
ต่างๆ เป็ นหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอีกรู ปแบบ
หนึ่ง มีหน้าที่ในการให้บริ การสาธารณะ ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชาชน เพื่อ นําไปสู่ ก ารจัดทําเทศบัญ ญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจําปี ของเทศบาล ซึ่ งเป็ นข้อมูล ที่ได้มาจาก
ประชาชน เพื่อประชาชน และนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนตามแผนงานโครงการต่อไป
7. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานข้อ 1 ประชาชนกลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ มีส่ ว นร่ ว มในกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาแผนสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ในระดับมาก เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 2 ปัจจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน การดํารง
ตําแหน่งทางสังคมและในชุมชน ของกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมใน
การดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์
อภิปรายผลการศึกษา
1. ความคิดเห็ นเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของเทศบาลตําบล
วิศิษฐ์ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ จากผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2556-2558) ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า เทศบาลตําบลวิศิษฐ์มี
การจัดเก็บข้อมูลและใช้ขอ้ มูลจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25562558) และเทศบัญ ญัติรายจ่ ายประจําปี รวมถึงเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ มีก ารเอาใจใส่ ต่อปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนเป็ นอย่างดี โดยใช้แผนและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา เป็ นกระบวนการแก้ไขปั ญหา โดยมีการ
จัดประชุมประชาคมหมู่บา้ น/ตําบล เพื่อตรวจสอบสภาพปั ญหา ข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ จากประชาชนในพื้นที่ และ
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี อีกด้วย ซึ่ งจากการแสดงทัศนคติความคิดเห็ นต่ อ
บทบาทการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ได้แสดงปั ญหา อุปสรรค ในชุมชนตนเองและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าไปมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมดําเนินการ ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมรับผลประโยชน์ ตลอดจนเพื่อตรวจสอบ โดย
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมดําเนินงานและโดยยึดหลักการตามระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่ งสอดคล้องกับ William Erwin
(1976) ที่ได้ก ล่ าวว่า การมีส่ว นร่ ว มของประชาชนคื อ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่ วนเกี่ ยวข้อ งในการ
ดําเนินงานพัฒนา ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาของตนเอง ร่ วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความชํานาญ
ร่ วมกับการใช้วิทยากรที่เหมาะสมและสนับสนุ นติดตามผลการปฏิบตั ิงานขององค์การและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก
ประชาคม
จากการศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ ซึ่งเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ เป็ นองค์กรที่
เป็ นเสมือนตัวแทนของประชาชนส่ ว นใหญ่ในชุมชนตามแนวคิ ดการปกครองท้องถิ่ น โดยประหยัด หงษ์ทองคา
(2520) ได้ให้สาระสําคัญของวัตถุประสงค์การปกครองท้องถิ่นไว้ว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องรู้จกั ปกครอง
ตนเอง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องดําเนินการที่สนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น ยึดตามหลักการกระจาย
อํานาจปกครองให้แก่ทอ้ งถิ่น เป็ นวิธีที่รัฐมอบอํานาจปกครองส่ วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ไม่ได้
เป็ นส่ วนหนึ่งของหน่วยบริ หารราชการส่ วนกลาง ไปจัดทําการบริ การสาธารณะบางอย่างโดยมีอิสระตามสมควร โดย
พิจารณาจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
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ปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนการวางแผน (Planning) เป็ นหัวใจสําคัญของการพัฒนาท้องถิ่น
2. ปัญหา อุปสรรคในชุมชนที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชนในเทศบาลตําบลวิศิษฐ์
จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรคในชุมชนในการมีส่วนร่ วมของประชาชนส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ น
ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ประชาชน
ไม่ให้ความสําคัญที่จะแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วยตนเอง โดยคิดว่าการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็ นหน้าที่ของหน่ วยงาน
ราชการและหน่ วยงานท้องถิ่นในการแก้ไขปั ญหาของชุมชน ซึ่ งพบว่า ประชาชนไม่ได้เข้าร่ วมประชาคมเพราะไม่มี
เวลา และไม่ได้ค่าตอบแทน และสมาชิกชุมชนส่ วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง ซึ่ งยังมีความขัดแย้ง
กันเองในเรื่ องการเสนอความต้องการภายในชุมชน เพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
จากการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการวางแผนพัฒนาโดยจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เนื่องจากการวางแผนถือเป็ นกลไกสําคัญประการหนึ่ง ที่จะทําให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งที่
ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาคม และสนับสนุ นให้มีการปฏิบตั ิ
ตามแผนงานโครงการที่กาํ หนดให้เกิดสัมฤทธิ์ ผลในช่วงเวลาที่กาํ หนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดย
การบริ หารจัดการตามแผน แผนงานโครงการ จะต้อ งเป็ นการบริ หารจัดการที่ดี มีความโปร่ งใส และพร้ อมที่จ ะ
ให้บริ การตรวจสอบทั้งโดยหน่ วยงานของรัฐและประชาคม ซึ่ งสอดคล้องกับ ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539) ที่ได้กล่าวถึง
หลักและทฤษฎี ว่าด้วยการปกครองส่ วนท้องถิ่น หลักการรวมอํานาจการปกครอง การแบ่งอํานาจการปกครอง และ
การรวมอํานาจการปกครองท้องถิ่น พบว่า ปัญหาของการปกครองส่ วนท้องถิ่นในเรื่ องต่างๆ นั้นส่ วนหนึ่ง ได้แก่ การมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนที่มีผลต่อรู ปแบบการปกครองท้องถิ่ นไทย ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของปนัดดา บรรเลง (2548) ซึ่ งได้ทาํ การศึกษาการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) โดย
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในเทศบาลนครเชียงใหม่ (พ.ศ. 2545-2549) ผลการศึกษาพบว่า แนวทางและ
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยกระบวนการมีส่ วนร่ ว มของประชาชนได้เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่ว นร่ ว มในการดําเนิ นงานแก้ไขปั ญหาต่ างๆ ในชุ มชนของตนเองและปั ญ หาอุ ปสรรคในการ
ดําเนิ นงานเกี่ยวกับขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของเทศบาล ซึ่ งส่ งผลให้แผนพัฒนาเทศบาลสอดคล้องและตรงกับความ
ต้อ งการของประชาชน ซึ่ งผลการศึกษาทําให้ทราบว่าประธานชุ มชนและกรรมการชุมชนมีบทบาทในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมในระดับมากเช่นกัน
3. ปัจจัยความต้องการเข้าไปมีส่วนร่ วมและไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒ นาสามปี ของเทศบาล
ตําบลวิศิษฐ์
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยความต้องการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล
ตําบลวิศิษฐ์ ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่
ต้องการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และต้องการมีความรู้ในการประกอบอาชีพ และต้องการมีงานทํา รวมถึงการได้รับความ
ร่ วมมือในการหาตลาดจาหน่ายผลผลิตของชุมชน และต้องการความสัมพันธ์อนั ดีกบั สมาชิกสภาเทศบาล
ส่ วนปั จจัยที่ประชาชนไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ พบว่า
ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่เห็ นว่า มีงานประจําทาอยู่
แล้วทําให้ไม่มีเวลาในการไปเข้าร่ วมประชาคม อีกทั้งเทศบาลขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่ องความรู้ความเข้าใจต่อ
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ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่ามีตวั แทน เพื่อนบ้านเข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี อยู่แล้ว และไม่
เข้าใจในการดําเนิ นงานของเทศบาล รวมถึงกิจกรรม/โครงการต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น และรู ปแบบ
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ไม่มีความน่าสนใจ
จากผลการศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) ซึ่งการศึกษาเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชนในเขตเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ ส่ วนใหญ่เป็ น
ประชาชนทัว่ ไปในเขตเทศบาล ได้แสดงทัศนคติและความคิ ดเห็ นต่ อบทบาทการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็ นแผนที่สะท้อนความต้องการของประชาชน เพราะประชาชนรู้ ปัญหาในชุมชนของตนเอง
จึงสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ดีกว่าแผนพัฒนาในรู ปแบบเดิมที่จดั ทําโดยรัฐเพียงฝ่ ายเดียว เนื่ องจากประชาคม
เป็ นองค์กรที่เป็ นเสมือนตัวแทนของประชาชนส่ วนใหญ่ในชุมชน ควรจะรับฟังความคิดเห็ นของประชาชนส่ วนใหญ่
ซึ่ งสอดคล้อ งกับระบอบประชาธิ ปไตยและสามารถทราบถึ งปั ญ หา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้
สอดคล้องกับความเป็ นจริ งมากกว่าภาคราชการ
จากการศึกษากระบวนการมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ รู ปแบบใหม่ที่
ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนสามปี ตรงกับการสะท้อนภาพปั ญหาความต้องการของชุมชน
แต่ละแห่ งได้อย่างแท้จริ งขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ซึ่งพบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความ
ต้องการเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ ในระดับมาก จากผลการ
ทดสอบสมมติฐาน จากตาราง 4.12 โดยกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนิ น
กิจ กรรมต่ างๆ ของเทศบาล ซึ่ งมีอิ ทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจในการเสนอความต้อ งการผลัก ดันในรู ปของแผนงาน
โครงการในการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มที่มีสิทธิ์ เลือกตั้งในการ
คัดเลือกผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและเป็ นผูเ้ สี ยภาษีให้กบั เทศบาลแผนงานโครงการต่างๆ เป็ นการนําผลงานที่ใช้เงินภาษีของ
ประชาชนมาหาเสี ยง
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้
1. ด้านประชาชน พบว่า ประชาชนขาดแรงจูงใจที่จะแก้ไขปั ญหาในเขตเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ ด้วยตนเอง
เพราะคิดว่าเป็ นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงไม่สนใจมาเป็ นสมาชิกประชาคม ทํา
ให้ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสมาชิกประชาคมในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลวิศิษฐ์ ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเองทําให้การดําเนินการประชาคมเป็ นไปอย่างไม่มีประสิ ทธิภาพ
2. ด้านแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล พบว่า แผนพัฒนาควรมีค วามสอดคล้อ งกับความต้องการของ
ประชาชนเป็ นหลัก และควรมีความหลากหลายและครอบคลุมเนื้ อหาทุกยุทธศาสตร์ การพัฒนา เพราะต้องมีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จังหวัด อําเภอ และตําบล
3. ควรมีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อการทํางานกับชุมชนในเขตเทศบาลให้
เพิ่มขึ้น เนื่ องจากเทศบาลยังขาดบุคลากรที่จาํ เป็ นในด้านงานต่างๆ ที่สําคัญคือด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการสังคม
สงเคราะห์ เนื่ องจากบุคลากรด้านนี้ จะต้องทํางานร่ วมกับชุมชนโดยตรง ซึ่ งการขาดบุคลากรดังกล่าว ทําให้การ
ประสานงานในชุมชนไม่เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน การประสานงานเป็ นไปในลักษณะเป็ นครั้งๆ ไป
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4. ผูน้ าชุ มชนควรทําหน้าที่เ ป็ นแกนนาในการสร้ างการมีส่ ว นร่ ว มภายในชุ มชน และภาครั ฐ ซึ่ งจาก
ประสบการณ์การทํางานขององค์การปกครองส่ ว นท้องถิ่นที่ผ่านมา พบว่า มักเกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลของ
หมู่บา้ นตนเอง เช่น กํานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น ขัดแย้งส่ วนบุคคลกับ กลุ่มผูน้ าสตรี แม่บา้ น กลุ่มผูน้ าอาสาสมัครสาธารณสุ ข
(อสม.) กลุ่มผูส้ ูงอายุ หรื อแม้แต่กลุ่มเยาวชน ทําให้การทํางานด้านการพัฒนาต่างๆ เป็ นไปด้วยความยากลาบาก ถ้าผูน้ า
เป็ นบุคคลที่มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกันเองได้ภายในชุมชนจะทําให้เกิดการพัฒนาในชุมชนมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. การศึกษาการมีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ในครั้งต่อไป ควรมีการจัดทําวิจยั ในรู ปแบบการ
วิจยั เชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วย เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อเพิม่ ความสมบูรณ์ของการวิจยั มากยิง่ ขึ้น
2. ควรมีก ารเปรี ยบเที ยบปั จ จัยที่ มีผ ลต่ อ การดําเนิ น งานขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในบริ เ วณ
ใกล้เคียง เพื่อนาข้อสรุ ปมากําหนดนโยบาย หรื อแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการกระจายอํานาจตามเจตนารมณ์
ของประชาธิปไตย
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ความรู้ ความเข้ าใจ และสภาพการเสียภาษีท้องถิ่นของประชาชนให้ กบั เทศบาลตาบลวังหลวง
อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด
Knowledge, Understanding and Local Tax Paying of the People to Wangluang Subdistrict Municipality,
Selaphum District, Roi Et Province
แสงระวี จินดา1
รัฐบุรุษ คุม้ ทรัพย์2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ศึกษาสภาพและเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตาม เพศ
อาชีพ และรายได้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีทอ้ งถิ่น ให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง
จํานวน 1,512 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 324 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบและแบบมาตราส่ วนประมาณค่า มีค่าความ
เชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .94 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test)
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธี การของเชฟเฟ่
(Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนที่เ สี ยภาษีทอ้ งถิ่นให้ก ับเทศบาลตําบลวังหลวง มีค วามรู้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกับการเสี ยภาษี
ท้องถิ่นในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ประชาชนมีหน้าที่ตอ้ งเสี ย
ภาษีให้กบั ส่ วนกลางและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควบคู่กนั รองลงมา บุคคลใดที่เปิ ดหอพักให้เช่า ต้องเสี ยภาษีป้าย
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โทษจากการไม่เสี ยภาษีจะถูกดําเนินคดีท้ งั ทางแพ่งและทางอาญา โรงเรื อนหรื อสิ่ ง
ปลูกสร้างที่ปิดไว้ตลอดปี โดยที่เจ้าของไม่อยู่เองหรื อให้ผอู้ ื่นอยู่ นอกจากคนนอนเฝ้ า เจ้าของโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูก
สร้างดังกล่ าว ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี โรงเรื อนและที่ดิน ส่ วนเรื่ องที่ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสี ยภาษี
ท้องถิ่นน้อยที่สุดคือเรื่ องการกําหนดระยะเวลาเสี ยภาษีทอ้ งถิ่น ประเภทของภาษีที่จะต้องชําระ และกําหนดระยะเวลา
การยืน่ แบบเพื่อเสี ยภาษีทอ้ งถิ่น
2. ประชาชนที่เสี ยภาษีทอ้ งถิ่นให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นของ
ประชาชนให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง โดยภาพรวมและรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานของเทศบาล ด้านความสะดวกในการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่น และด้านการ
อํานวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ
3. ประชาชนที่เสี ยภาษีทอ้ งถิ่นให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง ทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นว่าสภาพ
การเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนให้กบั เทศบาล ไม่แตกต่างกัน
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4. ประชาชนที่เสี ยภาษีทอ้ งถิ่นให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง ที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นว่าสภาพการเสี ย
ภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนให้กบั เทศบาล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประชาชนที่มีอาชีพ
ส่ ว นตัว มีค วามคิ ดเห็ นว่าสภาพการเสี ยภาษี ทอ้ งถิ่ นของประชาชนให้ก ับเทศบาลตําบลวังหลวง แตกต่างกันกับ
ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม
5. ประชาชนที่เสี ยภาษีทอ้ งถิ่นให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง ที่รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นว่าสภาพ
การเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนให้กบั เทศบาล ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความรู้ ความเข้าใจ, การเสี ยภาษีทอ้ งถิ่น
Abstract
The purposes of this study were to study and compare knowledge, understanding and local tax paying of the
people to Wangluang Subdistrict Municipality, Selaphum District, Roi Et Province, classified by gender, occupation
and occupation. Population of the study consisted of 1,512 people who need to pay local tax to Wangluang
Subdistrict Municipality. The samples were 324 persons determined by Taro Yamane’s method. The questionnaire
with multiple-choice, rating scale and reliability at .94 was used as a tool. The data were analyzed by percentage,
mean, standard deviation, t-test, F-test and least significant difference by Scheffe’s method. The results of the study
revealed that:
1. The knowledge and understanding people about the local tax paying to Wangluang Subdistrict
Municipality was at the moderate level in overall, ranked by descending in 3 order as follows; people’s duty to pay
tax to the central and local government, followed by label tax that the dormitory owner have to pay to local
government, penalty in case of neglect for both civil and criminal, no property tax for sheds or buildings that closed
all year but only with the guard. The lowest level of knowledge and understanding about tax period, type of tax to be
paid and the time limit for local taxpayers.
2. The people’s opinion on local tax paying to Wangluang Subdistrict Municipality was at the high level
both overall and all each aspect, ranked by descending order; officer of the Municipality, convenience of local tax
paying, facilitation and public relation respectively.
3. The people’s opinion with different gender towards local tax paying was not different.
4. The people’s opinion with different occupation towards local tax paying was statistically significant
different at .05 level. The opinion of people with private occupation and agriculturist was different.
