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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาการดาํเนินงาน และ เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ในเขตอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน และตาํแหน่งงาน และ 2) ศึกษาปัญหาการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัของ
เทศบาล ในเขตอาํเภอเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ  บุคลากรท่ี
ปฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 10 แห่ง จาํนวน 222 
คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stages Sampling) และใชสู้ตร
คาํนวณของ ทาโร ยามาเน ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 145 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
(t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe/)    
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด มี
ความคิดเห็นว่าการดาํเนินการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบันอ้ย โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นความสะดวก รวดเร็ว และทนัเวลา รองลงมาคือความ
ครบถว้นเพียงพอ ดา้นความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการ ดา้นความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ
และดา้นความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามลาํดบั 
 2. บุคลากรเพศหญิงและเพศชายท่ีปฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ไม่แตกต่างกนั 
 3. บุคลากรท่ีปฏิบติังานด้านการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ี
ระดบัการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 
 4. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ี
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 
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5. บุคลากรท่ีปฏิบติังานด้านการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ี
ตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 
 6. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด มี
ความคิดเห็นว่าปัญหาการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวม
อยูใ่นระดบันอ้ย โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นบุคลากร รองลงมาคือดา้นการบริหารจดัการ
และดา้นวสัดุอุปกรณ์ และดา้นงบประมาณ ตามลาํดบั 
 
ค าส าคญั  :  การบรรเทาสาธารณภยั 
 
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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บทน า 
 สถานการณ์ดา้นสาธารณภยัในปัจจุบนัถือเป็นปัญหาสาํคญั และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน  สา
ธารณภยัท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นเหตุท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีประชาชนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งไม่ทราบล่วงหน้าดงันั้นเม่ือเกิดเหตุ
ดงักล่าวข้ึนจะเกิดความสับสน วุ่นวาย  การระวงัภยัหรือการแกไ้ขปัญหาไม่ทนัท่วงทีทาํให้สาธารภยัดงักล่าวขยาย
ลุกลาม ซ่ึงจะทาํให้เกิดความเสียหายมากยิ่งข้ึน สาธารณภยั หมายถึง ภยัอนัตรายหรือเหตุการณ์ร้ายแรงในชุมชน
หรือในสังคมซ่ึงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงแก่ร่างกาย ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและความมัน่คงของชาติ พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550 มาตรา 4 ไดใ้ห้ความหมายของ สาธารณภยัว่า อคัคีภยั วาตภยั อุทกภยั ภยัแลง้ โรคระบาดในมนุษย  ์โรค
ระบาดสัตว ์โรคระบาดสัตวน์ํ้ า การระบาดของศตัรูพืช ตลอดจนภยัอ่ืนๆ อนัมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิด
จากธรรมชาติ มีผูท้าํให้เกิดข้ึน อุบติัเหตุหรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือ
ความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของประชาชนหรือของรัฐและให้หมายความถึงภยัทางอากาศ  และการก่อวินาศกรรม
ดว้ย (อาริยา จนัทร์จวง, 2553) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนมีหลายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เช่นกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นหน่วยงานหลกัในการบรูณาการการบริหารจดัการในส่วนภูมิภาค  และสรรค์สร้าง
ประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะให้กบัประชาชน รวมทั้งยกระดบัความเป็นอยู่ให้กบัประชาชนในทุกพ้ืนท่ี
ของประเทศ โดยก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 นั้น งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนอยู่ในการควบคุมกาํกบั
ดูแลของกองป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และเม่ือมีการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 
2545 ได้ยุบรวมภารกิจของกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมาสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2545 สังกดักลุ่มภารกิจดา้นสาธารณภยัและพฒันาเมือง (ทศัวรรณ  ศิลปะนครฤทธ์ิ,  2553) การรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ถือเป็นภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นหน้าท่ีท่ีรัฐและเจา้หน้าท่ี
ของรัฐตอ้งกระทาํเพ่ือคุม้ครองชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนอยา่งเต็มความสามารถ นอกจากน้ีรัฐยงัมีหน้าท่ีใน
การระมดัระวงัและป้องกนัภยนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนแก่ราษฎรของตนดว้ย โดยในการดาํเนินการดงักล่าวรัฐจะตอ้ง
ศึกษาและวางแผนการป้องกนัภยั การจดักาํลงัคน การจดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ การวางมาตรการต่างๆ  ตลอดจน
การกาํกบัให้ดาํเนินการตามมาตรการนั้นดว้ย 
 เทศบาล เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชนจึงเป็นองคก์รหลกัท่ีสาํคญัท่ี
จะสามารถดาํเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนไดใ้นเบ้ืองตน้อย่างรวดเร็วและตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายไดก้าํหนดให้ภารกิจดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นอาํนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่ว น
ทอ้งถ่ิน ประกอบกบัพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 กาํหนดให้เทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีอาํนาจหน้าท่ีในการจดัระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตน รวมทั้งการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัดว้ย 
 จากกฎหมายและบทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าวทาํให้เทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด  เขา้มามี
บทบาทในการป้องกนับรรเทาสาธารณภยัดว้ย เน่ืองจากเทศบาลเป็นหน่วยงานปกครองในระดบัทอ้งถ่ิน ท่ีมีความ