5. The people’s opinion with different income per month towards local tax paying was not different.
Keywords : knowledge, understanding, local tax paying
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บทนา
การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริ ญก้าวหน้านั้น “เงินงบประมาณ” เป็ นปั จจัยสําคัญเพราะหากท้องถิ่นมีรายได้น้อย
การพัฒนาย่อมไม่กา้ วหน้า ดังนั้นท้องถิ่นจะต้องพยายามจัดหาและจัดเก็บรายได้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ที่มีอยู่มากมายมิใช่จะรอขอรับการสนับสนุ นเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลฝ่ ายเดียวเนื่ องจาก
สภาพปัจจุบนั ท้องถิ่นแต่ละแห่ งมีงบประมาณของตัวเองแทบไม่พอรายจ่ายและโดยเฉพาะมักจะเป็ นการใช้จ่ายเกี่ยวกับ
รายจ่ายประจําเช่น เงินเดื อน ค่าจ้างประจํา ค่ าตอบแทนใช้ส อยและวัสดุ ฯลฯ มากกว่ารายจ่ายเพื่อการลงทุนที่เป็ น
สิ่ งก่อสร้างหรื อที่ดินจึงมีความสําคัญอย่างยิง่ สําหรับคณะผูบ้ ริ หารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นจะต้องทําความ
เข้าใจเพื่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและอํานาจหน้าที่ตลอดจนเป็ นไปอย่างประหยัดมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดสมกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่จ ัดตั้งท้อ งถิ่นขึ้ นมาเพราะหากการบริ หาร
งบประมาณไม่เป็ นไปตามระเบียบหรื อมีการทุจริ ตเกิดขึ้นแล้วย่อมจะส่ งผลเสี ยหายแก่ทอ้ งถิ่นและประชาชนส่ วนรวม
และจะมีผลกระทบโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นอีกด้วย (กระทรวงมหาดไทย, 2543 ค
: 142) การบริ หารราชการแผ่นดินของประเทศไทยปัจจุบนั แบ่งส่ วนราชการออกเป็ นราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วน
ภูมิภาคและราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น ซึ่ งราชการส่ ว นท้อ งถิ่นเป็ นส่ ว นราชการที่มีค วามสําคัญ อย่างยิ่งโดยยึดหลักการ
กระจายอํานาจให้แก่ทอ้ งถิ่นทําให้องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นปฏิบตั ิหน้าที่บริ การประชาชนในพื้นที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนมากกว่าราชการส่ วนกลางหรื อส่ วนภูมิภาคโดยสามารถแบ่งราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นออกเป็ นองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาลกรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล
การกระจายอํานาจทางการคลังเป็ นวิธีการสําคัญในการกระจายอํานาจทางการเมืองการปกครองสู่ ทอ้ งถิ่น
เนื่องจากการกระจายอํานาจทางการคลังจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม เป็ นการกระจายความ
เจริ ญและความมัง่ คัง่ ออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันรวมทั้งเป็ นการส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิด
การพัฒนาประสิ ทธิภาพของการปกครองตนเองของภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ ด้วยนัน่ เอง จรัสได้เสนอหลักการในการ
กระจายอํานาจทางการคลังไปสู่ทอ้ งถิ่นเอาไว้ 3 ข้อ คือ
1. การให้ทอ้ งถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีทอ้ งถิ่น (Local Tax) บางประเภทได้เอง หรื อการให้ทอ้ งถิ่นได้รับส่ วน
แบ่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีบางประเภทร่ วมกับรัฐบาลกลาง (Revenue Sharing Taxes) ก็ได้
2. การที่จะต้องให้เงินอุดหนุนในการพัฒนาแก่ทอ้ งถิ่นที่มีฐานะทางการเงินด้อยกว่าท้องถิ่นอื่น และรายได้
ของท้อ งถิ่ นนั้นไม่เ พี ยงพอที่จ ะเลี้ ยงตัว เองได้ เพื่อ เป็ นหลัก ประกันว่าประชาชนทุก คนจะได้รับบริ ก ารทางด้า น
สาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันไม่ว่าบุคคลนั้นจะตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ที่ใดของประเทศ
3. การให้สิทธิ แก่ ทอ้ งถิ่นในการกูย้ ืมเงิ นเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรั ฐอาจจะเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันเงินกู้
หรื อจัดตั้ง หรื อหาสถาบันทางการเงินให้ทอ้ งถิ่นกูย้ มื ในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อให้ทอ้ งถิ่นไปใช้ในโครงการลงทุน หรื อ
ใช้ดาํ เนินกิจกรรมหลักของตนเองได้จากเจตนารมณ์เรื่ องการกระจายอํานาจให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้าน
งบประมาณนั้นก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีงบประมาณเป็ นของตนเอง มีอาํ นาจในการจัดเก็บรายได้ดว้ ย
ตนเอง รวมไปถึงการมีอาํ นาจในการบริ ห ารงบประมาณที่ได้รับมานั้นด้วยตนเอง การให้องค์ก รปกครองท้องถิ่น มี
อํานาจในการจัดเก็บและการบริ หารรายได้ดว้ ยตนเองนี้ เป็ นการมอบอํานาจในการตัดสิ นใจให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นทั้งหมด ตั้งแต่ การวางแผนปฏิบตั ิงาน การจัดเก็บรายได้ การบริ หารและการบริ การประชาชนในเขตพื้นที่ที่
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รับผิดชอบซึ่ งหากดําเนิ นการได้เช่นนี้ แล้ว ย่อมจะส่ งผลให้องค์กรปกครองท้องถิ่น หรื อหน่ วยงานส่ วนท้อ งถิ่นที่มี
ความสมบูรณ์และพร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน เพื่อท้องถิ่นของตนเองอย่างมีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่ นของประชาชนให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อศึกษาสภาพการเสี ยภาษีภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวงอําเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของประชาชนเกี่ยวกับการเสี ยภาษี ทอ้ งถิ่นให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตาม เพศ อาชีพ และรายได้
เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความหมายของภาษีอากร มีประเด็นที่พึงพิจารณามี 4 ประเด็น คือ
1. ภาษี หมายถึง รายได้หรื อทรัพยากร หมายความว่า ภาษีอาจเป็ นในรู ปเงินตราหรื อในรู ปสิ นค้าและบริ การ
ก็ได้
2. ภาษี หมายถึง รายได้หรื อทรัพยากรที่ได้มีการเคลื่อนย้ายจากภาคเอกชนสู่ ภาครัฐบาล หมายความว่าการ
เก็บภาษีเป็ นการเคลื่อนย้ายรายได้หรื อทรัพยากรจากภาคเอกชนสู่ ภาครัฐบาล ในที่น้ ี พึงเข้าใจว่าการเก็บภาษีมิได้เป็ น
กิจ กรรมที่ก่ อ ให้เ กิดรายได้เพิ่มขึ้นในสังคม การเก็บภาษี เป็ นเพียงการเคลื่ อนย้ายรายได้ห รื อ ทรั พยากรจากความ
ครอบครองของเอกชนไปสู่ ความครอบครองของรัฐบาลเท่านั้น กล่าวคือ ในการเก็บภาษีน้ นั สังคมมิได้มีสินค้าและ
บริ การเพิ่มขึ้น รายได้ของสังคมจึงมิได้เพิ่มขึ้น แม้รัฐบาลจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษี แต่เอกชนก็มีรายได้ลดลง
เท่ากันกับรายได้ที่รัฐบาลเพิ่มขึ้น ดังนั้นสังคมทั้งสังคมจึงมิได้มีรายได้หรื อทรัพยากรเพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีภาษีจึง
เป็ นเงิ นโอน (Transfer Payment) มิใช่รายได้ (Income) ของสั งคมและการเก็บภาษีก็คือ การโอนอํานาจซื้ อหรื อ
ทรัพยากรจากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาล โดยที่ในการโอนนั้นมิได้ก่อให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้นในสังคม
3. การโอนรายได้จากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาลนั้นไม่ก่อให้เกิดภาระในการชําระคืนแก่รัฐบาล หมายความว่า
ไม่ใช่ การกู้นั่นเอง กล่าวคื อ การกูเ้ งินนั้นเป็ นการเคลื่ อนย้ายรายได้ หรื อทรัพยากรจากภาคเอกชนสู่ ภาครั ฐบาล
เหมือนกัน แต่ก็ก่อให้เกิดภาระที่รัฐบาลจะต้องเคลื่อนย้ายรายได้หรื อทรัพยากรกลับคืนสู่ ภาคเอกชน เมื่อตอนรัฐบาล
ชําระเงินคืนให้แก่เอกชน แต่การเก็บภาษีน้ นั รัฐบาลไม่มีขอ้ ผูกพันในการชําระคืน
4. ปัญหาว่าการที่รัฐบาลประกอบกิจการที่ได้กาํ ไรจะเป็ นภาษีหรื อไม่ เพราะตัวรัฐบาลเองมิได้จดั ตั้งขึ้นเพื่อ
มุ่งค้าหรื อหากําไร แต่การได้กาํ ไรของรัฐบาลในส่ ว นที่เกินกว่าต้นทุน หรื อผลตอบแทนต่อปั จจัยการผลิตก็เท่ากับว่า
รัฐบาลได้โอนรายได้ หรื อทรัพยากรจากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาล การโอนรายได้น้ ี ถือเป็ นภาษีอย่างหนึ่ ง ตัวอย่างเช่น
กิจการโรงงานยาสูบ หรื อกองสลากกินแบ่งของรัฐบาล รัฐบาลได้กาํ ไรจากกิจการทั้งสองกําไรนี้ ถือได้ว่าเป็ นภาษีรูป
หนึ่ ง สิ่ งที่น่าคิดต่อไปก็คือว่าหากรัฐบาลดําเนิ นการขาดทุน เช่น กิจการของขนส่ งมวลชนจะถือเป็ นอะไร ถ้าหาก
รัฐบาลได้นาํ เอาเงินภาษีมาช่วยเหลือกิจการขนส่ งมวลชนก็ถือได้ว่าเป็ นภาษีในเชิงลบ (Negative Income Tax) คือ เป็ น
การคืนรายได้หรื อเคลื่อนย้ายรายได้จากภาครัฐบาลไปสู่ภาคเอกชน หรื อเป็ นการอุดหนุน (Subsidy) นัน่ เอง
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จากคํานิ ยามดังกล่าว สรุ ปได้ว่า ภาษีอากรหมายถึง เงินที่ผมู้ ีหน้าที่เสี ยภาษีนาํ มาชําระให้กบั เทศบาลรวม 4
ประเภท ได้แก่ ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบาํ รุ งท้องที่ ภาษีป้าย และอากร ฆ่าสัตว์
หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีอากร ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ
1. หลักความยุติธรรม (Equity) ในการจัดเก็บภาษีอากรทุกคนที่อยู่ในฐานะเท่าเทียมกันควรจะเสี ยภาษีเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิของรัฐเท่าเทียมกัน
2. หลักความแน่นอน (Certainty) ในการจัดเก็บภาษี จะต้องให้ผเู้ สี ยภาษีได้ทราบถึงเวลาวิธีการ ในการชําระ
ภาษี จํานวนภาษีอากรที่จะต้องชําระ และสถานที่ชาํ ระภาษี กล่าวคือ ภาษีจะต้องมีความแน่ นอน ไม่มีลกั ษณะกํากวม
ลักษณะและรู ปแบบของภาษี รวมทั้งจํานวนที่จะต้องเสี ย จะต้องเป็ นที่ชดั เจนแก่ผเู้ สี ยภาษีทุกคน
3. หลักความสะดวก (Convenience) การจัดเก็บภาษี ควรจะต้องจัดเก็บตามวันเวลาสถานที่และด้วยวิธีการที่
จะทําให้ผเู้ สี ยภาษีได้รับความสะดวกในการเสี ยภาษี
4. หลักประหยัด (Economy) ในการจัดเก็บภาษี จะต้องเป็ นภาระแก่ผเู้ สี ยภาษีน้อยที่สุดสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่าย
ในการบริ หารจัดเก็บน้อยที่สุด แต่ทาํ ให้รัฐบาลได้รับรายได้มากที่สุด
หลักการดําเนินการจัดเก็บภาษีอากรประกอบด้วยงาน ดังนี้
1. งานเตรี ยมการ เป็ นต้นว่างานออกกฎหมาย ระเบียบข้อ บังคับเกี่ยวกับภาษี อากรงานจัดทําปฏิ ทินการ
บริ ห ารงานภาษี อ ากรประจําปี งานการคาดคะเนงบประมาณรายได้จ ากภาษี อ ากรแยกประเภท งานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อมวลชน งานติดต่อประสานงานโดยตรงกับผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีอากร งานทะเบียนประวัติจดั ลําดับ
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร งานจัดพิมพ์แบบแสดงรายการและจํานวนเงินภาษีอากร งานการจัดวันเวลาและสถานที่
เสี ยภาษีอากร
2. งานประเมินภาษีอากร เป็ นต้นว่างานรับแบบและวิเคราะห์แบบแสดงรายการคํานวณยอดเงินภาษีอากร
งานประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ งานประเมินเงินได้สุทธิพร้อมทั้งรายการและจํานวนเงินที่ได้หัก
ค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน งานประเมินค่าสุ ทธิ แสดงฐานะเศรษฐกิจส่ วนตัวของผูเ้ สี ยภาษีอากร งานประเมินภาษี
อากรเพิ่มเติมตามกรณีผเู้ สี ยภาษีแสดงรายการและจํานวนเงินไว้ต่าํ กว่าความเป็ นจริ งพร้อมกับคืนเงินจ่ายเกิน
3. งานรับชําระค่าภาษีอากรและงานบันทึกหลักฐาน เป็ นต้นว่างานตรวจนับรับเงินสดเช็ค ธนาณัติ และตรา
สารการเงินประเภทต่างๆ งานออกใบเสร็ จชําระเงินภาษีอากร งานเก็บรักษาอากรงานเก็บรักษาเงิน ณ สาถนที่รับภาษี
อากร งานนําเงินส่ งคลังหรื อฝากไว้กบั ธนาคาร งานรวบรวมแยกประเภทจัดลําดับเอกสารทางการภาษีอากร งานบันทึก
หลักฐานลงรายการ และจํานวนเงินตามระเบียบและวิธีการบัญชี งานบันทึกหลักฐานการทุจริ ตเกี่ยวกับการภาษีอากร
งานบันทึกหลักฐานแสดงผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และงานบันทึกหลักฐานด้านอื่น ๆ
4. งานด้านการตรวจสอบและไต่สวน เป็ นต้นว่างานตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการโดยหัวหน้า
ส่ ว นราชการ งานทดสอบและตรวจสอบทางการเงิ นและทางการเงิ นบัญ ชี งานตรวจสอบการเก็บรั ก ษาเงิ นและ
ทรัพย์สินของทางราชการ งานตรวจสอบและไต่สวนความผิดทุจริ ตของพนักงานเจ้าหน้าที่ งานตรวจสอบสื บสวนและ
ไต่สวนการทุจริ ตของผูเ้ สี ยภาษีอากร งานคดีความฟ้ องร้องต่อศาลเพื่อการรับโทษทัณฑ์ งานด้านการตรวจสอบแบ่ง
ออกเป็ นสอบประเภทคือ การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอกส่ วนราชการ
5. งานด้านประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน เป็ นต้นว่างานแจ้งนับปริ มาณงานและวัดผลคุณภาพงาน งานสถิ ติ
แสดงประเภทและจํานวนเงินภาษีอากรตามที่จดั เก็บได้จริ ง งานแสดงความก้าวหน้าเกี่ยวกับการบริ หารงานภาษีอากร
งานแสดงรายการและจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานภาษีอากรงานจัดทําและเสนอรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
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ภายในส่ วนราชการ เสนอต่อรัฐบาล รัฐสภาและประชาชนงานเสนอข้อเท็จจริ งทางการเงินแยกเป็ นรายวัน รายสัปดาห์
รายปักษ์ รายเดือน รายงวด รายปี และช่วงระยะเวลาห้าปี
สรุ ปได้ว่า ในการจัดเก็บภาษี จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่สําคัญ คือ ความยุติธรรมในการจัดเก็บภาษี
ความแน่นอนของภาษีที่ตอ้ งเสี ย ความสะดวกในวัน เวลา และสถานที่ในการจัดเก็บภาษี และรวมถึงความประหยัดใน
การจัดเก็บภาษี
เครื่ องชี้วดั ในการจัดเก็บภาษี
การจัดเก็บภาษี มีเครื่ อ งมือที่เป็ นที่ยอมรับกันและนิ ยมใช้วดั หรื อกําหนดประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บภาษี
อากร มี 3 วิธี คือ
1. วัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ (Cost of Collection) ถือหลักว่าการจัดเก็บภาษีที่ดีควรถือหลักประหยัด โดย
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บควรจะตํ่า ไม่ใช่เก็บภาษีได้มากแต่ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีก็มากด้วย การวัดประสิ ทธิ ภาพ
ของการบริ หารภาษีอากรตามวิธีน้ ี มีแนวปฏิบตั ิโดยเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีที่เก็บได้ ถ้าอัตราส่ วนของ
ค่าใช้จ่ายต่อภาษีที่เก็บได้ต่าํ ก็แสดงว่าการเก็บภาษีน้ นั มีประสิ ทธิภาพสูง
2. วัดจากรายได้ที่เก็บได้จริ งกับรายได้ที่ควรจะได้ (Actual Yields VS Potential Yields) ตามวิธีน้ ี จะต้อ ง
คํานวณในการเก็บภาษีอากรแต่ละประเภท ถ้าจะเก็บให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่ วย ควรได้รายได้เท่าไร แล้วเปรี ยบเทียบ
รายได้ที่จ ะได้จริ งของภาษี ประเภทนั้นๆ กับรายได้ที่ค วรจะได้ก็จะทําให้รู้ว่าการบริ หารการจัดเก็บภาษี น้ นั ๆ มี
ประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงไร
3. วัดค่าใช้จ่ายของผูเ้ สี ยภาษีอากรในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Compliance Cost) ตามวิธีน้ ีจะถือหลักว่าภาษี
อากรที่ดีมีประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บสูง ควรเป็ นภาษีที่ผเู้ สี ยภาษีเสี ยค่าใช้จ่าย ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายตํ่า กล่าวคือ
ภาษีที่มีประสิ ทธิ ภาพควรเป็ นภาษี ที่ง่าย มีขอ้ ความแจ่มชัด และสะดวกแก่ผเู้ สี ยภาษีอากรที่ปฏิบตั ิ ตาม โดยไม่ตอ้ ง
ปรึ กษาทนายความ
สรุ ปได้ว่าตัวชี้วดั ว่าการจัดเก็บภาษีอากรจะมีประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บจะต้อง
ตํ่า รายได้ที่จดั เก็บจริ งเป็ นรายได้ที่ควรจะได้ และผูเ้ สี ยภาษีจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตามกฎหมายตํ่า
แนวคิดเกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น
ในการปกครองท้องถิ่นนั้นจะมีหลักในการบริ หารการคลังท้องถิ่นที่เป็ นกระบวนการบริ หารที่เกี่ยวกับการ
จัดเก็บและจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่น ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การจัดทําแผนพัฒนา การ
จัดทํางบประมาณรายจ่ าย การจัดเก็บหารายได้ และการตรวจสอบการคลัง โครงสร้างของการคลังท้องถิ่ นจึ ง
ประกอบด้วย รายได้และรายจ่ายของท้องถิ่นโครงสร้างรายได้ของการปกครองท้องถิ่น แสดงให้เห็ นถึงการกระจาย
อํานาจจากรัฐบาลกลางให้กบั ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง โดยรัฐบาลกลางเป็ นผูก้ าํ หนดและแบ่งว่ารายได้
ประเภทใดบ้างที่ให้เป็ นของท้องถิ่ นและรายได้ประเภทใดบ้างที่ยงั คงเป็ นของรัฐบาลกลาง โดยกําหนดในรู ปของ
กฎหมาย ทั้งที่เป็ นพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง รวมถึงระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ
ปัจจุบนั ท้องถิ่นแต่ละรู ปแบบมีโครงสร้างรายได้ประเภทต่างๆ ประกอบด้วย (มาลัยทิพย์ วานิชย์, 2542 : 29-32)
1. รายได้ที่มาจากภาษีอากร จําแนกออกเป็ นประเภทต่างๆ ได้ดงั นี้
1.1 ภาษีที่รัฐบาลท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้เอง (Locally Levied Taxes)
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1.2 ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บเพิ่มและจัดสรรให้ (Surcharge Taxes) เป็ นภาษีที่รัฐบาลกลางจัดเก็บในอัตราที่
เพิ่มกว่าปกติ เพื่อนํามาจัดสรรให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น ภาษีที่สาํ คัญ ได้แก่
1.3 ภาษีที่รัฐบาลจัดแบ่งให้ (Shared Tax) เป็ นภาษีที่รัฐบาลกลางจัดเก็บและมอบเงินทั้งหมดให้เป็ น
รายได้ของท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
2. รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร (Non-Tax Revenue) ซึ่งจะประกอบด้วย
2.1 ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ
2.2 รายได้จากทรัพย์สิน
2.3 รายได้จากสาธารณูปโภค
2.4 เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผอู้ ุทิศให้
3. เงินอุดหนุน (Grants-In-Aid) โดยทัว่ ไปแล้วเงินอุดหนุนที่รัฐบาลกลางจัดสรรให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นนั้นจะ
แบ่งแยกออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ คือ
3.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษ
4. เงินสะสม
5. เงินกู้
โครงสร้างรายจ่ายของรัฐบาลท้องถิ่น สามารถจําแนกเป็ น 2 ประเภทคือ รายจ่ายประจําและรายจ่ายพิเศษ
ในส่ วนของรายจ่ายประจํา จําแนกออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. รายจ่ายงบกลางเป็ นรายจ่ายสําหรับหน่ ว ยงานทัว่ ไปของท้อ งถิ่ นที่ไม่แยกตั้งค่ าใช้จ่ายเป็ นการเฉพาะ
ประกอบด้วย
2. รายจ่ายของหน่วยงานเป็ นรายจ่ายที่จดั สรรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของท้องถิ่นตามการจัดโครงสร้างองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา หมวดค่าจ้างชัว่ คราว หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่นๆ หมวดค่าสาธารณูปโภค และหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
เนื่ องจากเทศบาลเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ดังนั้นจึงมีอิสระในการดําเนิ นการบริ ห ารการคลังของ
ตนเองได้ภายในขอบเขตหนึ่ง และเพื่อที่จะให้การบริ หารงานคลังของเทศบาลทุกแห่ งมีลกั ษณะที่สอดคล้องเป็ นระบบ
เดียวกัน และสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2498
จึงได้จดั วางระบบและกําหนดระเบียบการบริ หารงานคลังของเทศบาลออกเป็ น 3 ประเด็นสําคัญ คือ รายได้ของ
เทศบาล รายจ่ายของเทศบาลและงบประมาณประจําปี
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีทอ้ งถิ่น ให้กบั
เทศบาลตําบลวังหลวง จํานวน 1,512 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ได้จาํ นวน
กลุ่มตัวอย่าง 324 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบและแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .94 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
สรุปผลการวิจัย
1. ประชาชนที่เสี ยภาษีทอ้ งถิ่นให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่น ในภาพรวมประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจอยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ 49.0) โดย
เรี ยงลําดับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่น จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ประชาชนมีหน้าที่ตอ้ งเสี ย
ภาษีให้กบั ส่ วนกลางและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควบคู่กนั (ร้อยละ 96) รองลงมา บุคคลใดที่เปิ ดหอพักให้เช่า ต้อง
เสี ยภาษีป้ายให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โทษจากการไม่เสี ยภาษีจะถูกดําเนินคดีท้งั ทางแพ่งและทางอาญา (ร้อย
ละ 78) โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างที่ปิดไว้ตลอดปี โดยที่เจ้าของไม่อยูเ่ องหรื อให้ผอู้ ื่นอยู่ นอกจากคนนอนเฝ้ า เจ้าของ
โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าว ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ร้อยละ 76) ส่ วนเรื่ องที่ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นน้อยที่สุดคือ เรื่ องการกําหนดระยะเวลาเสี ยภาษีทอ้ งถิ่ น ประเภทของภาษีที่จะต้อง
ชําระ และกําหนดระยะเวลาการยืน่ แบบเพื่อเสี ยภาษีทอ้ งถิ่น
2. ประชาชนที่เสี ยภาษีทอ้ งถิ่นให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็ นว่า
สภาพการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง โดยภาพรวมและรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานของเทศบาล ด้านความสะดวกในการ
เสี ยภาษีทอ้ งถิ่น และด้านการอํานวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ น
ดังนี้
1) ด้านความสะดวกในการเสี ยภาษี ทอ้ งถิ่ น โดยภาพรวมและทุก ข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ สภาพความเหมาะสมของการจัดสถานที่เพื่อให้บริ การแก่ ประชาชนผูม้ าชําระ
ภาษีอากร รองลงมา สภาพอากาศบริ เวณที่ ชาํ ระภาษีอากรมีความเหมาะสมและเย็นสบาย และความสะดวกในการ
เดินทางไปชําระภาษีอากร ณ สํานักงานเทศบาล
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานของเทศบาล โดยภาพรวมและและทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การปฏิบตั ิตามระเบียบ ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ผรู้ ับชําระภาษีอากร การตอบ
ข้อซักถาม การให้ขอ้ มูลรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ในกรณี ที่ท่านไม่เข้าใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร และความเอาใจ
ใส่ และความกระตือรื อร้นของเจ้าหน้าที่ที่รับชําระภาษีอากร
3) ด้านการอํานวยความสะดวกและการประชาสั มพันธ์ โดยภาพรวมและและทุก ข้ออยู่ในระดับมาก
โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ การจัดระบบเอกสารของเทศบาลเพื่อให้ง่ายต่อการสื บค้น
ข้อมูล ความทัว่ ถึงของการประชาสัมพันธ์เชิญชวนของเทศบาลเพื่อให้ประชาชนมาชําระภาษีอากร และขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิในการชําระภาษีอากรมีความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบตั ิ
3. ประชาชนที่เสี ยภาษีทอ้ งถิ่นให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งเพศหญิงและ
เพศชาย มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง ไม่แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่เสี ยภาษีทอ้ งถิ่นให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่อาชีพต่างกัน มี
ความคิดเห็นว่าสภาพการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 โดยประชาชนที่มีอาชีพส่ วนตัว มีความคิดเห็ นว่าสภาพการเสี ยภาษี ทอ้ งถิ่นของประชาชนให้ก ับ
เทศบาลตําบลวังหลวง แตกต่างกันกับประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม
5. ประชาชนที่เสี ยภาษีทอ้ งถิ่นให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่รายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. ประชาชนที่เสี ยภาษีทอ้ งถิ่นให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่น ในภาพรวมประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กรณิ ศ จีมะวงษ์ (2552 : บทคัดย่อ ) ที่ศึกษาเรื่ องความรู้ ความเข้าใจในการชําระภาษีทอ้ งถิ่ นของ