ใกลชิ้ดกับประชาชนมากท่ีสุด และในปัจจุบนัสถานการณ์ด้วยสาธารณภัยมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนท่ีจะเกิดข้ึน
รุนแรงและซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน ผูศึ้กษาในฐานะท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นเจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใน
เทศบาลจึงสนใจศึกษาศกัยภาพและปัญหาการบรรเทาสาธารณภยัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษากรณี
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เทศบาลในเขตอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาแนวทางการ
บรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในเขตอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 

 
เนือ้หาทีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคดิเกีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั หมายถึง การป้องกนั หรือการระงบัภยัโดยทาให้ภยัสงบลงโดยเร็ว 
หรือลดอนัตรายให้น้อยลง และช่วยทาํให้ความยากลาํบากความพิบติั  และความเดือดร้อนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนให้ลด
นอ้ยลงหรือหมดไป 
 ประเภทของสาธารณภยั  
 ประเภทของสาธารณภยั การแบ่งแยกประเภทของสาธารณภยั แบ่งออกได ้2 ประเภทใหญ่ๆ ตามลกัษณะ
ของการเกิดภัย  ได้แก่  สาธารณภัยธรรมชาติและสาธารณภัยมนุษย์ ซ่ึงมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปน้ี 
(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2541) 

1. สาธารณภยัธรรมชาติ (Natural Disaster) เป็นสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มกัเกิดข้ึนตาม
ฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ แต่บางคร้ังก็เกิดข้ึนโดยไม่รู้ตวั ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์น ชีวิต ร่างกาย จิตใจ และ
ความมัน่คงของชาติ สาธารณภยัจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ สาธารณภยัเชิงอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Disaster) เป็น
สาธารณภยัท่ีเกิดตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ และเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เช่น วาตภยั เป็นภยัท่ีเกิด
จากแรงลมและพายุ เช่น พายุดีเปรสชัน่ พายุโซนร้อน พายุไตฝุ้่ น ซ่ึงพายุไตฝุ้่ นมีอาํนาจทาลายสูง สามารถทาํให้
ตน้ไมถ้อนรากถอนโคน บา้นพงัระเนระนาด เสาไฟฟ้าลม้เสียหายได ้ฯลฯ อากาศหนาวผิดปกติ เช่น ในภาคเหนือ
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ อุณหภูมิในบางปีลดต่าลงใกลศ้นูยอ์งศาเซลเซียส คล่ืนความร้อน ทาํให้
อากาศร้อนผดิปกติในประเทศเขตหนาว ทาํให้ผูป่้วยเป็นโรคหัวใจเสียชีวิตมากข้ึน ฝนแลง้ ทาํให้ขา้วและพืชผล
ทางการเกษตรเสียหายมาก เกิดความขาดแคลนและอดอยาก เป็นตน้เหตุของทุพภิกภยัอยา่งหน่ึง  

2. สาธารณภยัตามสภาพภูมิประเทศ (Topological Disaster) เป็นสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนตามลกัษณะหรือ
สภาพภูมิประเทศ สาธารณภยัประเภทน้ีไดแ้ก่ อุทกภยั คือ ภยัอนัเกิดจากนํ้าท่วม ซ่ึงประเทศไทยประสบปัญหานํ้ า
ท่วมเกือบทุกปี เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศมีการตดัตน้ไม ้ทาํลายป่า การทรุดตวัของดิน มีลมพายแุละลมมรสุมแรง 
ฝนตกหนกัและนํ้าทะเลหนุนหิมะถล่ม ภยัประเภทน้ีถา้ไม่มีอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ก็ไม่ถือเป็นสาธารณภยั  

3. สาธารณภยัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของผิวโลก  (Tectonic Disaster) เป็นสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนจาก
การเปล่ียนแปลงของผวิโลก ไดแ้ก่ แผน่ดินเล่ือนหรือแผน่ดินถล่มการเปล่ียนแปลงระดบัของชั้นผิวโลก ทาํให้เกิด
การไหวและสั่นสะเทือนของอาคารบา้นเรือน บางคร้ังเม่ือมีฝนตกหนกัไม่มีการยดึเหน่ียวของพ้ืนผิวดิน อาจทาํให้
พ้ืนผวิดินพงัทลายลงมาและเป็นอนัตรายได ้แผ่นดินไหว การเปล่ียนแปลงของผิวโลกท่ีมีการสั่นสะเทือนเป็นลูก
คล่ืน เป็นระลอกเคล่ือนจากจุดศนูยก์ลางออกไปทุกทิศทาง ทาํลายบา้นเรือนและส่ิงก่อสร้างต่างๆ เช่น ในประเทศ
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ตุรกี ญ่ีปุ่น ไตห้วนั อินเดีย เป็นตน้ ภูเขาไฟระเบิด ก่อนการระเบิดจะมีการพ่นควนัดาํเป็นสัญญาณเตือนภยั ช่วยให้
ประชาชนมีโอกาสออกจากเขตอนัตราย ประเทศท่ีมีภูเขาไฟระเบิด เช่น ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา ชิลี เปรู 
โบลิเวีย เป็นตน้ 

4. สาธารณภยัทางชีวภาพ (Biological Disaster) เป็นสาธารณภยัท่ีมีสาเหตุ มาจากส่ิงมีชีวิต เช่น การ
ระบาดของโรค เช่น อหิวาตกโรค กาฬโรค โปลิโอ ไขส้มองอกัเสบ เป็นตน้ โรคติดต่อต่างๆ สามารถทาํให้เกิดโรค
ระบาดของโรคไดใ้นเม่ือมีแหล่งแพร่เช้ือโรคท่ีเหมาะสม มีการแพร่กระจายของโรค และภูมิคุม้กนัของกลุ่มชนต่าง
จากฝงูสัตวแ์ละแมลง หนูนาทาํลายตน้ขา้วในนา ถา้มีจาํนวนมากทาํให้เกิดการเสียหายแก่ชาวนา เกิดการขาดแคลน
และอดอยากได ้สาํหรับแมลงโดยเฉพาะตัก๊แตนทาลายพืชไร่ เช่น ออ้ย ขา้วโพด เป็นตน้  

5. สาธารณภยัมนุษย ์(Man-made disaster) เป็นสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํของมนุษย ์โดยอาจ
เน่ืองจากส่ิงประดิษฐ์ของมนุษย ์เพ่ือความสุขสบายหรือเพ่ือการประหัตประหารกนั  ไดแ้ก่ ภยัจากการจราจร ภยั
จากการอุตสาหกรรม ภยัจากการก่อสร้าง ภยัจากการขดัแยง้ในผลประโยชน์ หรือการก่ออาชญากรรมในสาธารณะ 
ภยัจากการจลาจล จากการรวมกลุ่มของบุคคลคณะใดคณะหน่ึง กระทาํมิชอบดว้ยกฎหมายดา้นความตั้งใจและใช้
ความรุนแรง เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค ์ทาํให้เกิดภยัอนัตรายข้ึนได ้ภยัจากการก่อวินาศกรรม  
ภยัจากสงคราม เป็นตน้ 
 ระยะของการเกิดสาธารณภยั 
 ธรรมชาติของการเกิดสาธารณภยัต่างๆ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั สาธารณภยัธรรมชาติและสาธารณภยั
มนุษยมี์ระยะต่างๆ ของการเกิดสาธารณภยัคลา้ยคลึงกนักบัธรรมชาติของการเกิดโรค  ระยะการเกิดสาธารณภยั
ประกอบดว้ยระยะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2541) 
 1. ระยะเตือนภยั (Warning Phase) ระยะน้ีเป็นช่วงระยะเวลาก่อนเกิดภยั ซ่ึงอาจจะสั้ นหรือยาวแลว้แต่
ชนิดของสาธารณภยั ทาํให้มีโอกาสเตือนภยักบัประชาชนได้ ในปัจจุบนัองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก และการเฝ้า
ระวงัอากาศโลกไดอ้าศยัดาวเทียม เครือข่ายของสถานีพยากรณ์อากาศต่าง ๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทนัสมยั
สามารถพยากรณ์สาธารณภยัทางอุตุนิยมวิทยาไดล่้วงหน้า เช่น พายุดีเปรสชัน่ พายุโซนร้อน พายุไตฝุ้่ น สามารถ
แจง้ให้ทราบว่าพายหุมุนกาลงัก่อตวัข้ึนบริเวณใด เคล่ือนไปในทิศทางใด มีความรุนแรงขนาดไหน และสามารถ
บอกให้ทราบล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 36 ชัว่โมง ก่อนท่ีพายุจะมาถึง ประชาชนมีโอกาสไดรั้บข่าวสาธารณภยั