ประชาชนในเขตเทศบาล อําเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจใน
การชําระภาษีทอ้ งถิ่นในเขตเทศบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และการศึกษามีความสอดคล้องกันในเรื่ องที่
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่น โดยผลการศึกษาพบว่า เรื่ องที่ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นน้อยที่สุดคือ การกําหนดระยะเวลาเสี ยภาษีทอ้ งถิ่น ประเภทของภาษีที่จะต้องชําระ
และกําหนดระยะเวลาการยื่นแบบเพื่อ เสี ยภาษี ทอ้ งถิ่ น ซึ่ งสอดคล้อ งกับการศึก ษาของ กรณิ ศ จี มะวงษ์ (2552 :
บทคัดย่อ) ที่พบคือ ด้านที่ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุดคือด้านกําหนดการชําระภาษี ส่ วนเรื่ องที่ประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสี ยภาษี ทอ้ งถิ่ นมากที่สุดคื อ ประชาชนมีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีให้กบั ส่ วนกลางและ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควบคู่กนั ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเทศบาลได้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่ อต่ างๆ อย่างหลากหลาย สอดคล้อ งกับการศึกษาของ กิตติกร หมู่พยัคฆ์ (2543 :
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการชําระภาษีประเภทต่างๆ ให้กบั ประชาชนของหน่ วยการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตําบล ท่าใหม่ ตําบลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ในจํานวนวิธีการต่างๆ ที่
เทศบาลสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบั ประชาชนนั้น การส่ งจดหมายถึงผูร้ ับโดยตรง เป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุด
กล่าวคือ ผูต้ อบแบบสอบถามได้รับบ่อยมากที่สุดและทําให้ประชาชนเข้าใจไม่ชดั เจนมากที่สุด และเรื่ องที่ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจมากในระดับรองลงมา เช่น บุคคลใดที่เปิ ดหอพักให้เช่า ต้องเสี ยภาษีป้ายให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น โทษจากการไม่เสี ยภาษีจะถูกดําเนิ นคดีท้ งั ทางแพ่งและทางอาญา โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างที่ปิดไว้ตลอดปี
โดยทีเ่ จ้าของไม่อยูเ่ องหรื อให้ผอู้ ื่นอยู่ นอกจากคนนอนเฝ้ า เจ้าของโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าว ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
โรงเรื อนและที่ดิน และจากการศึกษาของ ณรงค์ เขมวิรัตน์ (2539 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาล พบว่า ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพในการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาล ดั้งนั้นเทศบาลควรจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
ให้มากยิง่ ขึ้น ซึ่งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต่อไป
2. ประชาชนที่เสี ยภาษีทอ้ งถิ่นให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็ นว่า
สภาพการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานของเทศบาล ด้านความสะดวกในการ
เสี ยภาษีทอ้ งถิ่ น และด้านการอํานวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์ ที่ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้ แสดงให้เห็ นว่า
เทศบาลได้ให้ความสําคัญและเอาใจใส่ ต่อประชาชนผูเ้ สี ยภาษีเป็ นอย่างยิง่ โดยด้านเจ้าหน้าที่ได้มีการการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ผรู้ ับชําระภาษีอากร การตอบข้อซักถาม การให้ขอ้ มูลรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่
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ท่านไม่เข้าใจเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร และความเอาใจใส่ และความกระตือรื อร้นของเจ้าหน้าที่ที่รับชําระภาษีอากร
ในด้านความสะดวกในการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่น เทศบาลได้ดาํ เนินการด้านสภาพความเหมาะสมของการจัดสถานที่เพื่อให้
บริ การแก่ประชาชนผูม้ าชําระภาษีอากร รองลงมา สภาพอากาศบริ เวณที่ชาํ ระภาษีอากรมีความเหมาะสมและเย็นสบาย
และความสะดวกในการเดินทางไปชําระภาษีอากร ณ สํานักงานเทศบาล สอดคล้องกับการศึกษาของ กรณิ ศ จีมะวงษ์
(2552 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องความรู้ ความเข้าใจในการชําระภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล อําเภอแม่จนั
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า การอํานวยความสะดวกด้านสถานที่ชาํ ระภาษี ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาล ส่ วนด้านการอํานวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์ เทศบาลได้ดาํ เนิ นการโดยภาพรวมและ
และทุกข้อ อยู่ในระดับมากเช่ นเดียวกับสองด้านดังกล่ าวข้างต้น เรื่ อ งที่ดาํ เนิ นการ เช่ น การจัดระบบเอกสารของ
เทศบาลเพื่อให้ง่ายต่อการสื บค้นข้อมูล ความทัว่ ถึงของการประชาสัมพันธ์เชิญชวนของเทศบาลเพื่อให้ประชาชนมา
ชําระภาษีอากร และขั้นตอนการปฏิบตั ิในการชําระภาษีอากรมีความชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบตั ิ
3. ประชาชนที่เสี ยภาษีทอ้ งถิ่นให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งเพศหญิงและ
เพศชาย มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง ไม่แตกต่างกัน
4. ประชาชนที่เสี ยภาษีทอ้ งถิ่นให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่อาชีพต่างกัน มี
ความคิดเห็นว่าสภาพการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยประชาชนที่มีอาชีพส่ วนตัว มีความคิดเห็ นว่าสภาพการเสี ยภาษี ทอ้ งถิ่นของประชาชนให้ก ับ
เทศบาลตําบลวังหลวง แตกต่างกันกับประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม สอดคล้องกับการศึกษาของ ศราวุธ ชัยชนะ
(2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทาํ การศึกษาความรู้ ความเข้าใจในการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลป่ าแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลป่ า
แดดที่อาชีพต่างกัน ทําให้เกิดความแตกต่างเรื่ องการความรู้ ความเข้าใจในการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่น
5. ประชาชนที่เสี ยภาษีทอ้ งถิ่นให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นของประชาชนให้กบั เทศบาลตําบลวังหลวง ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1. จากผลการศึกษาเทศบาลควรจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ เสริ มสร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่ประชาชนให้มากยิง่ ขึ้น ซึ่งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต่อไป
2. จากผลการศึก ษา เทศบาลควรส่ งเสริ ม ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกับการเสี ยภาษี ในเรื่ อ งการกําหนด
ระยะเวลาเสี ยภาษีทอ้ งถิ่น ประเภทของภาษีที่จะต้องชําระ และกําหนดระยะเวลาการยื่นแบบเพื่อเสี ยภาษีทอ้ งถิ่น ให้
มากยิง่ ขึ้น
3. เทศบาลควรดําเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่ อต่างๆ ให้
หลากหลายยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึก ษาปั จ จัยที่มีผลต่ อการเสี ยภาษี ทอ้ งถิ่นของประชาชน เพื่อเป็ นแนวทางรณรงค์และส่ งเสริ มให้
เทศบาลสามารถจัดเก็บรายได้ ได้ดียงิ่ ขึ้น
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2. ควรศึกษาแนวทางการสร้ างความร่ วมมือของประชาชนในการเสี ยภาษีทอ้ งถิ่นแก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
3. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบกับการจัดเก็บภาษีอากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่นๆ เพื่อเป็ นแนว
ทางการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลขุนทอง
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
The administration by Good Governance Principle of the Local Administration of Khunthong Subdistrict,
Boayai District, Nakornratchasima
อมรรัตน์ อินทรอัมพร1
รัชดากร ทมินเหมย2
บทคัดย่อ
การศึก ษานี้ มีว ตั ถุประสงค์เ พื่อ ศึก ษาและเปรี ยบเทียบการบริ ห ารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลขององค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา ตามความคิดเห็ นของประชาชน จําแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ เพศ และอาชีพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา จํานวน 7,971 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
คํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 385 คนเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม มีลกั ษณะแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที (t–
test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่
(Scheffe/) ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านหลักความคุ ม้ ค่า ด้านหลักนิ ติธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลัก
ความโปร่ งใส และด้านหลักคุณธรรม ตามลําดับ
2. ประชาชนที่มีเพศและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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Abstract
The purposes of this study are to study and compare the administration by good governance principle of
the local administration of Khunthong subdistrict as classified be personnel data including sex and occupation. The
study population was 7971 people determined by Taro Yamane method and selected by stratified random sampling.
The study instrument was questionnaires with rating scale. The data were analyzed by percentage, mean, standard
deviation, t-test, F-test andScheffe’ method to test the difference between pair.
The results of the study revealed that:
1. The opinions of the people toward administration by good governance of local government,Khunthong
subdistrict, both the overall and each aspect were at high level as organized orderly by descending of mean including
worthiness, rule of law, responsibility, participation, transparency, and moral recpectively.
2. The opinions of people with different sex and occupation toward the administration by good
governance of Khunthong subdistrict, the overall and each aspect were not difference.
Keywords : administration by good governance
บทนา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นมานี้มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลมีทรัพย์สินงบประมาณและเจ้าหน้าที่เป็ นของ
ตนเองตลอดจนมีอาํ นาจอิสระในการจัดบริ การในพื้นที่ตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้จึงนับได้ว่าท้องถิ่นเป็ น
หน่วยราชการส่ วนท้องถิ่นตามหลักการกระจายอํานาจอย่างแท้จริ งที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งแรกในประเทศสําหรับสาเหตุพอ
สรุ ปได้ว่าฐานะของแต่ละตําบลนั้นแตกต่างกันอย่างมากและองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาได้แล้ว
กลับไม่เจริ ญตามที่มุ่งหมายไว้ท้งั นี้เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและสนใจเข้าร่ วมปกครองท้องถิ่นของ
ตนเองฝ่ ายรัฐเองก็ยงั ควบคุมกํากับดูแลอยูอ่ ย่างใกล้ชิดตลอดจนในตัวบทของกฎหมายจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ก็บญั ญัติหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลไว้อย่างจํากัดและมุ่งไปในทางฝึ กฝนให้ประชาชนเข้าใจการปกครองใน
ระบอบประชาธิ ปไตยแบบรัฐสภาเป็ นสาระสําคัญมากกว่ามุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมกําหนดทิศทางการ
ปกครองท้องถิ่นของตนเองตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง(วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น, 2545) ใน
ระยะเวลาต่ อ มารั ฐเองก็พ ยายามแก้ไขปั ญ หาอุ ป สรรคต่ างๆโดยการแก้ไ ขปรั บ ปรุ งกฎหมายถึ ง 6ฉบับ ได้แ ก่
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วน
ตํา บล(ฉบับ ที่ 2)พ.ศ.2538 พระราชบัญ ญัติ ส ภาตํา บลและองค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บล (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล (ฉบับที่4) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล (ฉบับที่5) พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล(ฉบับที่6) พ.ศ. 2552
ซึ่งเป็ นกฎหมายแม่บทที่มีผลบังคับใช้กบั องค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีอยูท่ วั่ ประเทศในขณะนี้
หลักการปกครองท้อ งถิ่ นในรู ปแบบขององค์การบริ ห ารส่ วนตําบลมีก ารเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาตลอดมา
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละช่วงเวลาซึ่ งปั ญหาและอุปสรรคหลายประการที่ทาํ ให้การปกครองท้องถิ่น
ไม่ส ามารถอํานวยประโยชน์ให้กบั ประชาชนได้อย่างเต็มที่ตามวัตถุ ประสงค์ในการปกครองประเทศโดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์ห ลักในการปกครองท้อ งถิ่นคื อการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่ว นร่ ว มในการเมือ งการปกครองโดยมี
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ตัวแทนของประชาชนในรู ปของกรรมการชุมชนที่ทาํ หน้าแทนประชาชนในการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไว้ 6 ประการคือหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่ งใสหลักการมีส่วนร่ วมหลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุม้ ค่า “หลักธรรมาภิบาล” หรื ออาจเรี ยกได้ว่า “การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี ” หรื อที่
ซึ่งเรารู้จกั กันในนาม “Good Governance” ซึ่งหมายถึงการปกครองที่เป็ นธรรมนั้นไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นใน
สังคมแต่เป็ นการสะสมความรู้ที่เป็ นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็ นสังคมของมวลมนุ ษย์เป็ นพันๆปี ซึ่ งเป็ นหลักการ
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุ ขสามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้ง
โดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยัง่ ยืนการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลซึ่ งประกอบด้วยหลัก6 ประการคือ
หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่ งใสหลักการมีส่วนร่ วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุม้ ค่า
จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวข้างต้นผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทองอําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มาซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ในการ
วางแผนและพัฒนาการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มาต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลขุ นทองอําเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสี มา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลขุนทองอําเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความหมายของการบริ หาร
คําว่า การบริ ห าร ในภาษาอังกฤษใช้ Administration และ Management ความแตกต่ างของสองคํานี้ คื อ
Administration นิยมใช้ไปในทางราชการ ส่ วนคําว่า Management นิ ยมใช้ไปในทางการบริ หารธุ รกิจ ซึ่ งหมายถึงการ
บริ หารเช่นเดียวกัน การบริ หาร เป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการดําเนิ นงานขององค์การ เพราะเป็ นเครื่ องมือ
สําคัญที่จะชี้ให้เห็นความสําเร็ จ หรื อความล้มเหลว ความมีประสิ ทธิภาพหรื อความไร้ประสิ ทธิภาพของหน่ วยงาน การ
บริ หารเป็ นเครื่ องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริ ญก้าวหน้าของสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ การบริ หารงานที่ดี
จะนําไปสู่ความก้าวหน้า การบริ หารเป็ นลักษณะการทํางานร่ วมกันของกลุ่มบุคคล ในองค์การซึ่ งมีการวินิจฉัยสั่งการ
นักบริ หารจะต้องคํานึงถึงปัจจัยสิ่ งแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็ นเครื่ องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนัก
บริ หาร และความเจริ ญเติบโตของการบริ หารชีวิตประจําวันของมนุ ษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรื อองค์การ ย่อมเกี่ยวข้อง
กับการบริ หารอยูเ่ สมอ
จึงอาจสรุ ปได้ว่า การบริ หาร หมายถึง พฤติกรรมอย่างหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นกระบวนการทางสังคมที่ผบู้ ริ หารใช้
สําหรับตัดสิ นใจ เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารหน่ วยงานหรื อองค์กรต่างๆทั้งที่เป็ นองค์กรที่เป็ นหน่ วยงานของรัฐ
และเอกชน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้ าหมาย โดยนําทรัพยากรมาใช้ให้ประหยัด ซึ่ งการดําเนิ นการดังกล่าวนั้น
ต้องใช้ท้งั ศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้บุคคลในองค์การ เกิดความร่ วมมือกันในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งกระบวนการบริ หารเป็ น
ภารกิจที่ผบู้ ริ หารต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามลําดับขั้นตอนเป็ นระบบ มีการวางแผน การจัดองค์การ หรื อการจัดหน่ วยงาน
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ภายในองค์ก าร การสรรหาบุค คลเข้าทํางาน การสั่ งการ การประสานงาน การรายงานผลการปฏิ บตั ิ งาน
การงบประมาณ ก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุ ดต่อองค์กร
แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลในยุคปั จจุบนั เริ่ มต้นจากการเสนอของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank :
ADB) และธนาคารโลก (World Bank) ที่ตอ้ งการให้ประเทศในเอเชี ยตระหนักถึ งการบริ ห ารจัดการที่ดี (Good
Governance) ความคิดดังกล่าวนี้ เกิดจากทัศนคติที่ว่ารัฐบาลในทวีปเอเชียต่างมีปัญหาเรื่ อง ระบบพวกพ้อง เส้นสาย
และการฉ้อราษฎร์บงั หลวง วิธีการที่จะขจัดปัญหาเหล่านี้ได้คือการสร้างธรรมาภิบาล ซึ่งหมายถึงการบริ หารจัดการที่ดี
ทั้งในแง่การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (เทียนชัย วงศ์ชยั สุ วรรณ. 2544 : 13) แนวคิดธรรมาภิบาลเริ่ มเป็ นที่รู้จกั
แพร่ หลายอย่างกว้างขวาง เมื่อธนาคารโลกได้นาํ แนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการกําหนดนโยบายให้เงินกูแ้ ก่กลุ่มประเทศ
ยากจน ตั้งแต่ช่วงคริ สตศักราชที่ 1980-1990 เพื่อแก้ไขปัญหาความไร้ประสิ ทธิ ภาพและปั ญหาการฉ้อราษฎร์ บงั หลวง
ของรัฐบาลในประเทศเหล่านั้น ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาคําว่าธรรมาภิบาล กลายเป็ นคําที่มีการกล่าวถึงกันอย่างมาก
โดยเฉพาะในแวดวงของสถาบัน หน่ ว ยงาน และองค์ก รระหว่ างประเทศไม่ว่าจะเป็ นองค์ก ารสหประชาชาติ
ธนาคารโลก หรื อกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ให้ความช่ว ยเหลื อแก่ประเทศที่ก าํ ลังพัฒนาหรื อ มีปัญหาทาง
การเงินหรื อเทคโนโลยี จากผลการศึกษาวิจยั และประสบการณ์การทํางานองค์การเหล่านี้ มีความเห็ นร่ วมกันว่ากุญแจ
สําคัญที่นาํ ไปสู่การฟื้ นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศต่างๆ อย่างยัง่ ยืน คือ การที่ประเทศเหล่านั้นต้องมีธรร
มาภิบาลซึ่ งเป็ นหลักที่สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย การบริ หารบ้านเมืองที่เคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน
และการเป็ นระบบที่ให้ความสําคัญแก่ประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2545 : 3)
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
และหลักธรรมาภิบาลก็หมายถึง หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี มีความถูกต้องเป็ นธรรม สุ จริ ตโปร่ งใส
มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ใช้แนวทางประชาธิปไตยและเคารพสิ ทธิมนุษยชน เมื่อนําไปใช้ในการบริ หารจัดการ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จะทําให้สังคมมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ทุกภาคอยูร่ ่ วมกันอย่าง
สงบสุ ข
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล
1. หลักนิติธรรม หมายถึง หลักการใช้กฎเกณฑ์เป็ นบรรทัดฐานในการปกครองกฎเกณฑ์น้ ี อาจหมายถึงตัว
บทกฎหมาย ระเบียบ วินัย ข้อบังคับ กติกา หรื อข้อตกลงในระดับต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่มิได้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เช่น ธรรมเนี ยมประเพณี ศาสนา และศีลธรรมด้วยโดยการใช้กฎเกณฑ์ดงั กล่าวต้องมีความยุติธรรม ความเสมอภาค
ความเป็ นธรรม และมีความชอบธรรมได้รับการยอมรับและปฏิบตั ิตาม
2. หลักคุณธรรม แนวทางปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม ผูป้ ฏิบตั ิจะต้องยึดมัน่ ในความถูกต้อง ดีงามเจ้าหน้าที่
ของรั ฐจะต้องปฏิ บตั ิตามหน้าที่ให้เ ป็ นตัว อย่างแก่ประชาชน การเข้าสู่ ตาํ แหน่ งต้องเป็ นไปด้วยความชอบธรรมทั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายประจํา จะต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรมของเจ้าหน้าของ
รัฐที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
3. หลักความโปร่ งใส แนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความโปร่ งใส ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็ น
ประโยชน์ให้สมาชิกในสังคมได้ทราบ เปิ ดโอกาสให้สมาชิกในสังคมมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการ
ดําเนินงาน ดําเนินงานต่าง ๆ อย่างเปิ ดเผยตรงไปตรงมา มีความถูกต้องเป็ นปั จจุบนั และตรงกับความจริ ง ให้ผมู้ ีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ หารต้องมีความสุ จริ ตใจในการบริ หารงาน ไม่ซ่อนเร้ นปิ ดบังอําพราง โดยจัด
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ให้มีกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกส่ วน และผูบ้ ริ หารต้องสื่ อสารให้สมาชิกในสังคมรู้และเข้าใจใน
นโยบายเป้ าหมาย และทิศทางการดําเนินงานให้ตรงกับสิ่ งที่คาดหวัง
4. หลักความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบตั ิที่จะสามารถดําเนินงานให้เป็ นไปตามหลักความรั บผิดชอบนั้นต้อง
มีก ารระบุภารกิ จและวัตถุ ประสงค์ขององค์ก รที่ชัดเจน ผูบ้ ริ ห ารต้อ งปฏิ บตั ิ ห น้าที่ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดอื่น ๆ อย่างเคร่ งครัด ต้องมีกระบวนการตัดสิ นใจที่โปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเสมอภาค ดําเนิ นงาน
โดยมุ่งผลที่ผรู้ ับบริ การเป็ นสําคัญ ต้องจัดให้มีกลไกการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุก
คน หรื อที่เรี ยกว่าระบบควบคุมภายในต้องมีกระบวนการหรื อมีองค์กรอื่นคอยตรวจสอบองค์กรนั้น หรื อที่เรี ยกว่า การ
ตรวจสอบจากภายนอก ต้องจัดให้มีการทํารายงานการใช้จ่ายเงินและรายงานผลการดําเนินงานที่ถูกต้อง และยอมรับผล
ที่เกิดจากการตัดสิ นใจและการกระทําทั้งผลดีผลเสี ย และสามารถอธิบายเหตุผลในการกระทํานั้นได้
5. หลักการมีส่วนร่ วม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นประชาชนหรื อบุคลากรใน
หน่วยงานได้ร่วมรับรู้ ร่ วมแสดงความคิดเห็น ร่ วมปฏิบตั ิหรื อตัดสิ นใจตลอดจนร่ วมสนับสนุน ติดตาม และตรวจสอบ
การปฏิบตั ิตามสิ่ งที่ตนได้ร่วมตัดสิ นใจ เพื่อให้เกิดพลังในการดําเนินงานไปสู่วตั ถุประสงค์เป้ าหมายอย่างมีคุณภาพ
6. หลักความคุม้ ค่า หมายถึง การบริ หารจัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดด้วยความประหยัดเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อส่ วนรวม ทําให้การดําเนินงานมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล มีการรายงานผลการทํางานและ
แสดงประสิ ทธิ ภาพในการใช้ทรั พยากรต่ อ สาธารณะ ซึ่ งเจ้าหน้า ที่ข องรั ฐต้อ งมีค วามเข้าใจเป็ นอย่างดี ใ นเรื่ อ ง
ประสิ ทธิภาพและความคุม้ ค่าของโครงการ เลือกนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้และพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้บริ การที่ดีแก่ประชาชน
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง อําเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา จํานวน 7,971 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 385 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม มีลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test)
และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
สรุปผลการวิจัย
1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
หลักความคุม้ ค่า ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักการมีส่วนร่ วม และ
ด้านหลักคุณธรรม ตามลําดับ
1) ด้านหลักนิ ติธรรม ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับ คือ การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล รองลงมา การปรับปรุ งกฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
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2) ด้านหลักคุณธรรม ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเที่ยงธรรมบน พื้นฐานของคุณธรรม
และจริ ยธรรม รองลงมา เจ้าหน้าที่มีค วามซื่ อ สัตย์สุจ ริ ต ยึดมัน่ ในศีล ธรรมและจริ ยธรรม และเจ้าหน้าที่มีมนุ ษ ย์
สัมพันธ์ดี สุ ภาพอ่อนโยนและมีไมตรี จิตพร้อม ให้บริ การ
3) ด้านหลัก ความโปร่ งใส ประชาชนมีค วามคิ ดเห็ นต่ อ การบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ มีกระบวนการทํางานอย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมาพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ
รองลงมา มีศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารที่เ ปิ ดเผยได้ถูกต้อ งและตรงตามความเป็ นจริ ง และมีการติ ดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานเมื่อสิ้ นปี งบประมาณ
4) ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ประชาชนมีค วามคิดเห็ นต่ อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการประเมินผลงาน รองลงมา เปิ ด
โอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็ นในการแก้ไขปั ญหา และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็น
5) ด้านหลักความรับผิดชอบ ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน รองลงมา มีการ
ให้บริ ก ารต่างๆ ด้ว ยความรับผิดชอบตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีการนําโครงการ กิ จกรรม หรื อ
แผนงานที่แถลงไว้ไปดําเนินการให้ เห็นเป็ นรู ปธรรม
6) ด้านหลักความคุม้ ค่า ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ ว นตําบลขุนทอง อําเภอบัว ใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา ด้านหลักความคุม้ ค่ า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ มีการบริ หารจัดการโครงการงบประมาณ อย่างเพียงพอและคุม้ ค่าต่อ
การพัฒนาให้เกิดประโยชน์กบั ประชาชนมากที่สุด รองลงมา ใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
ประชาชน และประชาชนได้รับบริ การและได้รับการพัฒนาที่เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา ที่มีเพศและอาชีพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสี มา ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาที่พบว่าประชาชนมีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษา
ของ พระไพฑูรย์ รตนิโก (2556 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านแดง อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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มาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภักดี ศรี เมือง (2549
: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ องการนําหลักธรรมาภิบาลมาบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลศึกษากรณี องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลนาทราย ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาบริ หารองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน
และจากผลการศึกษาในครั้งนี้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็ นว่า องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลขุนทอง ได้นาํ หลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็ นหลักการปกครองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นหลักการปกครอง
ที่ดี เป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มสังคมประชาธิ ปไตยในประเทศไทย จึ งมีการเสนอแนะกล่าวถึงแนวคิดนี้ อย่าง
กว้างขวางอีกทั้งมีความพยายามที่จะให้มีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่ การปฏิบตั ิ มีการกระตุน้ ให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจ และตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและเป็ นที่เข้าใจกันโดยทัว่ ไปว่า ถ้าระบบบริ หารราชการมี
ความยุติธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้นอกจากจะมีส่วนทําให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแล้ว ยังสร้างความเชื่อถือทั้งใน
และต่างประเทศ และสามารถนาไปสู่การลดการทุจริ ตซึ่งเป็ นปัญหาเรื้ อรังของประเทศได้ ในประเทศไทยได้มีองค์กร
ของทางราชการ เช่น สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) กระทรวงมหาดไทย และสถาบันการศึกษาได้
เริ่ มนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กบั การปฏิบตั ิงาน (บุษบง ชัยเจริ ญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2544 : 22) เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย องค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง มีการดําเนิ นการในเรื่ องต่างๆ
ในระดับมากที่สุดได้แก่ ดังนี้
ด้านหลักความคุม้ ค่า องค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง มีการดําเนิ นการในเรื่ องต่างๆ ในระดับมากที่สุด
ได้แก่ มีการบริ หารจัดการโครงการงบประมาณ อย่างเพียงพอและคุม้ ค่าต่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์กบั ประชาชน
มากที่สุด รองลงมา ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชน และประชาชนได้รับบริ การ
และได้รับการพัฒนาที่เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ด้านหลักนิติธรรม องค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง มีการดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ในระดับมากที่สุดได้แก่
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล รองลงมา
การปรับปรุ งกฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ด้านหลักความรับผิดชอบ องค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง มีการดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ในระดับมากที่สุด
ได้แก่ มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน รองลงมา มีการให้บริ การต่างๆ ด้วยความ
รั บผิด ชอบตอบสนองความต้อ งการของประชาชน และมีก ารนําโครงการ กิ จ กรร ม หรื อ แผนงานที่ แถลงไว้ไ ป
ดําเนินการให้ เห็นเป็ นรู ปธรรม
ด้านหลักความโปร่ งใส องค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง มีการดําเนิ นการในเรื่ องต่างๆ ในระดับมากที่สุด
ได้แก่ มีกระบวนการทํางานอย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมาพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ รองลงมา มีศูนย์ข ้อมูล
ข่ าวสารที่เ ปิ ดเผยได้ถูก ต้อ งและตรงตามความเป็ นจริ ง และมีก ารติ ดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานเมื่อ สิ้ น
ปี งบประมาณ
ด้านหลักการมีส่วนร่ วม องค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง มีการดําเนิ นการในเรื่ องต่างๆ ในระดับมากที่สุด
ได้แก่ มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการประเมินผลงาน รองลงมา เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้
เสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
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ด้านหลักคุณธรรม องค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง มีการดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ในระดับมากที่สุดได้แก่
องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเที่ยงธรรมบน พื้นฐานของคุณธรรมและจริ ยธรรม รองลงมา
เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริ ต ยึดมัน่ ในศีลธรรมและจริ ยธรรม และเจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุ ภาพอ่อนโยนและมี
ไมตรี จิตพร้อม ให้บริ การ
2. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา ไม่แตกต่างกัน แสดง
ให้เห็นว่าปัจจัยส่ วนบุคคลในเรื่ องเพศและอาชีพไม่มีผลต่อความคิดเห็ นของประชาชน สอดคล้องกับการศึกษาของ
พระไพฑูรย์ รตนิโก (2556 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
บ้านแดง อําเภอพิบลู ย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจยั พบว่า ผลเปรี ยบเทียบทัศนะของประชาชนต่อการบริ หารงาน
ของตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านแดง อําเภอพิบลู ย์รักษ์ จังหวัดอุ ดรธานี พบวาประชาชน
ที่มีเพศและที่มีต่างกันมีทศั นะโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั
3. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
ด้านหลักนิติธรรม องค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง ควรปรับปรุ งข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งให้ทนั สมัย การ
บริ หารงานด้วยหลักเหตุผลและควรมีการกระจายอํานาจในการบริ หารงาน ให้มากยิง่ ขึ้น
ด้านหลักคุณธรรม องค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง ควรควรเสริ มสร้างจิตสานึ กที่ดีในการทํางานด้ว ย
ความทุ่มเท และเสี ยสละควรให้ความเสมอภาคแก่ขา้ ราชการทุกคน ควรมีการอบรมในเรื่ องคุณธรรมในการปฏิบตั ิงาน
อยูเ่ สมอและการทํางานควรมีความซื่ อสัตย์ ขยัน อดทน
ด้านหลักความโปร่ งใส องค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง ควรมีการตรวจสอบได้ในทุกกรณี ควรมีการ
บริ หารงานอย่างโปร่ งใส ไม่มีการทุจริ ตคอรัปชัน่ และควรมีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
ด้านหลักการมีส่วนร่ วม องค์การบริ หารส่ วนตําบลขุนทอง ควรให้ประชาชนมีส่วนร่ วม ในการแสดง
ความคิดเห็น แต่ก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควรและควรให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ
4. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ต่อไป
1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรตามแนวการบริ หารงานภาครัฐทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ที่เกิด
จากการนําหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้เป็ นการบริ หารอย่างต่อเนื่อง
2) ควรมีการศึกษากลุ่มเป้ าหมายที่ห ลากหลาย และในวงกว้างยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พื่อเป็ นแนวทางที่เหมาะสม
สําหรับหน่วยงานต่างนําไปปรับใช้ หรื อ
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ความต้องการสนับสนุนด้ านสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด
The Demand on Elderly Welfare in Nongluang Subdistrict Municipality, Selaphoom District, Roi Et Province
อัจฉรา วงนารี 1
รัชดากร ทมินเหมย2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุ
ในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และระดับ
การศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่เทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จํานวน 350 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อ
พบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความต้องการสนับสนุ นด้าน
สวัสดิการในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยง ลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการได้รับ
การบริ การจากภาครัฐ ด้านการดูแลสุ ขภาพ ด้านความต้อ งการสนับสนุ นอื่นๆ ด้านกิจกรรมสําหรับผูส้ ู งอายุดา้ น
กิจกรรมสําหรับผูส้ ูงอายุ และด้านการดําเนินชีวิตประจําวัน ตามลําดับ
2. ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศและระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการ โดยรวมและเป็ นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความต้องการ, สวัสดิการ, ผูส้ ูงอายุ, เทศบาลตําบลหนองหลวง
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Abstract
The purposes of this study were to study and compare the demand on elderly welfare in Nongluang
Subdistrict Municipality, Selaphoom district, Roi Et province classified by personal factors such as gender and
education level. Population of the study consisted of the 350 elderly who lived in the area. The questionnaire with
rating scale was used as a tool. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test
(One way ANOVA), and least significant difference by Scheffe’s method.
The results of the study revealed that:
1. The elderly in Nongluang Subdistrict Municipality had the demand on elderly welfare at high level,
ranked by descending; government services, health care, other supports, elderly activities and daily lifestyle
respectively.
2. The opinion on the demand on elderly welfare of the elderly with different gender and education level
was not different both the overall and each aspect.
Keywords : The Demand, Welfare, Elderly, Nongluang Subdistrict Municipality
บทนา
ผูส้ ูงอายุ ถือว่าเป็ นผูม้ ีอาวุโสหรื อเป็ นเสมือนปูชนียบุคคล ที่สังคมไทยให้ความเคารพนับถือมาอย่างช้านาน
ผูส้ ูงอายุเป็ นผูท้ ี่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านชีวิตความเป็ นอยู่ องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตที่ได้สร้ างสมไว้ให้กบั สังคมจากรุ่ นสู่ รุ่นมาจนกระทัง่ ปั จจุ บนั อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ว่าผูส้ ูงอายุจะเป็ นดัง่ ปูชนียบุคคลที่สังคมไทยให้ความเคารพนับถือ ผูส้ ูงอายุก็มีขอ้ จํากัดหรื อปั ญหาทัว่ ไปดังเช่น
ผูส้ ูงอายุจะมีแรงจูงใจและความกระตือรื อร้นลดลงมีการมองปัญหาแตกต่างไปจากกลุ่มคนหนุ่มสาว เพราะมีปัญหามา
มากกว่าทําให้มีความสุ ขุมรอบคอบว่าแต่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดต่าง ๆ ได้ยากจะมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมส่ วนตัวที่
รวดเร็ วเป็ นช้าลงในทุก ๆ ด้านทั้งการใช้จ่าย พักผ่อนหย่อนใจ กีฬาและกิจกรรมทางเพศ เป็ นต้น
หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบ
ราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีก าโอนกิจการบริ หารและอํานาจหน้าที่ของส่ วนราชการให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงได้จดั ตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของภาครัฐ โดยมอบหมายให้สาํ นักงานส่ งเสริ มและพิทกั ษ์ผสู้ ูงอายุรับผิดชอบใน
การส่ งเสริ มและพัฒนาผูส้ ูงอายุ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริ การสวัสดิการสังคม
แก่ผสู้ ูงอายุ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2540 ได้มีการประกาศใช้แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จึงต้องถ่ายโอน
ภารกิจหลายประการที่รัฐดูแลอยูใ่ ห้แก่องค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ่นรับผิดชอบ เช่น การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
สถานสงเคราะห์คนชรา ศูนย์บริ การผูส้ ูงอายุ ซึ่งทําให้การดูแลผูส้ ูงอายุได้ทวั่ ถึงและใกล้ชิดมากขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า
ประชากรผูส้ ู งอายุนับเป็ นกลุ่มประชากรที่ มีความสําคัญ และมีคุ ณค่ายิง่ ต่อสังคม เนื่ อ งจากผูส้ ู งอายุเป็ นผูท้ ี่ผ่าน
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ประสบการณ์ต่างๆ มากมายในชีวิต และมีความรู้ความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ งเป็ นอย่างดี ทําให้ผสู้ ู งอายุมองเห็ น
การณ์ไกล สามารถคาดการณ์ได้ใกล้เคียงความจริ ง ตลอดจนมีการตัดสิ นใจที่สุขุม รอบคอบ และมี การตัดสิ นใจที่ดี
ผูส้ ูงอายุที่ยงั มีสุขภาพแข็งแรง มีความพร้อมทางด้านร่ างกาย และกําลังใจที่จะ กระทําประโยชน์เพื่อสังคม จึงนับได้ว่า
ผูส้ ูงอายุเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสําคัญยิง่ ไม่ควร ดังนั้น รัฐบาลจึงได้จดั ทําแผนผูส้ ู งอายุระยะยาวขึ้น โดยมี
แนวคิดพื้นฐานในการวางแผนสําหรั บผูส้ ู งอายุ ดังนี้ ผูส้ ู งอายุเ ป็ นผูท้ ี่มีค วามรู้ ความสามารถ พลังทางความคิ ด
โดยเฉพาะประสบการณ์ที่ควรนํามาใช้เป็ นประโยชน์ต่อสังคมได้อีกมากมาย และการสนับสนุ นส่ งเสริ มให้ ผูส้ ู งอายุ
ยังคงบทบาทการมีส่วนร่ วมในสังคมนั้น นอกจากจะทําให้ผสู้ ูงอายุไม่รู้สึกว้าเหว่ โดดเดี่ยว เห็ นชีวิตมีคุณค่า แล้วยังจะ
ช่วยให้ผสู้ ูงอายุสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้ดีอีกด้วย
จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุใน
เขตเทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้ อยเอ็ด ผลที่ได้จากการศึก ษาประโยชน์ในการดําเนิ นงาน
สวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความต้องการสนับสนุ นด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการสนับสนุ นด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
1. ผูส้ ูงอายุที่มีเพศต่างกันมีความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการ แตกต่างกัน
2. ผูส้ ูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการสนับสนุ นด้านสวัสดิการแตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้า นพื้นที่ การศึก ษาครั้ งนี้ ทํา การศึ ก ษาในพื้น ที่เ ทศบาลตําบลหนองหลวง อํา เภอเสลภู มิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้กาํ หนดเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับการศึกษาคือ ตามแผนพัฒนา
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่ งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2545-2549) ใน 6 ด้าน คือ ด้านสุ ขภาพอนามัย
ด้านการศึก ษา ด้านนันทนาการ ด้านที่อ ยู่อาศัย ด้านความมัน่ คงและความปลอดภัยทางสังคม และด้านอาชีพและ
รายได้
3. ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา คือ ผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 350 คน
4. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตําบลหนอง
หลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ เพศ และระดับการศึกษา
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4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมของผูส้ ู งอายุ 5 ด้าน
คือ ด้านการได้รับการบริ การจากภาครัฐ ด้านการดําเนิ นชีวิตประจําวัน ด้านการดูแลสุ ขภาพ ด้านกิจกรรมสําหรับ
ผูส้ ูงอายุ ด้านการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารและความต้องการอื่นๆ
5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2558
วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จํานวน 350 คน (สํานักทะเบียนเทศบาลตําบลหนองหลวง, 2558)
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ อ งมือ ที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล เพื่อ ใช้ในการศึก ษาครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถามเพื่อ เก็บข้อ มูล จาก
ผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่เทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งคําถาม
ออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูล ปั จจัยส่ วนบุคคลของประชากรมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความต้องการสนับสนุ นด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert) โดยค่าแต่ละระดับมีความหมาย
การสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือและหาคุณภาพเครื่ องมือ ผูศ้ ึกษาดําเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับสวัสดิ การของผูส้ ู งอายุและสวัสดิการผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
1. การสร้างแบบสอบถามแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอนโดยพิจารณาเนื้ อหาให้ครอบคลุมกับความมุ่ง
หมายและสมมติฐานการศึกษา
2. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้ นตามกรอบแนวคิ ดที่กาํ หนดอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาแก้ภาษา เนื้ อหา
ความครบถ้วนถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจของผูต้ อบแบบสอบถามสามารถวัดได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํา
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ตรงตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบล วังหลวง อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จํานวน 40 คน
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5. นําแบบสอบถามที่นําไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่ าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อในแต่ ละด้านโดยวิธี
Item-total Correlation และทดสอบด้วยสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. นําแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค(Cronbach) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545 : 99)ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ
เท่ากับ .97
7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผูศ้ ึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสื อจากวิทยาลัยนครราชสี มา เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประสานการเก็บข้อมูลกับผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบล
หนองหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองและได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3. ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็ จรู ปโดยทําการ
วิเคราะห์ตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. วิเ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่างที่ ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อ ยเอ็ด โดยหาค่าเฉลี่ ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) แล้ว นําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญชม ศรี สะอาด, 2543 : 100)
3. วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความต้อ งการสนับสนุ นด้านสวัสดิ การของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตําบลหนอง
หลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามสถานภาพใช้ค่า t-test และ F-test (One way ANOVA)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective congruence)
2) ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ า (Alpha
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
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สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การเปรี ยบเทียบความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ใช้ t-test และ F-test (One way ANOVA) และทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