ล่วงหนา้ เช่น วิทย ุโทรทศัน ์เสียงสัญญาณต่างๆ ซ่ึงเคยมีประชาสัมพนัธ์และฝึกปฏิบติัล่วงหน้า  ประชาชนมีเวลา
พอท่ีจะหลีกเล่ียงอนัตรายและดาเนินการอยา่งเหมาะสม เพ่ือให้ทรัพยส์มบติัไดรั้บความเสียหายน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ทาํได ้ อุทกภยัส่วนใหญ่สามารถทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าไดเ้ป็นเวลานาน  ทาํให้สามารถหลีกเล่ียงป้องกนัและ
ควบคุมอนัตรายได้ ในขณะเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภาวะสงครามก็สามารถแจง้สัญญาณต่าง  ๆ ให้ทราบล่วงหน้า 
ประชาชนมีโอกาสหลบภยัและช่วยพรางไฟในเวลากลางคืน ช่วยป้องกนัการโจมตีของขา้ศึกได้ การเตือนภยัจะมี
ประโยชน์ถา้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจในสัญญาณเตือนภยัต่างๆ ดี ระยะเตือนภยัทาให้เจา้หน้าท่ีของ
รัฐทุกหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกบัสาธารณภัยได้มีเวลาพอท่ีจะดาํเนินการต่างๆ  ในการรับสถานการณ์และ
เตรียมการในการช่วยเหลือประชาชนทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นทาํให้มีการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 
 2. ระยะเกิดภยั (Impact Phase) ระยะน้ีเป็นระยะเวลาในการเกิด สาธารณภยัทาํให้เกิดความเสียหายทั้ง
ชีวิตและทรัพยสิ์น ระยะเวลาการเกิดภยัแตกต่างกนัไปตามแต่ชนิดของสาธารณภยั สาธารณภยัท่ีเกิดในระยะเวลา
นั้นๆ เป็นวินาทีหรือนาที เช่น การระเบิด แผ่นดินไหว สาธารณภยัท่ีเกิดในช่วงเวลาเป็นชัว่โมงหรือวนั เช่น 
อุทกภยั วาตภยั สาธารณภยัท่ีเกิดในช่วงระยะเวลาเป็นเดือน เป็นปี เช่น โรคระบาด ความแห้งแลง้ ผลกระทบของ
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สาธารณภยัข้ึนอยูก่บัชนิดของสาธารณภยั ในขณะเกิดอุทกภยันํ้ าในทะเลและแม่นํ้ าสูงมากจนท่วมลน้ฝ่ังไหลท่วม
อาคาร บา้นเรือน ความรุนแรงของกระแสนํ้าท่ีไหลทาํให้อาคารบา้นเรือนท่ีไม่แข็งแรงพงัทลาย ถนนและสะพานท่ี
กีดขวางทางกระแสนํ้ าจะถูกทาํลายเสียหาย พาหนะต่างๆ จะจมอยู่ใตน้ํ้ า โคลนตมท่ีถูกพดัพาเขา้ไปในอาคาร
บา้นเรือนและโรงงานทาํให้ส่ิงของต่าง ๆ เสียหาย วาตภยัหรือพายุท่ีมีกาํลงัแรงก็ทาํให้เกิดความเสียหายไดม้าก
เหมือนกนัอนัตรายท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ตน้ไมห้ักลม้ทบับา้นเรือนและคน บา้นเรือนท่ีทนกาํลงัของแรงลมไม่ไหวจะ
พงัทลาย กระเบ้ืองหลงัคาปลิวเป็นอนัตรายต่อคนท่ีกาํลงัอยูน่อกบา้น ฝนตกหนักและอาจมีลูกเห็บตกไดใ้นกรณีท่ี
มีพายกุาลงัแรง ลูกเห็บอาจตกถูกคนไดรั้บบาดเจ็บและบา้นเรือนเสียหาย 
 3. ระยะกูภ้ยั (Rescue Phase) ระยะน้ีเป็นระยะของการช่วยชีวิตและระงับภยั โดยทาํให้ภยัสงบลง
โดยเร็วหรือลดอันตรายลง การกู้ภัยควรกระทาํทนัทีในขณะเกิดสาธารณภัยดาํเนินการช่วยเหลือแ ละติดต่อ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง งานกูภ้ยั ไดแ้ก่ การดบัเพลิง การร้ือถอนซากปรักหักพงัจากเพลิงไหมห้รือถูกระเบิด 
การช่วยชีวิตท่ีติดอยูใ่นอาคารและซากปรักหักพงัให้ออกมาได้ การซ่อมแซมเข่ือนและทาํนบท่ีเป็นตน้เหตุของสา
ธารณภยั การอพยพทรัพยสิ์นไปไวใ้นท่ีปลอดภยั การปฐมพยาบาลและการดูแลฉุกเฉินแก่ผูป้ระสบภยัทนัที ระยะ
น้ีเป็นการทาํงานของหน่วยกูภ้ยัซ่ึงส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ตาํรวจ ทหาร และเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครอง การกูภ้ยัและการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั จะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนและอบรมมาอย่างเพียงพอ ประกอบดว้ยเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้อย่าง