สรุปผลการศึกษา
1. ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จํานวน
204 คน (ร้ อยละ 57.84) รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 146 คน (ร้อยละ 42.16) ส่ ว นใหญ่จ บการศึก ษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 200 คน (ร้อยละ 56.76) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรื อสู งกว่า จํานวน 150 คน (ร้อยละ
43.24)
2. ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความต้องการสนับสนุ นด้าน
สวัสดิการในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x =4.01) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านการได้รับการบริ การจากภาครัฐ ( x = 4.20) ด้านการดูแลสุ ขภาพ ( x = 4.02) ด้านความต้องการสนับสนุนอื่นๆ (
x =3.96) ด้านกิจกรรมสําหรับผูส้ ู งอายุดา้ นกิจกรรมสําหรับผูส้ ู งอายุ ( x =3.95) และด้านการดําเนิ นชี วิตประจําวัน (
x =3.94)ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านการได้รับ การบริ ก ารจากภาครั ฐ ในภาพรวมและทุ ก ข้อ อยู่ใ นระดับมาก ( x =4.20) โดย
เรี ยงลําดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ภาครัฐโดยเฉพาะ อปท.จัดสรรงบประมาณเพื่อมาดูแลผูส้ ู งอายุเช่น
จัดตั้งกองทุนผูส้ ูงอายุ ชมรมผูส้ ูงอายุ ( x =4.23) บุคลากรทางการแพทย์สนใจรับฟังการบอกอาการเจ็บป่ วยของท่าน
เมื่อท่านเข้ารับบริ การ ( x =4.20) ที่ผา่ นมาหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือมาเป็ นอย่างดี และท่านรู้สึกพอใจ (
x =4.19) มีบุคลากรจากภาครั ฐ (โรงพยาบาล รพ.สต. อสม.) มาให้ความรู ้ ในเรื่ องสุ ขภาวะเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดํ
า
เ
นิ
น
ชี
วิ
ต
( x =4.10) การจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของผูส้ ูงอายุ ( x =3.37)
2) ด้านการดําเนินชีวิตประจําวัน ในภาพรวมและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ( x =3.94) โดยเรี ยงลําดับข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ต้องการให้บุคคลในครอบครัวดูแลช่วยเหลือแม้ว่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
( x =4.29) คู่สมรส ญาติสนิทให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ( x =4.13) เมื่อมีเรื่ องที่ไม่
สบายใจบุตร หลานรับฟังท่านด้วยความเต็มใจและเห็ นอกเห็ นใจ ( x =4.11) เมื่อมีความทุกข์ใจจะปรึ กษาลูกหลาน
หรื อเพื่อนสนิทเพื่อเป็ นการระบายความทุกข์ใจ ( x =4.01) ความพอใจในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัว เช่น
การช่วยดูแลบ้าน การเลี้ยงดูบุตรหลาน ( x =3.86)
3) ด้านการดูแลสุ ขภาพ ในภาพรวมและทุก ข้อ อยู่ในระดับมาก ( x =4.02) โดยเรี ยงลําดับข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คู่สมรสหรื อบุตรหลาน พาท่านไปตรวจสุ ขภาพประจําปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ( x
=4.18) ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันที่ถูกสุ ขอนามัยและได้สวมใส่ เสื้ อผ้าที่สะอาด ( x =4.10) ท่านพักผ่อนอย่างเพียงพอ
และออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน เช่น การเดิน การวิ่ง ( x =3.93) เมื่อท่านเจ็บป่ วยลูกหลานพาท่านไปรับการ
รักษาตามสถานพยาบาล เช่น คลิ นิก โรงพยาบาล ( x =3.88) และการได้เลื อกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการและย่อยง่าย เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อปลา ไข่ไก่ ฯลฯ ( x =3.87)
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4) ด้านกิจกรรมสําหรับผูส้ ูงอายุ ในภาพรวมและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ( x =3.95) โดยเรี ยงลําดับข้อที่
มีค่ าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความเต็มใจให้ความช่ วยเหลื อ กิจ กรรมในสังคม เช่ น ชุ มชน วัด ตามกําลังและ
ความสามารถความเต็มใจให้ความช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน วัด ตามกําลังและความสามารถ ( x =4.02)
การไปร่ วมงานต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นเช่น งานปี ใหม่ งานบุญประจําปี เป็ นต้น ( x =3.99) เมื่อมีเวลาว่าง หากิจกรรมที่
เพลิดเพลินทําเช่น การปลูกต้นไม้ การเลี้ยงปลาสวยงาม ( x =3.94) การไปทําบุญตักบาตรและฟังเทศน์ในวันพระ และ
วันสําคัญทางศาสนา ( x =3.91) บุตรหลานพาไปเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด เช่น เทศกาลปี ใหม่
สงกรานต์ เป็ นต้น ( x =3.90)
5) ด้านการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารและความต้องการอื่นๆ ในภาพรวมและทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ( x =3.96)
โดยเรี ยงลําดับข้อ ที่มีค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อ ย ดังนี้ ความต้องการความช่ วยเหลือ ด้านต่างๆ เช่ น ที่พกั อาหาร
เครื่ องนุ่ งห่ ม ( x =4.20) ต้องการการอํานวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในหน่ วยงานของรัฐ ( x
=4.11) สถานบริ การทางการแพทย์ในชุมชนที่สามารถ รองรับผูป้ ่ วยสู งอายุได้เพียงพอ ( x =4.04) ข้อมูล ข่าวสารที่
เป็ นประโยชน์ สิ ทธิการคุม้ ครอง การบริ การทางการแพทย์ ( x =3.82) มีกิจกรรมอาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุที่บา้ นโดย
กลุ่มจิตอาสา ( x =3.75)
3. ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มีความต้องการ
สนับสนุนด้านสวัสดิการ โดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อ ยเอ็ด ที่มีระดับการศึก ษาต่างกัน มี
ความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการ โดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในภาพรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับความต้องการสนับสนุ นด้านสวัสดิการ
ของผูส้ ูงอายุจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการได้รับการบริ การจากภาครัฐ ด้านการดูแลสุ ขภาพ ด้านความต้องการ
สนับสนุ นอื่ นๆ ด้านกิ จกรรมสําหรั บผูส้ ู ง อายุด้านกิ จ กรรมสํา หรั บผูส้ ู งอายุ และด้านการดําเนิ นชี วิต ประจําวัน
ตามลําดับ
ที่ผลการศึก ษาเป็ นเช่ นนี้ แสดงให้เ ห็ นว่าผูส้ ู งอายุมีค วามต้อ งการที่จ ะได้รับบริ ก ารจากภาครั ฐ ถึ งแม้ว่า
หน่วยงานภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนทั้งโดยหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด หรื อโดยจิตสํานึ ก
ของชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของ สํานักงานสถิติแห่ งชาติ (2545 : 121) ได้เสนอรายงานการสํารวจประชากร
ผูส้ ู งอายุในประเทศ พ.ศ. 2545 ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลและเอกชนได้จ ัดบริ การสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ ู งอายุ
เช่น สถานสงเคราะห์คนชรา บัตรสุ ขภาพ บัตรประจําตัวผูส้ ู งอายุ บริ การเบี้ยยังชีพสําหรับผูส้ ู งอายุที่ยากจน การ
ลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ เป็ นต้น สําหรับความต้องการช่วยเหลือจากรัฐบาลพบว่า ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ตอ้ งการมีบตั ร
ประจําตัวผูส้ ู งอายุเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลฟรี รองลงมาต้องการเข้าร่ วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ต้องการมี
บัตรสุ ขภาพเพื่อลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล ต้องการพักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราของรัฐ และ ต้องการพัก
อาศัยอยูใ่ นสถานสงเคราะห์คนชราของเอกชน
จากผลการศึกษาเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า เรื่ องที่ผสู้ ู งอายุมีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ ด้านการ
ได้รับการบริ การจากภาครัฐ เรื่ องที่ผสู้ ูงอายุมีความต้องการมากที่สุด คือต้องการให้ภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครอง
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ส่ ว นท้อ งถิ่ นจัดสรรงบประมาณเพื่อ มาดูแลผูส้ ู งอายุเ ช่ นจัดตั้งกองทุนผูส้ ู งอายุ ชมรมผูส้ ู งอายุ ด้านการดําเนิ น
ชีวิตประจําวัน เรื่ อ งที่ผสู้ ู งอายุมีความต้อ งการมากที่สุ ด คื อ ต้อ งการให้บุค คลในครอบครั วดูแลช่ว ยเหลื อ แม้ว่าจะ
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ด้านการดูแลสุ ขภาพ เรื่ องที่ผสู้ ูงอายุมีความต้องการมากที่สุด คือ คู่สมรสหรื อบุตรหลาน
พาไปตรวจสุ ขภาพประจําปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ด้านกิจกรรมสําหรับผูส้ ู งอายุ เรื่ องที่ผสู้ ู งอายุมีความต้องการมาก
ที่สุดคือความเต็มใจให้ความช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน วัด ตามกําลังและความสามารถความเต็มใจให้
ความช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน วัด ตามกําลังและความสามารถ และด้านการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารและ
ความต้องการอื่นๆ เรื่ องที่ผสู้ ู งอายุมีความต้องการมากที่สุด คือ ความต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น ที่พกั
อาหาร เครื่ องนุ่งห่ ม
ในขณะเดียวกันเรื่ องที่ผสู้ ู งอายุมีความต้องการน้อยที่สุดในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการได้ รับการบริ การจาก
ภาครัฐ เรื่ องที่ผสู้ ูงอายุมีความต้องการน้อยที่สุดคือการจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของผูส้ ู งอายุ แสดง
ให้เห็นว่าผูส้ ูงอายุมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินสวัสดิการเบี้ยยังชีพและเห็นการดําเนินงานมีความเหมาะสมดีแล้ว
ด้านการดําเนินชีวิตประจําวัน เรื่ องที่ผสู้ ูงอายุมีความต้องการน้อยที่สุด คือ ความพอใจในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อ
ครอบครัว เช่น การช่วยดูแลบ้าน การเลี้ยงดูบุตรหลาน ด้านการดูแลสุ ขภาพเรื่ องที่ผสู้ ูงอายุมีความต้องการน้อยที่สุดคือ
การได้เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและย่อยง่าย ด้านกิจกรรมสําหรับผูส้ ู งอายุ เรื่ องที่ผสู้ ู งอายุมี
ความต้อ งการน้อ ยที่สุด คื อ บุตรหลานพาไปเที่ยวพัก ผ่อนตามสถานที่ท่อ งเที่ยวในวันหยุด เช่ น เทศกาลปี ใหม่
สงกรานต์ เป็ นต้น และด้านการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารและความต้องการอื่นๆ เรื่ องที่ผสู้ ูงอายุมีความต้องการน้อยที่สุด คือ
มีกิจกรรมอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุที่บา้ นโดย กลุ่มจิตอาสา
ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน
มีความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการโดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เนณัฐ
ชา จีรพัฒนพงศ์ (2553 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการดําเนิ นงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุโดยรวมและจําแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษาและอาชีพ เห็นว่ามีการดําเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
ยางตลาดโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก และจากการศึกษาพบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพแตกต่างกัน เห็นว่ามีการดําเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์การบริ หารส่ วนตําบลยาง
ตลาด และโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
1) ด้านการได้รับการบริ ก ารจากภาครั ฐ หน่ ว ยงานภาครั ฐหรื อ หน่ ว ยงานที่เ กี่ ยวข้อ งควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อมาดูแลผูส้ ูงอายุ เช่น จัดตั้งกองทุนผูส้ ู งอายุ ชมรมผูส้ ูงอายุ
2) ด้านการดําเนิ นชีวิตประจําวัน บุคคลในครอบครัวควรให้ การดูแล ชวยเหลืออย่างใกล้ชิด โดยให้
ความสําคัญในทุกๆ เรื่ อง
3) ด้านการดูแลสุ ขภาพ คู่สมรสหรื อบุตรหลาน ควรพาไปตรวจสุ ขภาพประจําปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4) ด้านกิจกรรมสําหรับผูส้ ู งอายุ หน่ วยงานภาครัฐหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดกิ จกรรมหรื อให้
โอกาสผูส้ ูงอายุได้ทาํ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม
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5) ด้านการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารและความต้องการอื่นๆ หน่ วยงานภาครัฐหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งควร
ให้ความช่วยเหลือด้านที่พกั อาหาร เครื่ องนุ่งห่ ม ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึก ษาปั ญ หาและอุปสรรคการดําเนิ นงานด้านสวัสดิก ารสําหรับผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการของผูส้ ูงอายุ
3) ควรศึกษาแนวทางการดําเนินชีวิตของผูส้ ูงอายุในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบนั
เอกสารอ้างอิง
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การบริการสาธารณะของเทศบาลตาบล ศึกษากรณี เทศบาลตาบลจอหอ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Public Services of Subdistrict Municipal : A Case Study of Jorhau Subdistrict, Muang District,
Nakornratchasima Province
เอกอํานาจ เรื องศรี 1
รัชดากร ทมินเหมย2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสี มา จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ และอาชีพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา จํานวน 16,511 คน กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัว อย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 391 คน เครื่ อ งมือ ที่ใช้ในการศึก ษาเป็ น
แบบสอบถามมีล ัก ษณะแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า วิเ คราะห์ ข ้อ มูล โดยการหาค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ย งเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนมีค วามคิ ดเห็ นว่ าการบริ ก ารสาธารณะของเทศบาลตํา บลจอหอ อํา เภอเมือ ง จัง หวัด
นครราชสี มา โดยภาพรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรม ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และด้านงานให้บริ การ ตามลําดับ
2. ประชาชนที่มีเ พศ และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นว่าการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลจอหอ
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การบริ การสาธารณะ, เทศบาลตําบล, จังหวัดนครราชสี มา
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นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสี มา
(อาจารย์ ดร.), อาจารย์ที่ปรึ กษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสี มา
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Abstract
The purposes of this study are to study and compare public services of Jorhau subdistrict Municipal, Muang
district, Nakornratchasima as classified by sex, and occupation of the population. The study population was 16,511
people. The sample size was determined by Taro Yamane method. The 391 people was selected to be study sample.
The study instrument was questionnaires. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, Ftest, and Scheffe’ to test the difference between pair.
The results of the study revealed that:
1. The opinions of people toward public services of Jorhau subdistrict Municipal as classified by sex
and occupation, both the overall and each aspect were at high level, including education and culture, public health
and environment, public utility and public assistance, as well as general services respectively.
2. The opinions of people with different sex and occupation toward public services of Jorhau subdistrict
Municipal, both the overall and each aspect were not difference
Keywords : Public Services, Subdistrict Municipal, Nakornratchasima
บทนา
การจัดบริ ก ารสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เป็ นภารกิจที่สําคัญ ประการหนึ่ งที่บญ
ั ญัติไว้เป็ น
กฎหมาย ดังเช่นรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีอาํ นาจ
หน้าที่โดยทัว่ ไปในการดูแลและจัดบริ การสาธารณะเพื่อ ประชาชนในท้องถิ่น และมีความเป็ นอิสระในการกําหนด
นโยบายในการบริ หาร การจัดการสาธารณะในการกําหนดนโยบายการบริ หาร การจัดบริ การสาธารณะ การบริ หารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมีอาํ นาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ (มาตรา 283) และมีแผนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น โดยคํานึ งถึงการกระจายอํานาจเพิ่มมากขึ้น มีสาระสําคัญ คือ การกําหนดอํานาจและ
หน้าที่ใน การจัดระบบการบริ การสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และการจัดสรรสัดส่ วนภาษีอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เทศบาลตําบล
เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสําหรับเมืองขนาดเล็กมีหน้าที่จดั บริ การสาธารณะตามที่กฎหมายกําหนด
เทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มาเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุ ขาภิบาลเป็ นเทศบาลตําบลจอ
หอ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 มีพ้นื ที่ติดต่อกับเทศบาลนครนคราชสี มา ซึ่งเป็ นชุมชนใหญ่ ลักษณะชุมชน
และการดําเนินชีวิตของประชาชนจึงมีลกั ษณะกึ่งชุมชนเมือง ลักษณะสําคัญประการหนึ่ งของเทศบาลตําบลจอหอคือ
เป็ นทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ทําให้การคมนาคมสะดวก มีโรงงานอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานมาตั้งที่ทาํ การหรื อสํานักงานในเขตเทศบาล ดังนั้นการบริ การสาธารณะจึงภารกิจที่
สําคัญของเทศบาลตําบลจอหอ จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวข้างต้นผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาการบริ การสาธารณะ
ของเทศบาลตําบลจอหออําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มาซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนและ
พัฒนาการบริ หารจัดการของเทศบาลตําบลจอหอต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา จําแนก
ตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐานของการศึกษา
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ การบริ ก ารสาธารณะของเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือ ง
จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มาแตกต่างกัน
ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึก ษาการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ผูศ้ ึกษากําหนด
ขอบเขตด้านเนื้อหาโดยศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และด้านงานให้บริ การ (พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, 2542 : 65)
ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ เทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่ วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจอหอ
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ได้แก่ เพศและอาชีพ
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และด้านงานให้บริ การ
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ผศู้ ึกษาเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10 มกราคม-30 มีนาคม 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา จํานวน 16,511 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา กําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด, 2546 :
101) โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 390.53 คน
การศึกษานี้จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง 391 คน แล้วเลือกตัวอย่างจากแต่ละหมู่บา้ น โดยคํานวณตามสัดส่ วนค่าร้อยละ และ
เลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
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เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผศู้ ึกษาสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็ นของ
ประชาชนต่ อ การบริ ก ารสาธารณะของเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือ ง จังหวัดนครราชสี มา จํานวน 1 ฉบับ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิ ดเห็ น ต่อ การบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี มา
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ขอหนังสื อจากวิทยาลัยนครราชสี มา เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
เสนอต่อนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
2) ผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง และได้ติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
3) ผูศ้ ึกษาตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์การตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิ เ คราะห์ ข้อ มูล กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ต อบแบบสอบถาม โดยการหาค่ า ความถี่ ( Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลจอหอ โดยหาค่าเฉลี่ย ( x )
และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย (บุญชม ศรี สะอาด,
2543 : 100)
วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของประชาชนต่อ การบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสี มา จําแนกตามสถานภาพใช้ค่า F-test (One way ANOVA) t–test
สรุปผลการศึกษา
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ เป็ น
เพศหญิง จํานวน 221 คน (ร้อยละ 56.53) รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 170 คน (ร้อยละ 43.47) ส่ วนใหญ่ประกอบ
อาชีพอาชีพอิสระ ส่ วนตัว ค้าขาย จํานวน 184 คน (ร้ อยละ 47.06) รองลงมารับราชการ หรื อ พนักงานรัฐวิสาหกิ จ
จํานวน 113 คน (ร้อยละ 28.90) และประกอบอาชีพ จํานวน 94 คน (ร้อยละ 24.04)
2. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา มีความคิ ดเห็ นต่อการบริ การ
สาธารณะของเทศบาลตําบลจอหอ โดยภาพรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.83) เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อ ย เป็ นดังนี้ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ( x =3.94) ด้านสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้อ ม ( x =3.84) ด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ( x =3.80) และด้านงานให้บริ การ ( x =3.76) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน เป็ นดังนี้
1) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.80) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การติดตั้งไฟฟ้ าส่ องสว่างในที่สาธารณะ
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และจุดเสี่ ยง ( x =3.97) การขยายเขตบริ การนํ้าประปาให้ครอบคลุมและทัว่ ถึง ( x =3.91) คุณภาพนํ้าประปาไม่มี
ตะกอน ไม่มีกลิ่นหรื อสิ่ งเจือปนอื่นๆ ( x =3.87) บริ การนํ้าประปาอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ ( x =3.85) มีการดูแล
บํารุ งรักษาสถานที่เล่นกีฬา และออกกําลังกาย ( x =3.82) การดูแล บํารุ งรักษาสายไฟ ไฟฟ้ าส่ องสว่างในที่สาธารณะ
และจุดเสี่ ยง ( x =3.78) การดูแล บํารุ งรักษาถนน และทางระบายนํ้า และจัดให้มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกําลังกาย
( x =3.75) และจัดให้สัญญาณไฟและเครื่ องหมายจราจร ( x =3.68)
2) ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.80) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การป้ องกันและกําจัดนํ้าเสี ย และมลพิษต่างๆ
( x =3.64) การให้บริ การแนะนํารักษา ดูแลสุ ขภาพอนามัยผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและประชาชน ( x =3.64) การให้บริ การ
ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคพิษสุ นัขบ้า เป็ นต้น ( x =3.64) การเก็บขยะ มูลฝอย
และสิ่ งปฏิกูลต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันโรคต่างๆ ( x =3.64) การกํากับ ควบคุมสุ ขลักษณะและอนามัยใน
ร้านจําหน่ายอาหาร ( x =3.64) โครงการรณรงค์หรื ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( x =3.64) การให้ความรู้เรื่ องการป้ องกัน
ยาเสพติด ( x =3.64) ความเพียงพอของสวนสาธารณะหรื อสวนสุ ขภาพ ( x =3.64) การบริ การเกี่ยวกับการดูแล
สัตว์เลี้ยงและสัตว์เร่ ร่อน ( x =3.64) และการสนับสนุ นและจัดบริ การด้านสาธารณสุ ข เช่น การประสานกับสถาน
บริ การด้านสาธารณสุ ข เพื่อให้บริ การแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ( x =3.64)
3) ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.94) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ า
ทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การจัดบริ การสําหรับเด็ก เช่น ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก ( x =4.10) จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลหรื อวันสําคัญทางศาสนา( x =4.08) การสนับสนุ นการศึกษา
นอกระบบ เช่น การศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) ( x =4.03) การให้ทุนอาหารเสริ มหรื ออาหารกลางวันแก่โรงเรี ยน
ในพื้นที่ ( x =3.99) มีกิจกรรมเพื่อทํานุ บาํ รุ งและสื บสานวัฒนธรรมไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็ นต้น ( x
=3.97) การส่ งเสริ ม อนุรักษ์วฒั นธรรมพื้นบ้านหรื อวัฒนธรรมชุมชน ( x =3.96) การสนับสนุนหรื อให้ทุนเพื่อจัดซื้อ
จัดหาวัสดุ สื่ อการเรี ยนการสอนแก่โรงเรี ยนในพื้นที่ ( x =3.94) การสนับสนุ นกิจกรรมหรื อให้ทุนการศึกษาแก่
โรงเรี ยนในพื้นที่ ( x =3.89) การส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น ( x =3.75) และการส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการอนุรักษ์วฒั นธรรมท้องถิ่น ( x =3.75)
4) ด้านงานให้บริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.76) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
( x =3.85) เจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนําและเอาใจใส่ ต่อผูใ้ ช้บริ การ ( x =3.85) เจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนําและเอาใจใส่ ต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ ( x =3.81) อาคารสถานที่มีการแบ่งสัดส่ วนอย่างเป็ นระบบและมีป้ายบอกอย่างชัดเจน และมีแผนผัง
แสดงขั้นตอนการให้บริ การ และการติดต่อไว้อย่างชัดเจน ( x =3.78) มีป้ายบอกที่ต้ งั ของเทศบาลฯ อย่างชัดเจน ( x
=3.77) เจ้าหน้าที่มีการสื่ อสารและอธิ บายขั้นตอนการให้บริ การอย่างชัดเจน และการจัดสถานที่ให้บริ การสะอาด
สวยงาม ( x =3.76) เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อ ย ยิม้ แย้มแจ่มใสในการให้บริ การ ( x =3.75)
การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์เพื่ออํานวยความสะดวก เช่น ปากกา กาว กรรไกร ที่เย็บกระดาษ เป็ นต้น ( x =3.73) และ
ความเพียงพอและความสะดวกของสถานที่จอดรถ ( x =3.63)
3. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ การบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา ไม่แตกต่างกัน
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4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาที่พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบล ศึกษากรณี
เทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา โดยรวมและรายด้าน ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ และด้านงานให้บริ การ สอดคล้องกับการศึกษาของ ปราณี อินทวงศ์ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ อง
ประสิ ทธิผลการให้บริ การของเทศบาลตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประสิ ทธิ ผลการให้บริ การ
ของเทศบาลตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยผูศ้ ึกษาจะได้นาํ
ประเด็นที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายผลเป็ นรายด้าน ดังนี้
1) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประชาชนมีความคิดเห็ นว่าเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา มีก ารบริ การสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรื่ องที่ดาํ เนิ นการมากที่สุดคือ เรื่ องการติดตั้ง
ไฟฟ้ าส่ องสว่างในที่สาธารณะและจุดเสี่ ยง เรื่ องเกี่ยวกับบริ การนํ้าประปา ได้แก่ การขยายเขตบริ การนํ้าประปาให้
ครอบคลุมและทัว่ ถึง คุณภาพนํ้าประปาไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่นหรื อสิ่ งเจือปนอื่นๆ บริ การนํ้าประปาอย่างเพียงพอและ
สมํ่าเสมอมีการดูแล บํารุ งรักษาสถานที่เล่นกีฬา และออกกําลังกาย การดูแล บํารุ งรักษาสายไฟ ไฟฟ้ าส่ องสว่างในที่
สาธารณะและจุดเสี่ ยง การดูแล บํารุ งรักษาถนน และทางระบายนํ้า และจัดให้มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกําลังกาย
และจัดให้มีสัญญาณไฟและเครื่ องหมายจราจร สอดคล้องกับการศึกษาของ ธันยวัฒน์ รัตนสัค (2547 : บทคัดย่อ) ที่
ทําการศึกษาเรื่ องการประเมินความคิดเห็ นของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย และได้
เสนอเสนอผลการศึกษาว่า คิดเห็นของประชาชนส่ วนใหญ่ เห็นว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ในการ
จัดการโครงสร้างพื้นฐานมาเป็ นอันดับแรก ซึ่งเป็ นผลมาจากที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้งบประมาณส่ วนใหญ่ไป
กับงานของโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น งานก่อสร้างซ่อมแซมเพื่อให้มีผลต่อการดําเนิ นงานอย่างมีรูปธรรมอันมี นัย
ยะที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งในการบริ หารในครั้งต่อไป และสอดคล้องกับการศึกษาของ อดิศรา เกิดทอง (2546 :
บทคัดย่อ ) ที่ศึก ษาเรื่ องการประเมินประสิ ทธิ ผลของการให้ก ารบริ การสาธารณะของเทศบาลเมือ งอุ ตรดิตถ์ ผล
การศึกษาพบว่า เทศบาลได้จดั การบริ การสาธารณะได้อย่างสอดคล้องและเป็ นไปตามความต้องการของประชาชนโดย
มีผลลัพธ์ที่เป็ นรู ปธรรมทั้งในด้านของการบริ การสาธารณะที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรมีตามสภาพแวดล้อม ทั้ง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ ที่เป็ นเช่นนี้เนื่องจากในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น
ต้องให้ความสําคัญกับความต้องการพื้นฐานของประชาชน ซึ่ งถือเป็ นรากฐานในการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้าน
อื่น ๆ
2) ด้านสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้อ มประชาชนมีค วามคิ ดเห็ นว่าเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือ ง
จังหวัดนครราชสี มา มีการบริ การสาธารณะโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรื่ องที่ดาํ เนิ นการมากที่สุดคือ การป้ องกันและ
กําจัดนํ้าเสี ย และมลพิษต่างๆ การให้บริ การแนะนํารักษา ดูแลสุ ขภาพอนามัยผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการและประชาชน การ
ให้บริ การป้ องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคพิษสุ นขั บ้า เป็ นต้น การเก็บขยะ มูลฝอยและ
สิ่ งปฏิกลู ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันโรคต่างๆ การกํากับ ควบคุมสุ ขลักษณะและอนามัยในร้านจําหน่ ายอาหาร
โครงการรณรงค์หรื ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การให้ความรู้เรื่ องการป้ องกันยาเสพติด ความเพียงพอของสวนสาธารณะ
หรื อ สวนสุ ข ภาพ การบริ ก ารเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เ ลี้ ยงและสัตว์เ ร่ ร่อ น และการสนับสนุ นและจัดบริ ก ารด้าน
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สาธารณสุ ข เช่ น การประสานกับสถานบริ การด้านสาธารณสุ ข เพื่อ ให้บริ ก ารแก่ ประชาชนในพื้น ที่รับผิดชอบ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิติพงศ์ ทิพย์อกั ษร (2554 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องความคิดเห็ นของประชาชนต่อการ
บริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อการบริ การ
สาธารณะของของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ อุไร ภาควิชยั (2552 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ผลการให้บริ การสาธารณะขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นว่าองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีระดับประสิ ทธิ ผลการให้บริ การสาธารณะของประชาชนที่มีต่อ
ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต อยูใ่ นระดับสูงที่สุด
3) ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี มา มีการบริ การสาธารณะโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรื่ องที่ดาํ เนินการมากที่สุดคือ การจัดบริ การสําหรับเด็ก
เช่น ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลหรื อวันสําคัญทางศาสนา การสนับสนุ นการศึกษานอก
ระบบ เช่น การศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) การให้ทุนอาหารเสริ มหรื ออาหารกลางวันแก่โรงเรี ยนในพื้นที่ มีกิจกรรม
เพื่อทํานุบาํ รุ งและสื บสานวัฒนธรรมไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็ นต้น การส่ งเสริ ม อนุ รักษ์วฒั นธรรมพื้นบ้าน
หรื อวัฒนธรรมชุมชน การสนับสนุ นหรื อให้ทุนเพื่ อจัดซื้ อ จัดหาวัสดุ สื่ อการเรี ยนการสอนแก่โรงเรี ยนในพื้นที่การ
สนับสนุ นกิ จ กรรมหรื อ ให้ทุน การศึก ษาแก่ โรงเรี ยนในพื้นที่ ก ารส่ งเสริ มภูมิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ น และการส่ งเสริ มให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์วฒั นธรรมท้องถิ่นสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วัชระ เสริ ฐสมใจ (2550 :
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องประสิ ทธิผลในการให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลท่าข้าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลท่าข้าม ด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยภาพรวมในระดับมาก
4) ด้า นงานให้ บ ริ ก าร ประชาชนมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า เทศบาลตํา บลจอหอ อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด
นครราชสี มา มีการบริ การสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรื่ องที่ดาํ เนิ นการมากที่สุดคือ การให้บริ การด้านข้อมูล
ข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนําและเอาใจใส่ ต่อผูใ้ ช้บริ การ เจ้าหน้าที่ให้คาํ แนะนําและเอาใจใส่
ต่อผูใ้ ช้บริ การ อาคารสถานที่มีการแบ่งสัดส่ วนอย่างเป็ นระบบและมีป้ายบอกอย่างชัดเจน และมีแผนผังแสดงขั้นตอน
การให้บริ ก าร และการติ ดต่ อไว้อย่างชัดเจน มีป้ายบอกที่ต้ งั ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบล (อบต.) อย่างชัดเจน
เจ้าหน้าที่มีการสื่ อสารและอธิ บายขั้นตอนการให้บริ การอย่างชัดเจน และการจัดสถานที่ให้บริ การสะอาด สวยงาม
เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย ยิม้ แย้มแจ่มใสในการให้บริ การการเตรี ยมวัสดุ อปกรณ์เพื่ออํานวย
ความสะดวก เช่น ปากกา กาว กรรไกร ที่เย็บกระดาษ เป็ นต้น และความเพียงพอและความสะดวกของสถานที่จอดรถ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วัชระ เสริ ฐสมใจ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ผลในการให้บริ การ
สาธารณะของเทศบาลตําบลท่าข้าม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลท่าข้าม ด้านงานให้บริ การและบริ การชุมชน โดยภาพรวมในระดับมาก และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรจันทร์ มิตรมุสิก (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ องการให้บริ การสาธารณะของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแม่เจดียใ์ หม่ อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนพึงพอใจมาก
ต่อการให้บริ การสาธารณะและการทํางานของพนักงานส่ วนตําบล
2. ผลการเปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของประชาชนต่ อการให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลจอหอ
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา พบว่า ประชาชนเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็ นต่อ การบริ การสาธารณะของ
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เทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ไม่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกันประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบล
จอหอ อําเภอเมือ ง จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่ างกัน ที่เ ป็ นเช่ นนี้ อ าจเป็ นเพราะโดย
ภาพรวมการบริ การสาธารณะของเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากอยูแ่ ล้ว แต่ประชาชนมีความต้องการให้เทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา พัฒนาและ
ปรับปรุ งการบริ การสาธารณะในด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับรองลงมาให้มากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1) เทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ควรพัฒนางานด้านการบริ การให้ดียงิ่ ขึ้น เช่น จัด
บริ เวณและสถานที่จอดรถให้สะดวก สบายและเพียงพอ การเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์เพื่ออํานวยความสะดวก เป็ นต้น
2) เทศบาลตําบลจอหอ อํา เภอเมื อ ง จัง หวัดนครราชสี มา ควรพัฒนางานด้า นสาธารณู ปโภคและ
สาธารณูปการให้ดียงิ่ ขึ้น โดยอาจทําการศึกษาหรื อสํารวจความต้องการของประชาชนแล้วนํามาผลการศึกษามาจัดทํา
แผนและดําเนินงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง
3) เทศบาลตํา บลจอหอ อํา เภอเมือ ง จังหวัดนครราชสี มา ควรประสานความร่ ว มมือ กับชุ มชน และ
หน่วยงานต่างๆ ในการบริ การสาธารณะ เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาแนวทางส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนและหน่ วยงานต่างๆ ในการบริ การสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2) ควรศึกษาความต้องการบริ การสาธารณะของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเป็ นแนวทางดําเนิ นงานบริ การ
สาธารณะให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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บรรษัทภิบาล : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
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บทนา
บรรษัทภิ บาล : การปฏิ บตั ิ ต่อ ผูถ้ ื อ หุ ้นอย่างเท่า เทียมกัน บทความนี้ มาจากประสบการณ์ทาํ งานของผูเ้ ขี ยนขณะ
ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) และในฐานะบทบาทของนักลงทุน
อิสระที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในสัดส่ วนมากน้อยต่างกันไปตามปัจจัยประกอบต่างๆ เป็ นเหตุให้ผเู้ ขียนสงสัยอยู่เสมอว่า บริ ษทั
ในแต่ล ะแห่ งนั้นจะมีนโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อ ผูถ้ ือ หุ ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันหรื อไม่อย่างไร แม้ว่าจะมีหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีอาํ นาจหน้าที่ในการกํากับดูแลเรื่ อ งดังกล่าว ได้อ อกมาตรฐานการปฏิ บตั ิ และกําหนดบทลงโทษอย่าง
ชัดเจนก็ตาม
สภาพเศรษฐกิจในปั จจุ บนั รั ฐบาลพยายามส่ งเสริ มประชาชนให้เ ห็ นประโยชน์และคุณค่าในการลงทุนใน
รู ปแบบต่างๆ เช่นการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต การลงทุนในตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้
เป็ นต้น อีกทั้งยังกําหนดมาตรการลดหย่อนและสิ ทธิพิเศษทางภาษีเพื่อเป็ นการจูงใจด้วย แน่ นอนว่าการลงทุนต่างๆ มี
เรื่ องของผลประโยชน์ ผูม้ ีส่ วนได้ส่ วนเสี ย ความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้ นหรื อแม้แต่ การทุจ ริ ตหรื อ การไม่ปฏิ บตั ิ ไปตาม
หลัก เกณฑ์ข องสํานัก งานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย (กลต.) ซึ่ งเป็ น
หน่ ว ยงานกํากับดูแลบริ ษัทที่จดทะเบียน ให้ดาํ เนิ นกิ จ การและปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบอย่างถูก ต้อ ง ตรงไปตรงมา
โปร่ งใส ตรวจสอบได้และสิ ทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลต่างๆมีความถูกต้องและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน
เพื่อให้การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance - CG) หรื อปัจจุบนั ใช้คาํ ว่า บรรษัทภิบาล ซึ่ งหมายถึง การกํากับ
ดูแลกิจการให้เจริ ญรุ ดหน้าอย่างมีประสิ ทธิภาพ ด้วยเงื่อนไขของความถูกต้องโปร่ งใส การมีจริ ยธรรมที่ดี โดยคํานึ งถึง
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกิจการเป็ นหลัก การกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ในฐานะที่เ ป็ นประธานคณะอนุ ก รรมการสร้ างความรู้ ค วามเข้าใจและการประชาสั มพันธ์ก าร
ดําเนิ นการเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลในประเทศไทย ได้ประกาศเผยแพร่ น้ นั เป็ นการนําข้อพึงปฏิบตั ิจากหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ที่ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมให้เทียบเคียงกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate
Governance ปี 2004) และข้อเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้าร่ วมโครงการ Corporate Governance - Reports on
the Observance of Standards and Codes (CG-ROSC) โดยปรับให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริ ษทั จด
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ทะเบียนไทย มีอยู่ดว้ ยกัน 5 หมวด ได้แก่ สิ ทธิ ของผูถ้ ือ หุ ้น การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้ (สถาบันไทยพัฒน์,2553)
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริ ษทั ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาํ
หน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของบริ ษทั บริ ษทั จึงควรส่ งเสริ มให้ผถู้ ือหุ ้น
ได้ใช้สิทธิของตน
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่ างเท่ า เทียมกัน ผูถ้ ือ หุ ้นทุกราย ทั้งผูถ้ ือ หุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ ห ารและผูถ้ ือ หุ ้นที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยที่ถูกละเมิดสิ ทธิ
ควรมีโอกาสได้รับการชดเชย
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย ผูม้ ีส่วนได้เสี ยควรได้รับการดูแลจากบริ ษทั ตามสิ ทธิ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการสร้าง
ความมัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางการเงินและความยัง่ ยืนของกิจการ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส คณะกรรมการควรดูแลให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทางที่
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์
สูงสุ ดของบริ ษทั คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
ดังนั้น การดําเนิ นกิ จกรรมโดยมีเป้ าหมายที่ผถู้ ือ หุ ้น ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ หรื อ พนัก งาน (คื อ ผูม้ ีส่ วนได้เสี ยใน
กิจการ) เป็ นตัวตั้ง กิจกรรมเหล่านี้เป็ นเรื่ องของความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร ซึ่ งจัดอยู่ในหัวข้อการกํากับดูแล
กิจ การภายในให้มีความโปร่ งใส สามารถให้สังคมภายนอกตรวจสอบได้ บรรษัทภิ บาล จึงถือ เป็ นโครงสร้างและ
กระบวนการภายในกิจการ ที่ตอ้ งจัดให้มีข้ ึนสําหรับการกําหนดทิศทางและสอดส่ องดูแลผลการปฏิบตั ิงานของกิจการ
ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความเสี ยหายต่อกิจการ พร้อมกันกับความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิม่ และส่ งเสริ มการเติบโตของ
กิจ การอย่างมัน่ คงและเป็ นกลไกการดําเนิ นงานในกิ จ การที่ เ ชื่อ มโยงสู่ ก ระบวนการภายนอก ที่จ ัดให้มีข้ ึ นภายใต้
จุดมุ่งหมายที่ต้องการสร้ างประโยชน์แก่กิ จ การและส่ วนรวมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การสงเคราะห์
ช่วยเหลือส่ วนรวมตามกําลังและความสามารถของกิจการ อันจะนําไปสู่ความยัง่ ยืนของกิจการในระยะยาว ดังที่กล่าว
มาข้างต้น ผูเ้ ขียนเคยเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและเป็ นนักลงทุนใน
หุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนต่างๆ หรื อเรี ยกอย่างตรงไปตรงมาว่า ผูถ้ ือหุ ้น จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปฏิบตั ิต่อผู้
ถือหุ ้นจากบริ ษทั จดทะเบียน (ศูนย์พฒั นาการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียน,2555)
ผูเ้ ขียนขอกล่าวถึงหลักการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันนั้น ควรจะมีหลักปฏิบตั ิที่พอจะสรุ ปได้ชดั เจนว่า ผูถ้ ือ
หุ ้นมีสิทธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริ ษทั ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาํ หน้าที่แทนตนและมีสิทธิ ในการ
ตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ของบริ ษัท บริ ษทั จึ งควรส่ งเสริ มให้ผถู้ ือ หุ ้นได้ใช้สิ ทธิ ข องตน สิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐานของผูถ้ ือหุ ้น ได้แก่ การซื้อขายหรื อโอนหุ ้น การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของ
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กิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับ
และหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
ผูถ้ ือหุ ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ
ก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่ งคําถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระ
การประชุ ม และมีสิทธิ มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่ วมประชุม สําคัญที่สุดคือ คณะกรรมการบริ ษทั ต้องตระหนักและให้
ความสําคัญถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น ไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น
จากประสบการณ์การทํางานในบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นจะเท่าเทียมกันจริ งได้
หรื อไม่ เพราะข้อมูลภายในบางอย่างของบริ ษทั ก็ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุ ้นภายนอกได้ท้งั หมด ด้วยเกรงว่าอาจจะมี
ผลกระทบต่อการลงทุนจากผูถ้ ือหุ ้นและภาพลักษณ์ของบริ ษทั การสรุ ปตัวเลขผลประกอบการของบริ ษทั ในรายงาน
ประจําปี ก็ไม่อาจจะเป็ นตัวชี้วดั ได้ว่าผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน หรื อบางทีคณะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษทั ก็ไม่สามารถตอบคําถามหรื อไม่ตอ้ งการให้ผถู้ ือหุ ้นซักถามถึงข้อมูลภายในที่แท้จริ งของบริ ษทั ได้ท้ งั หมด
การลงทุนในตลาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของราคาหุ ้นในทุกขณะ ผลประโยชน์และการมีส่วนได้ส่วนเสี ยใน
สภาวะที่เ รี ยกได้ว่ามีความเสี่ ยงนั้น ผูถ้ ื อหุ ้นย่อมต้อ งตระหนักถึ งผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้ นในทางบวกหรื อ ทางลบใน
รู ปแบบตัวเงินหรื อเงินปันผลจากผลประกอบการของบริ ษทั แม้ว่าหลักการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นนั้น จะมีแนวปฏิบตั ิที่ดี
เพียงใดก็ตาม ที่ผเู้ ขียนขอยกตัวอย่าง ดังนี้ (ศูนย์พฒั นาการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียน,2555)
การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทควรเปิ ดเผยนโยบายในการสนับสนุ น หรื อส่ งเสริ มผูถ้ ือ หุ ้นทุก กลุ่ ม รวมถึ งผูถ้ ือ หุ ้นประเภท
สถาบันให้เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ควรดูแลให้บริ ษทั มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคาํ ชี้แจงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระหรื อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น หรื อใน
เอกสารแนบวาระการประชุมควรละเว้นการกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสของผูถ้ ือหุ ้นในการศึกษาสารสนเทศ
ของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ควรอํานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงอย่างเต็มที่ และ
ควรละเว้นการกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุ ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสี ยงลงมติ
ไม่ควรมีวิธีการที่ยงุ่ ยากหรื อมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสะดวกต่อการเดิน ทาง เป็ นต้น
คณะกรรมการบริ ษทั ควรเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่ งคําถาม
ล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู้ ือหุ ้นทราบพร้อมกับการนําส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ควร
เผยแพร่ หลักเกณฑ์การส่ งคําถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน website ของบริ ษทั ด้วย
คณะกรรมการบริ ษทั ควรสนับสนุนให้ผถู้ ือหุ ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผถู้ ือหุ ้นสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสี ยงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้น
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การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ควรส่ งเสริ มให้บริ ษทั นําเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น การ
นับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยํา
กรรมการบริ ษทั ทุกคนควรเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้องได้
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นควรจัดให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณี ที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง
กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ควรส่ งเสริ มให้บริ ษทั จัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการ
ประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น และเปิ ดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ควรสนับสนุนให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวาระที่สําคัญ เช่น การทํารายการเกี่ยวโยง การ
ทํารายการได้มาหรื อ จําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ เป็ นต้น เพื่ อ ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี มีข ้อ โต้แย้งใน
ภายหลัง
ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่ งเสริ มให้ผถู้ ือหุ ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้
การจัดทารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นควรบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนดําเนินการประชุม รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นตั้งประเด็น หรื อซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกคําถามคําตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ล ะวาระว่ามีผถู้ ื อหุ ้นเห็ นด้ว ย คัดค้าน และงดออกเสี ยงเป็ นอย่างไร รวมถึ งควรบันทึก
รายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วยและบริ ษทั ควรเปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการ
ลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นในวันทําการถัดไปบน website ของบริ ษทั
ถึงแม้ว่าแต่ละบริ ษทั จะมีหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นชัดเจนอย่างไร แต่เราก็จะได้เห็ นและได้รับทราบข่าวการไม่
ปฏิ บตั ิ ตามหลักบรรษัทภิ บาลเรื่ องนี้ เ สมอ เช่น กรณี ผบู้ ริ หารบริ ษทั มหาชนระดับข้ามชาติ ใช้อ าํ นาจหน้าที่ในทาง
บริ หารนําข้อมูลภายในเอื้อผลประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง หรื อการดําเนิ นการต่างๆ ให้มีผลประโยชน์ต่ออัตรา
ต่อหน่วยการลงทุนของบริ ษทั (ศูนย์พฒั นาการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียน,2555) ในรู ปแบบต่างๆ เช่น
การใช้ ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ซึ่งได้แก่ การที่บุคคลใดอาศัยตําแหน่งหน้าที่ หรื ออยูใ่ นฐานะที่มีสามารถล่วงรู้
ข้อเท็จจริ งที่เป็ นสาระสําคัญของบริ ษทั อันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และเข้ามาทําการ
ซื้อหรื อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อเท็จจริ งดังกล่าว ก่อนที่ขอ้ เท็จจริ งดังกล่าวจะถูกเปิ ดเผยต่อประชาชนอย่างเท่าเทียม
กัน ซึ่งถือเป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลอื่นและเป็ นการซื้อขายที่ไม่เป็ นธรรม
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การสร้ างราคาหลักทรัพย์ หรือการปั่นหุ้น (Market Manipulation) ซึ่งได้แก่ การที่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลมีการซื้ อขาย
ในลักษณะจงใจหรื อเจตนาบิดเบือนราคาและปริ มาณการซื้ อขายของหลักทรัพย์ให้ผิดไปจากสภาพปกติ โดยมีเจตนา
หลอกลวงให้ผอู้ ื่นสําคัญผิดเกี่ยวกับราคาและปริ มาณการซื้อขายของหลักทรัพย์น้ นั ๆและหวังผลประโยชน์จากการลวง
การซื้อขายนั้น เช่นการผลักดันราคา โดยการพยายามทําให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวสู งขึ้น เพื่อหวังประโยชน์ที่จะขาย
หลักทรัพย์ได้ในราคาสูง หรื อการพยุงราคา เพื่อรักษาระดับราคาหุ ้นไม่ให้สูงหรื อตํ่ากว่าราคาที่ควรจะเป็ น หรื อการกด
ราคา โดยการทําให้ราคาหลักทรัพย์ต่าํ กว่าที่ควรจะเป็ น เพื่อหวังประโยชน์จากการที่จะเข้าไปซื้ อในราคาตํ่า หรื อการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์ในลักษณะจับคู่กนั เอง ซึ่ งในที่สุดบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการซื้ อขายนั้นเป็ นบุคคลหรื อกลุ่ ม
บุคคลเดียวกันไม่มีการเปลี่ยนมือกันจริ ง เพื่อลวงให้บุคคลอื่นหลงผิดในราคาหรื อปริ มาณการซื้ อขายหลักทรัพย์ เป็ น
ต้น
การปล่อยข่ าวลือหรือกล่าวข้ อความอันเป็ นเท็จ (Misstatement) ซึ่งได้แก่ การบอกกล่าว การแพร่ ข่าว หรื อข้อความอัน
เป็ นเท็จ รวมถึ งข้อ ความใดๆ โดยเจตนาให้ผอู้ ื่ นสําคัญ ผิดในข้อ เท็จ จริ งเกี่ ยวกับบริ ษัทจดทะเบียน หรื อ เข้าใจว่ า
หลักทรัพย์ใดจะมีราคาสูงขึ้นหรื อลดลง
กรณีศึกษาทีเ่ กิดขึน้
ทั้งนี้ผเู้ ขียนขอยกตัวอย่างการกระทําดังกล่าวที่มีการเผยแพร่ ทางสื่ อต่างๆ และเป็ นที่สนใจของประชาชน มาประกอบ
ในบทความนี้ คื อ (พิเ ศษ,2559) เมื่ อ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 สํานัก งานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พย์และตลาด
หลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) ได้ตรวจสอบพบบุค คลซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ได้ซ้ื อ หุ ้น
MAKRO โดยพบการซื้อหุ ้นในบัญชีบุคคลดังกล่าวหรื อผูส้ นับสนุ นระหว่างวันที่ 10–22 เมษายน 2556 ซึ่ งเป็ นช่วงที่
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เจรจาตกลงจะซื้อหุ ้น MAKRO ที่บริ ษทั เอสเอชวี เนเธอร์ แลนด์ บี.วี. (SHV) ถืออยู่
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจํานวน 154,429,500 หุ ้น หรื อเท่ากับร้อยละ 64.35 ของจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกและจําหน่ ายได้
แล้วทั้งหมดของ MAKRO ที่ราคาหุ ้นละ 787 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดในขณะนั้นอย่างมีนยั สําคัญ และเป็ น
เหตุให้ CPALL ต้องทําคําเสนอซื้อหุ ้น MAKRO ส่ วนที่เหลือทั้งหมดเป็ นการทัว่ ไป (Tender Offer) ที่ราคาเดียวกัน
ผูบ้ ริ หารดังกล่าวได้อาศัยข้อมูลภายในซึ่ งบางรายล่วงรู้จากการร่ วมในคณะผูบ้ ริ หารของ CPALL ที่เข้าร่ วมเจรจากับ
ผูข้ ายในธุ รกรรมดังกล่าว และบางรายล่วงรู้เนื่ องจากการเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารของ CPALL ได้ทาํ การซื้ อหุ ้น
MAKRO โดยอาศัยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ ้น MAKRO ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่ อ
ประชาชน การกระทําของผูบ้ ริ ห ารซึ่ งเป็ นบุคคลวงในเข้าข่ ายเป็ นความผิดตามมาตรา 241 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผูบ้ ริ หารทั้งหมดยินยอมเข้ารับการเปรี ยบเทียบ คณะกรรมการเปรี ยบเทียบ
จึ งได้เ ปรี ยบเทียบปรั บเป็ นเงิ น 30 กว่าล้านบาท คดี น้ ี ไม่ใช่ ค ดี แรกของความผิดตามมาตรา 241 พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อ Insider Trading มีผบู้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยเคยโดนกันมาแล้วหลายราย แต่คดีน้ ี เป็ นที่ฮือฮากันมากหน่ อยเพราะเงินค่าปรับสู ง และผูบ้ ริ หารที่โดน
ปรั บเป็ นบุค คลที่ มีชื่อ เสี ยง คดี Insider Trading ในระยะหลังๆ นี้ ที่เ กี่ ยวกับการควบหรื อ ซื้ อ กิ จ การ (Merger &
Acquisition) ก็มีปรากฏให้เห็นอยูเ่ สมอ เช่น
ในฮ่ องกงปี 2009 อดีตกรรมการผูจ้ ดั การของ Morgan Stanley Asia Ltd ก็ถูก ศาลลงโทษจําคุก 7 ปี ฐาน Insider
Trading หุ ้นบริ ษทั CITIC Resources Holdings ในระหว่างการทํา Merger & Acquisition บริ ษทั ในปี 2007
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ในอังกฤษ ปี 2012 มีคดี Insider Trading ข้ามประเทศ เมื่อ Arnold McClellan ซึ่งเป็ นหุ ้นส่ วนของบริ ษทั บัญชีใหญ่แห่ ง
หนึ่งในสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ Merger & Acquisition ของหลายบริ ษทั และได้เปิ ดเผยข้อมูลแก่ภริ ยา ซึ่ งทางฝ่ าย
ภริ ยานําข้อมูลภายในนี้ไปแจ้งกับเครื อญาติ ซึ่ งอยู่ในอังกฤษ เพื่อทํา Insider Trading โดยการไปซื้ อหุ ้นต่างๆ ระหว่าง
ตุลาตม 2006 ถึงกุมภาพันธ์ 2008 คดีน้ ีศาลอังกฤษตัดสิ นให้จาํ คุก คนละ 10 เดือน
ในปี 2013 ที่สหรัฐอเมริ กา ก็มีคดีเกิดขึ้นอีก เป็ นเรื่ องการควบกิจการของบริ ษทั Bluegreen Corporation กับบริ ษทั BFC
Financial Corporation ทั้งสองบริ ษ ัทได้เริ่ มเจรจาที่ควบกันราวเดื อ นสิ งหาคม 2011 โดยทั้งสองบริ ษ ัทมีผบู้ ริ ห าร
ระดับสูงร่ วมกันอยูค่ นหนึ่ง ผูบ้ ริ หารคนนี้กบั นาย Begelman เป็ นเพื่อนกันมายาวนานเกือบ 20 ปี และทั้งคู่เป็ นสมาชิ ก
ของชมรมหนึ่ งใน the World Presidents’ Organization-WPO มีก ารพบปะกันโดยทานอาหารหรื อ สั มมนาเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดและคําแนะนําในการทําธุ รกิ จ และในต้นเดือนพฤศจิกายน 2011 ซื่ งมีการสัมมนาประจําปี ของ
WPO นาย Begelman ก็ได้รับข่าวจากผูบ้ ริ หารคนนั้นว่า BFC Financial Corporation มีแผนที่จะควบกับ Bluegreen
Corporation นาย Begelman ก็เลยไปซื้ อหุ ้นของ Bluegreen Corporation และขายไปเมื่อมีการประกาศแผนการควบ
รวมแล้วทํากําไรไป 14,949 ดอลลาร์ ทาง SEC ก็เลยมาเอาเรื่ อง และนาย Begelman ยอมรับผิดเสี ยค่าปรับไป
และล่าสุ ดเมื่อเดือนต้นปี 2015 นี้เอง SEC ก็ได้กล่าวหานาย Charles L. Hill Jr. ในคดีบริ ษทั Radiant Systems โดยนาย
Hill ได้ซ้ือหุ ้นก่อนการควบรวมของบริ ษทั Radiant Systems จะประกาศด้วยนาย Hill ได้รู้ขอ้ มูลที่ยงั มิได้ประกาศต่อ
สาธารณะจากเพื่อนซึ่ งรู้มาจากผูบ้ ริ หารของ Radiant Systems นาย Hill ไม่เคยซื้ อหุ ้นมาก่อนเลยเป็ นเวลาตลอด 4 ปี
ก่อนจะมาซื้อหุ ้นของ Radiant Systems ก่อนประกาศข่าวเป็ นเงิน 2.2 ล้านดอลลาร์ และหลังจากข่าวการควบรวมได้
ประกาศแล้ว นาย Hill ก็ขายทํากําไรไปประมาณ 744,000 ดอลลาร์
สังเกตได้ว่า ในคดี Insider Trading ในต่างประเทศในระยะหลังๆ นี้ ส่ วนใหญ่จะเป็ นคดีที่ผบู้ ริ หารบอกข้อมูลแก่คน
ภายนอก และคนภายนอกนั้นไปหาประโยชน์จากข้อมูลนั้น คดีที่ผบู้ ริ หารเป็ นผูท้ าํ เองมีลดน้อยลง อาจจะเป็ นเพราะ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องเปิ ดเผยมากขึ้น และรู้ถึงโทษและผลร้ายที่จะเกิดขึ้นหากถูกทางการดําเนิ นคดี Insider
Trading เป็ นอย่างดี จึงทําให้คดี Insider Trading ที่ผกู้ ระทําผิดเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จึงมีจาํ นวนลดน้อยลง
ในประเทศไทยก็มีก ฎหมายกําหนดว่าการใช้ข ้อมูล วงในหาประโยชน์จ ากหุ ้นก็เป็ นความผิด โดยมีก าํ หนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 ว่า
ในการซื้ อหรื อขายซึ่ งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายในศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
ห้ามมิให้บุคคลใดทําการซื้ อหรื อขายหรื อเสนอซื้ อหรื อเสนอขายหรื อชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อหรื อขายหรื อเสนอซื้ อ
หรื อเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อหลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็ นการเอาเปรี ยบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยงั มิได้เปิ ดเผยต่อประชาชนและตนได้ล่วงรู้มาในตําแหน่ งหรื อฐานะเช่นนั้น
และไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะกระทําเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น หรื อนําข้อเท็จจริ งเช่นนั้นออกเปิ ดเผยเพื่อให้
ผูอ้ ื่นกระทําดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน เพื่อประโยชน์แห่ งมาตรานี้ บุคคลตามวรรคหนึ่งให้รวมถึง
(1) กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูร้ ับผิดชอบในการดําเนิ นงานหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ที่มีห ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์
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(2) ผูถ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ื อ
ขายหลัก ทรั พย์ที่ถื อ หลัก ทรั พย์ตามมูล ค่ าที่ ตราไว้เ กิ น ร้ อ ยละห้ าของทุน จดทะเบี ยน ในกรณี น้ ี ใ ห้ค ํานวณมูล ค่ า
หลัก ทรั พย์ของผูถ้ ื อ หลัก ทรั พย์โดยนับหลัก ทรัพย์ของคู่ สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูถ้ ือ หลักทรั พย์
ดังกล่าวรวมเป็ นหลักทรัพย์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ดว้ ย
(3) เจ้าหน้าที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อ พนัก งานของตลาดหลัก ทรัพย์ หรื อ ศูนย์ซ้ื อ ขาย
หลักทรัพย์ ซึ่ งอยู่ในตําแหน่ งหรื อฐานะที่สามารถล่วงรู้ขอ้ เท็จจริ ง อันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ
หลักทรัพย์อนั ได้จากการปฏิบตั ิหน้าที่
(4) ผูใ้ ดซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และหรื อการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรื อศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์”
ในบ้านเรายังไม่เคยมีคดี Insider Trading ขึ้นสู่ศาลฎีกา มีแต่คดีที่ ก.ล.ต. ไปตรวจพบเจอและผูก้ ระทําความผิดยอมรับ
ผิดและเสี ยค่าปรับ ทําให้คดีเป็ นอันเลิกกันจบไปในชั้นของ ก.ล.ต. เสี ยก่อน แต่คดีเกือบทั้งหมดเป็ นคดีที่ผบู้ ริ หารของ
บริ ษทั เป็ นผูก้ ระทําความผิด
เรื่ อง Insider Trading นี้ นอกจากจะมีตวั บทกฎหมายในการห้ามปรามและมีบทลงโทษในกรณี ที่ฝ่าฝื นแล้ว ก็ยงั มี
มาตรการที่เป็ นการส่ งเสริ มให้บริ ษ ัทและผูบ้ ริ หารมีค วามประพฤติ ดีอีก ด้วย ซึ่ งมาตรการนี้ เ ป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไปว่า
Corporate Governance มีชื่อเรี ยกภาษาไทยในนามของ “บรรษัทภิบาล”ดังที่ผเู้ ขียนกล่าวถึงมาข้างต้นของบทความนี้
ในประเทศไทย บรรษัทภิ บาลเป็ นในรู ปของข้อพึงปฏิบตั ิแบบเดียวกับอังกฤษ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยมี
บรรษัทภิบาลใช้อย่างในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2545 เปลี่ยนแปลงมาหลายฉบับตามกาลสมัย ฉบับล่าสุ ดก็เป็ นฉบับปี
2555 มีชื่อเรี ยกว่า “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2555”
ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ เรื่ อง “การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน” ในแนวปฏิบตั ิที่ดีขอ้ 3 กําหนดว่า
“คณะกรรมการควรกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้ง
แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และควรกําหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารที่มี หน้าที่รายงานการ
ถือครองหลักทรั พย์ตามกฎหมายจัดส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่ค ณะกรรมการเป็ นประจํา รวมทั้งให้มีการเปิ ดเผยใน
รายงานประจําปี ”
ในบริ ษัทจดทะเบียนต่างๆ ก็จะนําหลัก การกํากับดูแลกิ จ การที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนไปกําหนดไว้ต่างๆ กัน
ยกตัวอย่างเช่น “นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี” ของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ในเรื่ อง “การปฏิบตั ิต่อผู้
ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็ นธรรม” ข้อ (3) กําหนดว่า
“คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน (inside information) ในทางมิชอบ โดยการนํา
ข้อมูลไปเปิ ดเผยกับบุคคลอื่น”
ส่ วนของบริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) มีกาํ หนดไว้ในรายงานประจําปี ปี 2557 ในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการ ข้อ 5.
“การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน” กล่าวไว้ว่า
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“การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน บริ ษทั ให้ความสําคัญเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดย
ได้กาํ หนดไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางานของบริ ษทั มิให้มีการนําข้อมูลจําเพาะซึ่ งเป็ นข้อมูล
ภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อ การซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อส่ งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผอู้ ื่นเพื่อการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยได้กาํ หนดเป็ นนโยบายและใช้เป็ นมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider
Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งหมายถึง กรรมการของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และพนักงาน ในหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรหรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้
ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งซื้ อ หรื อขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษัท ในช่ ว ง 1 เดื อ นก่ อ นเผยแพร่ ง บการเงิ น ออกสู่
บุคคลภายนอก โดยหน่วยงานเลขานุ การบริ ษทั จะส่ งข้อความเป็ นไปรษณี ยท์ างอิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail) แจ้งเตือนแก่
บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้งดซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ล่วงหน้าเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนถึงเวลาห้ามซื้ อขายทุก
ครั้ง และทุกครั้ง เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องจัดทําแบบรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) และแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ภายใน 3 วันทําการเพื่อ ให้สํานัก งานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรั พย์และตล าดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
เปิ ดเผยการถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้ประชาชนทัว่ ไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารใช้ข้อ มูล ภายในที่ ย งั มิ ไ ด้เ ปิ ดเผยต่ อ สาธารณชนหรื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยเพื่ อ หา
ผลประโยชน์ให้กบั ตนเองหรื อผูเ้ กี่ยวข้องในทางมิชอบซึ่งเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุ ้นรายอื่น
กําหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั คู่สมรส และของบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกสิ้ นปี
การที่บริ ษทั มีกาํ หนดหลักบรรษัทภิบาลไว้เช่นนี้ก็ดูเป็ นหลักการที่สวยหรู แต่ตวั ผูบ้ ริ หารจะปฏิบตั ิตามหรื อไม่ก็คงเป็ น
อีกเรื่ องหนึ่ง กรณีของหุ ้น MAKRO นั้นล่าสุ ดสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนเตรี ยมขอเข้าพบทีมบริ หารของ CPALL โดย
สมาคมได้ส่งหนังสื อไปถึงบริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั ซี พี ออลล์ (CPALL) เพื่อขอคําชี้แจงในกรณี ที่ผบู้ ริ หาร
ระดับสูงของบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลภายในซื้อหุ ้นบริ ษทั สยามแม็คโคร โดยหนังสื อได้ยนื่ ไปแล้ว แต่จะให้เวลาคณะกรรมการ
ของ CPALL ถึงสิ้ นเดือนมกราคม ปี 2559
ก็นบั เป็ นสภาพบังคับอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ดี เพราะมิฉะนั้น การมีขอ้ พึงปฏิบตั ิก็จะไม่
มีประโยชน์อนั ใด เนื่องจากไม่มีการบังคับใช้ให้มีผล แต่กรรมการบริ ษทั ที่การกระทําความผิดฐาน Insider Trading ที่
ถูก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยลงโทษนี้ปี 2558 มี 4 คดี (ข้อมูล ณ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558) ปี 2557 จํานวน 13 คดี ปี 2556 จํานวน 10 คดี ถ้ามีการบังคับใช้สภาพบังคับเช่นนี้ ก็จะต้อง
คิดต่อไปด้วยว่า ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียนอื่ นๆ ที่เคยกระทําความผิดฐาน Insider Trading และถูกสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ลงโทษมาแล้วเช่นกันนี้ จะถูกสภาพบังคับอย่าง
เดียวกันหรื อไม่ เช่น ให้ลาออก ก็ตอ้ งออกหมดทุกบริ ษทั ไม่ใช่บางบริ ษัทให้ลาออก แต่บางบริ ษทั ไม่ตอ้ งลา ถ้าไม่
เหมือนกันเช่นนี้ก็ตอ้ งอธิ บายได้ว่าเพราะเหตุใดหรื อมีจะมีหลักเกณฑ์ต่างกันอย่างไร เหล่านี้ เป็ นข้อที่สมาคมบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนและผูอ้ ื่นที่เรี ยกร้องในเรื่ องนี้พึงต้องระวัง
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ล่าสุ ด เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิ ดเผยว่าสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เตรี ยมทบทวนบทลงโทษกรณี ผบู้ ริ ห ารจดทะเบียนมีก าร
กระทําผิดให้เข้มข้นมากขึ้น หลังจากคณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยเห็ นชอบให้มีก ารปรับปรุ งบทลงโทษผูบ้ ริ ห ารบริ ษทั จดทะเบียน ในกรณี ที่ผบู้ ริ ห ารบริ ษัทจดทะเบียน
ยิน ยอมถู ก เปรี ย บเที ย บปรั บ จากปั จ จุ บ ัน หากเป็ นการกระทํา ผิด ครั้ งแรกนั้นผูบ้ ริ หารบริ ษ ัท จดทะเบี ย นจะถู ก
เปรี ยบเทียบปรั บ แต่ จ ะไม่ถูก ห้ามหรื อถอดถอนจากการเป็ นผูบ้ ริ ห ารในบริ ษ ัทจดทะเบียนนั้นๆ โดยการทบทวน
บทลงโทษใหม่น้ ีอาจจะปรับปรุ งให้มีลกั ษณะใกล้เคียง หรื อเช่นเดียวกับบทลงโทษการกระทําผิดของผูบ้ ริ หารสถาบัน
การเงิน ที่หากผูบ้ ริ หารสถาบันการเงินยินยอมถูกเปรี ยบเทียบปรับ จะถูกถอดถอนจากการเป็ นผูบ้ ริ หารสถาบันการเงิน
ซึ่ งบทลงโทษที่มีการทบทวนของผูบ้ ริ ห ารบริ ษัทจดทะเบียนสํานัก งานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ความผิดฐาน Insider Trading จะมีบทกฎหมายมากําหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มขึ้นทุกวัน ก็ตอ้ ง
รอดูกนั ต่อไปว่า ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียนจะทําความผิดฐานนี้เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
หน้ าทีข่ องผู้ถือหุ้น
ผูเ้ ขียนมีความคิดเห็นว่า นอกจากที่จะเป็ นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกํากับดูแลให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดแล้ว ตัวผูถ้ ื อหุ ้นเองก็ควรที่จะศึกษาและทําความเข้าใจในสิ ทธิ และหน้าที่ของตน เพื่อให้เ กิดการเรี ยนรู้และ
ปฏิบตั ิตามสิ ทธิ และหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องเพื่อลดปั ญหาหรื อป้ องปรามไม่ให้เ กิดข้อ พิพาทหรื อกรณี ศึกษาที่
ผูเ้ ขียนได้ยกตัวอย่างมาข้างต้น ซึ่ งพอที่สรุ ปได้ดงั นี้ (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย,2560)
ผูถ้ ือหุ ้น กลุ่มบุคคลที่มีความสําคัญ เปรี ยบเสมือนเป็ นเจ้าของบริ ษทั หรื อเจ้าของเงินลงทุนในกิจการ และถือเป็ นผูท้ ี่มี
บทบาทควบคุมบริ ษ ัทในทางอ้อมโดยเป็ นผูแ้ ต่ งตั้งคณะกรรมการเข้าไปเป็ นตัว แทนของตนในการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุ ด ปั จจุบนั พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐานต่างๆ ให้แก่ผถู้ ือหุ ้น เช่น สิ ทธิการซื้อขายหุ ้นอย่างอิสระ สิ ทธิที่จะได้รับข้อมูลของบริ ษทั อย่างครบถ้วนถูกต้อง
สิ ทธิ ในการได้รับเงินปั นผล สิ ทธิ ในการออกเสี ยง สิ ทธิ ในการมอบฉันทะ สิ ทธิ การประชุมผูถ้ ื อหุ ้น สิ ทธิ ในการ
ตัดสิ นใจเรื่ องสําคัญ ที่อาจมีผลกระทบกับบริ ษทั เช่น การเพิม่ ทุน การซื้อขายโอนกิจการทั้งหมดหรื อบางส่ วน เป็ นต้น
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้เพิ่มข้อกําหนดในเรื่ องบทบาทของผูถ้ ือหุ ้น
และมาตรการเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น เช่น สิ ทธิ ในการเสนอวาระก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เป็ นต้น เพื่อให้ผถู้ ือ
หุ ้นปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูถ้ ือหุ ้น/ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลของบริ ษทั จดทะเบียนที่สนใจ คู่มือและแนว
ปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้ง ผลการประเมินต่างๆ เพื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพของบริ ษทั จดทะเบียนที่ลงทุนหรื อจะ
ลงทุน
นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนขอกล่าวถึง ผูถ้ ือหุ ้นที่มาจากหน่วยงานที่เป็ นนิติบุคคล หรื อภาคเอกชนที่เรี ยกว่า ผูล้ งทุนสถาบันซึ่ ง
เป็ นกลุ่มนัก ลงทุนที่สําคัญ ในตลาดทุน เนื่ อ งจากมีสัดส่ วนเงิ นลงทุนเป็ นจํานวนมากซึ่ งสามารถช่วยส่ งเสริ ม และ
ผลักดันการยกระดับกํากับดูแลกิจการในตลาดทุนได้ดว้ ยการเลือกลงทุนในบริ ษทั ที่มีการกํากับดูแลกิจการ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รับชัน ด้วย
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ผูล้ งทุนสถาบัน ได้แก่ สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน สมาคมบริ ษทั หลัก ทรัพย์ไทย สมาคมประกันชีวิตไทย กองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ และสํานักงานประกันสังคม ได้ร่วมกันลงนามประกาศเจตนารมณ์ กําหนดแนวทางการ
ลงทุนที่ดี และกําหนดแนวปฏิบตั ิในการดําเนิ นงาน เช่น แนวทางการออกเสี ยงในการประชุมผูถ้ ื อหุ ้น (Proxy Voting
Guidelines) เพื่อให้ทุกกลุ่มถือปฏิบตั ิไปในแนวทางเดียวกัน บริ ษทั จดทะเบียนจึงควรศึกษากฎหมาย กฎเกณฑ์ แนว
ปฏิบตั ิต่างๆ ตลอดจนการประกาศจุดยืนของกลุ่มผูล้ งทุนสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริ ษัทต่อไป ขณะที่
ตลาดทุนไทยมีการขยายตัวทั้งมูลค่าการซื้ อ ขายและจํานวนหลัก ทรัพย์จ ดทะเบียน พร้ อมกับมีการใช้เครื่ องมือ ทาง
การเงินใหม่ๆ ตลอดจนความซับซ้อนของกลยุทธ์การบริ หารงาน ดังนั้น ควรปกป้ องสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นรายบุคคลด้วย
(สุ วฒั น์,2558)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้ริเริ่ มให้มีการพัฒนาคุณภาพของ
การประชุ มผูถ้ ือ หุ ้นสามัญประจําปี โดยมอบหมายให้สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยในฐานะองค์ก รตัวแทนผูถ้ ือ หุ ้น
รายบุคคลรับผิดชอบดําเนินการตั้งแต่ปี 2549 โดยใช้โครงการ “อาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผถู้ ือหุ ้น ” เป็ นกลไกสําคัญในการทํา
หน้าที่ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่งโครงการสามารถทําหน้าที่ได้ จึงเป็ นการกระตุน้ ให้ผถู้ ือหุ ้นราย
ใหญ่และผูบ้ ริ หารบริ ษทั มีความตระหนัก และให้ความสําคัญกับผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งผูเ้ ขียนบทความนี้ ได้รวบรวมและเรี ยบ
เรี ยงความคิดเห็นจากผูบ้ ริ หารและผูม้ ีบทบาทในการดําเนินกิจการที่ส่งผลถึงผูถ้ ือหุ ้น ดังนี้
ปลิว มังกรกนก รองประธาน สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยกล่าวว่า “ความสําคัญของการแสดงจุดยืนใน
การลงมติและการตั้งคําถามทางด้านการกํากับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของสมาคมส่ งเสริ มผู้
ลงทุนไทย มิใช่แค่ทาํ ให้เกิดการประชุมสามัญประจําปี ที่มีคุณภาพจนเป็ นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ แต่ยงั นําไปสู่
การสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการปกป้ องสิ ทธิของตนเองและการส่ งเสริ มให้เกิดการกํากับดูแลกิจการใน
บริ ษทั ที่ถือหุ ้นอยู่ ในขณะเดียวกัน ก็ผลักดันให้คณะกรรมการต้องให้ความสําคัญกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการและจัดให้มีการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ซึ่ ง
นําไปสู่การพัฒนาการกํากับดูแลกิจการในภาพรวม และความมัน่ คงในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนต่อไป”
วรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุ รกิ จตลาดทุนไทย และนายกสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน กล่ าวว่า “การ
บริ หารกองทุน นอกเหนื อจากความเป็ นมืออาชีพแล้ว พวกเรายังยึดมัน่ ด้านการกํากับดูแลกิ จการ เป็ นปั จจัยที่หยิบ
ยกขึ้นมาพิจารณาในการลงทุน เพราะเชื่อมัน่ ว่า กิจการที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเป็ นพลเมืองดีของสังคมจะมี
ความมัน่ คง ยัง่ ยืนด้านผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น”
สมบัติ นราวุฒชิ ัย เลขาธิการ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ “การลงทุนของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ มี
ความระมัดระวังที่จะพิจารณาในทุกมิติ นอกเหนือจากการพิจารณาเรื่ องผลตอบแทนให้กบั สมาชิกแล้ว ข้อใหญ่ที่ทาง
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการหยิบขึ้นมาพิจารณาลงลึกคือการกํากับดูแลกิจการ”
มงคล ลีลาธรรม นายกสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย กล่าวว่า “การประชุมสามัญประจําปี เป็ นจังหวะโอกาสอันดีที่ผถู้ ือ
หุ ้นจะได้พบปะกับผูบ้ ริ หาร และได้รับรู้ผลการดําเนิ นงานของหุ ้นที่เข้าไปลงทุน ตลอดจนมีการซักถามในประเด็น
ต่างๆ ในฐานะหุ ้นส่ วนทางธุรกิจ สมาคมฯ เองเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในทุกบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดทุนไทย และใช้สิทธิ น้ ี ใน
การเข้าร่ วมประชุม โดยมอบฉันทะให้อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุ ้น ทําหน้าที่เข้าร่ วมประชุม ประเมินผลตามเกณฑ์ที่เป็ นที่
รับทราบกันระหว่างทุกบริ ษทั จดทะเบียนอยูแ่ ล้ว”
ผูเ้ ขียนมองว่า เหล่านี้ คือความเคลื่ อนไหวของปั จ จัยภายนอกกิจ การบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งเป็ น
บริ ษ ัทมหาชนที่ระดมทุนจากสังคม ทั้งได้ประโยชน์จ ากสิ ทธิ์ ทางภาษี และมูล ค่ าราคาหุ ้นที่เพิ่มขึ้ น จึ งต้อ งมีค วาม
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รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย (CSR) ทั้งผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม โดยมีหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (CG) โดยเฉพาะอย่างยิง่ “การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” ซึ่งเป็ นแนวปฏิบตั ิยอมรับกันของบริ ษทั
ทีดี เพราะบทบาทของผูถ้ ื อ หุ ้นยุคใหม่ ไม่ได้มีเ พียงการรอรั บเงินปั นผลจากบริ ษทั เท่ านั้น แต่ ผถู้ ือ หุ ้นมีฐานะเป็ น
“เจ้ าของร่ วม” จึงควรมีส่วนร่ วมในกระบวนการบริ หารจัดการบริ ษทั ด้วยการมีสิทธิ์รับข้อมูลข่าวสาร เข้าประชุม และ
ออกเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย โดยการสนับสนุ นจากตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เผยผลสํารวจคะแนน CGR
ประจําปี 2559 ของบริ ษทั จํากัดของไทย 601 บริ ษทั มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 78 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและสู ง
กว่าปี 2558 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์ เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยทุกหมวด นอกจากนี้ จาก
การประเมิน พบว่า บริ ษทั จํากัดของไทยมีแนวโน้มให้ความสําคัญกับการดําเนิ นธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และการปรับบทบาทและภาวะผูน้ าํ ของคณะกรรมการในเชิงรุ กมากขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตามความ
คาดหวังของนักลงทุน
ดร. บัณฑิ ต นิ จถาวร กรรมการผูอ้ าํ นวยการ สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เปิ ดเผยในงานสั มมนา
นําเสนอผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนไทยประจําปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies 2016) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ว่า ในปี น้ ี บริ ษทั จดทะเบียนไทย (บจ.) มีพฒั นาการทางด้าน CG ที่
ดีข้ ึน โดยยังคงได้รับคะแนนการประเมินทางด้าน CG ในระดับที่ดี จากการสํารวจ บจ. ทั้งหมด 601 บริ ษทั มีคะแนน
เฉลี่ยอยูท่ ี่ 78 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าปี 2558 (588 บริ ษทั ) ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์
หากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายหมวดของผลสํารวจในปี 2559 จะพบว่า บริ ษัทจํากัดของไทย ได้รับคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกหมวด โดยหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 70 เปอร์เซ็นต์ข้ ึนไป มี 4 หมวด ได้แก่ หมวดสิ ทธิของผูถ้ ือ
หุ ้น การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใสและการคํานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย ซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 92, 92, 82 และ 74 เปอร์ เซ็ นต์ตามลําดับ ส่ วนหมวดที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับ 60
เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 68 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบจํานวนบริ ษทั ตามผลการสํารวจที่ได้รับในแต่ ละระดับ ซึ่ งมีการประกาศผลตาม
จํานวนสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่ งชาติ พบว่า มีบริ ษทั จดทะเบียน 455 บริ ษทั ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 70 เปอร์ เซ็นต์ข้ ึนไป หรื อระดับดีข้ ึนไป ในจํานวนนี้ มีบริ ษทั ที่ได้รับคะแนน 90 เปอร์ เซ็นต์ข้ ึนไปหรื อระดับดี
เลิศ 80 บริ ษทั (ร้อยละ 13) มีบริ ษทั ที่ได้รับคะแนน 80-89 เปอร์ เซ็นต์ หรื อระดับดีมาก 195 บริ ษทั (ร้อยละ 33) และ
บริ ษทั ที่ได้รับคะแนน 70-79 เปอร์เซ็นต์ หรื อระดับดี 180 บริ ษทั (ร้อยละ 30)
“ผลสํารวจในปี นี้ แสดงให้เห็ นถึงความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั จดทะเบียนไทยในการพัฒนามาตรฐาน CG อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่หรื อเล็ก นอกจากนี้มีขอ้ สังเกตว่า บริ ษทั จดทะเบียนไทยเริ่ มให้ความสําคัญการ
ดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน การเปิ ดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และการปรับบทบาทและภาวะผูน้ าํ ของคณะกรรมการใน
เชิงรุ กมากขึ้น เช่น ในด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลเรื่ องความเสี่ ยงต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นแนว
ปฏิบตั ิที่นกั ลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศล้วนให้ความสําคัญ” (ผูจ้ ดั การออนไลน์,2559)
ในขณะที่บทลงโทษจากการประพฤติผดิ เกี่ยวกับการกํากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายตลาดทุน ถือเป็ นบทบาทหน้าที่
สําคัญ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่ งทําหน้าที่กาํ กับดูแลบริ ษทั ที่
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ระดมทุน เริ่ มตั้งแต่การขายหุ ้นต่อประชาชนและการเข้าจดทะเบียน หน้าที่เมื่อมีการระดมทุน การเปิ ดเผยข้อมูล หน้าที่
ของกรรมการและผูบ้ ริ หารและความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลและทุจริ ต
ขณะเดียวกันยังมีการกํากับดูแลการกระทําอันไม่เป็ นธรรมในการซื้อขาย อาทิ การให้ข่าวหรื อข้อมูลเท็จ การ
เปิ ดเผยข้อมูลโดยที่ไม่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ การทําบัญชีหรื องบการเงินเท็จ การซื้ อขายโดยใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider
Trading) และการสร้างราคาหรื อปั่ นหุ ้น (Stock Manipulation) เป็ นต้น ซึ่ งแนวทางการดําเนิ นการในอนาคตเกี่ยวกับ
การกระทําอันไม่เป็ นธรรมในการซื้อขายจะมีการดําเนินการเพิ่มมาตรการป้ องปราม รวมถึงเพิ่มมาตรการลงโทษทาง
แพ่ง (Civil Sanction)
สมชาย พงษ์พฒั นาศิลป์ ผูช้ ่วยเลขาธิ การ สายบังคับใช้กฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ขั้นตอนของการเสนอเพิ่มมาตรการลงโทษทางแพ่ง (Civil Sanction) ที่จะใช้กบั
การกระทําอันไม่เ ป็ นธรรมของบริ ษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) อยู่ระหว่างกระบวนการพิจ ารณาของสภานิ ติบญั ญัติ
แห่ งชาติ (สนช.) โดยบทลงโทษหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก ซึ่ งระหว่างที่รอให้ก ฎหมายมีผลบังคับใช้
อาจจะต้องมีการหารื อกันอีกรอบ เนื่องจากจะเป็ นการพลิกโฉมการดําเนิ นคดีเกี่ยวกับการกระทําที่ไม่เป็ นธรรมอย่าง
มาก
มาตรการลงโทษทางแพ่ง จะช่วยลดความซํ้าซ้อนในชั้นรวบรวมพยานหลักฐาน โดย ก.ล.ต.จะทําเฉพาะ
มาตรการลงโทษทางแพ่ง ซึ่งจะใช้ในกรณีกระทําผิดไม่รุนแรง หรื อมีบทลงโทษเปรี ยบเทียบปรับเท่านั้น เช่น การสร้าง
ราคาหรื อปั่นหุ ้น และการซื้อขายโดยใช้ขอ้ มูลภายใน ขณะที่ DSI จะทําหน้าที่ในส่ วนของคดีอาญา ซึ่งจะมีบทลงโทษที่
รุ นแรงขึ้น เช่น การกล่าวโทษ และแบล็คลิสต์ การกระทําผิดของบุคคลนั้น “ช่วยให้ผกู้ ระทําผิดเกิดความเกรงกลัวใน
บทลงโทษมากขึ้นเนื่องจากระยะเวลาดําเนินคดีมีความรวดเร็ วขึ้น ซึ่งปัจจุบนั ปัญหาและข้อจํากัดในการกํากับดูแลและ
บังคับใช้ของ ก.ล.ต.พึ่งพาการลงโทษทางอาญาเท่านั้น ผ่านหลายหน่ วยงาน ใช้เวลานาน และเกิดความซํ้าซ้อนกันใน
การรวบรวบพยานหลักฐาน”
อย่างไรก็ตาม เขาบอกว่า ใน กรณีที่มีความผิดรุ นแรง กรรมการทุจริ ตจะไม่ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง แต่
จะฟ้ องทางอาญาอย่างเดียว ซึ่งการเปรี ยบเทียบปรับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งได้แต่ไม่ท้ งั หมด ดังนั้นอะไรที่ถือว่า
ร้ายแรงมากๆ เช่น กรรมการโกงบริ ษทั จะมีการกล่าวโทษเลยและจะไม่มีก ารเปรี ยบเทียบปรับ
“ปัจจุบนั บทลงโทษทางแพ่งค่าปรับจะอยู่ที่ 2 เท่า แต่หากเป็ นกรณี อาญารับสารภาพศาลลดโทษให้ก่ึงหนึ่ งเหลือเท่า
เดียว ในกรณีค่าปรับทางแพ่งในอนาคตถ้าเราฟ้ องค่าปรับทางแพ่งเราไม่รู้ว่าศาลแพ่งจะลดค่าปรับให้หรื อไม่ ซึ่ งค่าปรับ
สามารถเรี ยกได้ 2 เท่า แล้วยังเรี ยกคืนผลประโยชน์จากหุ ้นที่ปั่นได้อีก 1 เท่า รวมเป็ น 3 เท่า คงต้องดูในอนาคตว่าศาล
แพ่งจะให้อย่างไร”สําหรับการทบทวนการกํากับดูแลในเรื่ องของการขึ้นแบล็คลิสต์ในตัวผูบ้ ริ หาร บจ. ก.ล.ต.คาดว่าจะ
นําเรื่ องดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ราวเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่ งจะเพิ่มมาตรการ เช่น ห้ามซื้ อ-ขายหุ ้น อีก
ทั้งทบทวนระยะเวลาการแบล็คลิสต์ ให้เหมาะสมมากขึ้น จากเดิมมีระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี (Money & Wealth 2559
ฉบับที่ 159)
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กล่าวโดยสรุป
ผูเ้ ขียนเห็นว่าทุกภาคส่ วนมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็ นหน้าที่ในการดูแลให้เกิดความ
อยู่รอดและยัง่ ยืนของสังคมร่ วมกัน ดังนั้น ผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หารควรยึดมัน่ เจตนารมณ์ของการดําเนิ นธุ รกิจให้ประสบ
ความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืนโดยตระหนักและให้ความสําคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนและเชื่อมัน่ ว่าการคงไว้ซ่ึ งความ
สมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะส่ งเสริ มให้ท้งั บริ ษทั สังคม และสิ่ งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆกันอย่าง
เข้มแข็งและยัง่ ยืนปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น บริ หารงาน
ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
และผูเ้ กี่ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและไม่ดาํ เนิ นการใดๆ ในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ผูเ้ ขียนให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการปลูกฝังทัศนคติ คุณธรรมและ
จริ ยธรรมที่ดีในระดับครอบครัวและระดับตัวบุคคล ซึ่ งผูเ้ ขียนถือว่าการกระทํา พฤติกรรมที่แสดงออกมาจากภายใน
ของแต่ละบุคคลจะแสดงถึงระดับของคุณธรรมและจริ ยธรรม หากระดับบุคคลได้รับการปลูกฝังมาในทุกขณะแล้ว การ
นึกคิด การตัดสิ นใจ การกระทําจะแสดงออกมาพร้อมกับการพิจารณาถึงเหตุผล ผลกระทบที่ตามมา และคํานึ งถึงความ
ถูกต้องและผลประโยชน์ส่วนรวมมากว่าผลประโยชน์ของตัวเอง ผูเ้ ขียนขอกล่าวถึงที่จะช่วยเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ นัน่ คือ
หลักของการบริ หารกิจการที่ดี หรื อ บรรษัทภิบาล ด้วยหลักการปฏิบตั ิที่สาํ คัญ 7 ประการ คือ
หลักสํานึกในหน้าที่รับผิดชอบ (Responsibility) ไม่ว่าตําแหน่ งหน้าที่ใดอยู่ในองค์กรหรื อสังคม ควรมีความสํานึ กใน
หน้าที่ความรับผิดชอบเป็ นพื้นฐานของการเป็ นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพขององค์กร
หลักความรับผิดชอบในผลงานที่ได้กระทํา (Accountability) การทํางานใดๆ ย่อมมีความสําเร็ จและความผิดพลาด หรื อ
ล้มเหลว เป็ นสิ่ งที่เ กิ ดขึ้ นเป็ นธรรมดา มีผกู้ ล่ าวว่า ผูท้ ี่ไม่เ คยประสบความผิดพลาดเลย คื อ ผูท้ ี่ไม่เ คยทําอะไรเลย
เพราะฉะนั้น ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจหรื อการกระทําของเรา สามารถเป็ นพลังเชิงบวกให้เราได้เรี ยนรู้
หลัก ความเท่าเทียมและเป็ นธรรม (Equity Treatment) การบริ หารกิ จการที่ดีผบู้ ริ ห ารและพนัก งานทุก คนต้อ งให้
ความสําคัญต่ อ ความเท่าเทียมและเป็ นธรรมสําหรั บทุก คนในองค์ก ร ไม่มีก ารเอารั ดเอาเปรี ยบกัน ไม่ส ร้ างความ
แตกแยก
หลักความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ (Transparency) การปฏิบตั ิงานใดๆ ก็ตามถ้ามีความซื่อสัตย์สุจริ ตเป็ นพื้นฐาน ทํางาน
ด้วยความสํานึ กในหน้าที่รับผิดชอบ มีความเป็ นธรรม และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลที่ได้กระทําลงไป ก็ย่อมที่จะ
เป็ นผูท้ ี่กล้าเปิ ดเผยและให้ตรวจสอบเรื่ องต่างๆ ได้
หลักจริ ยธรรม (Ethics) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จรรยาบรรณในตําแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดย
คํานึงถึงการมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ ง จริ ยธรรม เป็ นหลักที่เกินกว่าแค่กฎหมายกําหนด
หรื อ กฎระเบียบข้อบังคับกําหนด องค์กรต้องกําหนด แนวทางการประพฤติปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรม (Code of Conduct)
เพื่อไว้เป็ นกรอบของการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ มอย่างเป็ นรู ปธรรม
หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร ต้องการมีความรู้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่งของ
องค์กร
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หลักการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ (Value Creation) พื้นฐานสําคัญของบรรษัทภิบาลทั้ง 6 ประการที่กล่าวมาข้างต้น
หลักการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการก็เป็ นผลที่ตามมาต่อไป อีกเรื่ องหนึ่ งที่ผเู้ ขียนเห็ นว่ามีความสําคัญมาก คือ "การ
กํากับดูแลกิจการ" มีชื่อเรี ยกอื่นที่อาจได้ยนิ ในบริ บทต่าง ๆ เช่น
ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล หรื อ Corporate Governance หรื อ CG ซึ่งอาจพูดรวม ๆ มีความทํานองเดียวกันว่ า หมายถึง
การบริ หารจัดการบริ ษทั ที่มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ในกรณี ข องบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ จะเห็ นความสําคัญของ CG ได้อย่างชัดเจน เนื่ องจาก
ประชาชนจํานวนมากซึ่ งเป็ นผูถ้ ือ หุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมบริ หารจั ดการบริ ษทั ได้อย่างใกล้ชิด จึงต้องแต่งตั้งบุคคลที่
ไว้วางใจให้เป็ นกรรมการเพื่อเข้าไปควบคุมดูแลผูบ้ ริ หารบริ ษทั อีกทอดหนึ่ ง การที่จะเกิดความมัน่ ใจและไว้วางใจกัน
เป็ นทอด ๆ เช่นนี้ได้ ก็จะต้องมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ กรรมการต้องทําหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นอย่างเต็มที่ ไม่ใช้ตาํ แหน่ งในการหาประโยชน์หรื อฉวยโอกาสจากบริ ษทั ดูแลผูบ้ ริ หารและฝ่ าย
จัดการให้ทาํ งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นได้รับผลตอบแทนที่คุม้ ค่ากับเงินลงทุนที่ใส่ เข้ามาในบริ ษทั ใน
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งให้สิทธิผถู้ ือหุ ้นรับทราบข้อมูลของบริ ษทั ตัดสิ นใจในเรื่ องสําคัญ รวมถึงตรวจสอบการทํางานของ
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ซึ่งในปัจจุบนั ปฏิเสธไม่ได้ว่า หากต้องการเติบโตและอยู่ได้อย่างยัง่ ยืน การดําเนิ นงานของตลาดทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
จะต้องไม่ละเลยประโยชน์และผลกระทบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ไม่ใช่เพื่อผลกําไรทางธุ รกิจหรื อ
ประโยชน์เ ฉพาะแก่บุค คลบางกลุ่มอีกต่อไป ดังนั้น กลยุทธ์ในการดําเนิ นงานจึงต้องกว้างไกลออกไปรวมถึงสังคม
สิ่ งแวดล้อม และโลกที่เราอยูด่ ว้ ย นัน่ คือเป้ าหมายตลาดทุนที่ตอ้ งมี
ผูเ้ ขี ยนหวังว่ าบทความนี้ น่ าจะเป็ นประโยชน์ไม่ม ากก็ น้อ ย และที่สํา คัญ อยากจะเป็ นเสี ยงสะท้อ นว่ า แม้ว่าหลัก
มาตรฐานการปฏิบตั ิจะชัดเจน มีระบบการตรวจสอบภายในและภายนอก การกําหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนเพียงใด
แต่ สุ ดท้ายแล้ว ก็ ข้ ึ น อยู่ก ับ พฤติ ก รรมของผูน้ ํา เองว่ าจะปฏิ บ ัติอ ย่า งถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ และจากที่ ผเู้ ขี ย นได้ก ล่ า วถึ ง
ประสบการณ์ของผูเ้ ขียนเองในบทบาทของผูป้ ฏิบตั ิและผูถ้ ูกปฏิบตั ิ ก็ยงั มีความคิดส่ วนตัวว่า ยังมีช่องทางที่จะกระทํา
ผิดอี ก มากมายที่จะสามารถกระทําได้โดยที่ผถู้ ื อ หุ ้นอาจจะไม่ทราบข้อ มูล ที่แท้จ ริ ง หรื อ ได้รับข้อ มูล ที่ไม่ถูก ต้อ ง
ครบถ้วน จนเกิดการมีส่วนได้ส่วนเสี ยตามมา ผูถ้ ือหุ ้นควรให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ และหน้าที่ของตน ตลอดจนติดตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนรอบด้าน และกลั่นกรองด้วยเหตุและผล อันจะเป็ นประโยชน์ต่อตัวผูถ้ ือหุ ้นเอง และที่
สําคัญ ที่สุด ผูถ้ ือ หุ ้นเป็ นกลไกหลักสําคัญที่จะช่ว ยขับเคลื่ อนการเติ บโตของเศรษฐกิจในทุกภาคส่ วนและทุก ระดับ
เพราะฉะนั้น เราจะหลีก เลี่ยงสิ ทธิ และหน้าที่ของ ผูถ้ ือหุ ้น ไม่ได้เลยและควรส่ งเสริ ม แก้ไข ปรับปรุ ง วิธีการต่างๆ
เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันต่อไป
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