สมบรูณ์มีบุคลากรต่างๆ พร้อมท่ีปฏิบติังานช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการขดัขวาง
ต่าง ๆ เช่น การจดัระเบียบวิธีการป้องกนัประชาชนท่ีมามุงดู การกาํหนดบริเวณพ้ืนท่ีอนัตราย การขนยา้ยผูบ้าดเจ็บ 
หน่วยงานท่ีจะปฏิบติังานกูภ้ยัจะตอ้งมีการแยกประเภท  มีการจดัรูปแบบของหน่วยงานมีวสัดุอุปกรณ์ มีภารกิจ
หน้าท่ี และมีการติดต่อประสานงานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ในการปฏิบติัหน้าท่ีได้แก่  หน่วย
สาธารณสุข หน่วยดบัเพลิง หน่วยโยธาธิการ หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อย และหน่วยขนส่งลาํเลียง เป็นตน้  
 4. ระยะบรรเทาภยั (Relief Phase) ระยะน้ีเป็นระยะท่ีภยัเร่ิมสงบหรือหมดฤทธ์ิไม่เป็นอนัตรายต่อไป 
งานในระยะน้ีเป็นการบรรเทาภยัหรือบรรเทาทุกข์ท่ีประชาชนกาํลงัประสบอยู่โดยทีมงานท่ีมาจากสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ ร่วมกนัทาํการสาํรวจความเสียหาย ประเมินผลความจาํเป็นรีบด่วน กาํหนดเตรียมแผนปฏิบติัการทนัที และ
เร่ิมดาํเนินการตามแบบอยา่งเร่งด่วน มีการประสานงานระหว่างกรมประชาสงเคราะห์และองค์การกุศลต่างๆ  ใน
การจดัเตรียมส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นสําหรับผูป้ระสบภยั อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และส่ิงจาํเป็นส่วนบุคคล เพ่ือให้
ส่ิงของต่างๆ เหล่าน้ีไดก้ระจายไปสู่ผูป้ระสบภยัอย่างทัว่ถึง ในระยะแรกควรมีการบรรเทาภยัหรือบรรเทาทุกข์ 
เฉพาะหนา้ดว้ยการแจกอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม จดัการรักษาพยาบาลและท่ีพกัอาศยัชัว่คราว จดัตั้งหน่วยงานชัว่คราว
ในดา้นอาํนวยความสะดวก การขนยา้ยประชาชน นอกจากเขตอนัตราย การสืบเสาะคน้หาผูท่ี้หายไปเพ่ือให้เขา
เหล่านั้นกลบัสู่ครอบครัวโดยเร็ว การบรรเทาภยัข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของสาธารณภยั เม่ือเป็นสาธารณภยัธรรมดา
ไม่รุนแรงมากนกั เจา้หนา้ท่ีของรัฐและองคก์ารเอกชนของทอ้งถ่ินสามารถดาํเนินการเองได ้แต่ถา้เป็นสาธารณภยั
ท่ีมีความรุนแรงมาก การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอาจไดรั้บการสนับสนุนจากกรมประชาสงเคราะห์ หน่วยงานอ่ืน
ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์ารกุศลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประสิทธิภาพของการดาํเนินการบรรเทาสา
ธารณภยัข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายอยา่ง เช่น แหล่งทรัพยากรท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้ง การเตรียมพร้อมเพ่ือรับสา
ธารณภยั เม่ือมีเงิน วสัดุ อุปกรณ์ บุคลากร ท่ีช่วยในการบรรเทาภยัพร้อมและมีการฝึกซ้อมอยู่เสมอ การบรรเทาภยั
นั้นก็ยอ่มประสบความสาํเร็จ 
 5. ระยะฟ้ืนฟสูภาพ (Rehabilitation Phase) ระยะน้ีเป็นระยะหลงัสาธารณภยัไดส้งบแลว้และไดรั้บการ
บรรเทาภยัในระยะเร่งด่วนไปแลว้ งานในระยะน้ีเป็นงานระยะยาวเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูและบูรณะส่ิงชาํรุดเสียหายท่ี
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เกิดจากสาธารณภยัให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได  ้เช่น การขจดัส่ิงปรักหักพงั การจดัการกบัผูไ้ม่
มีบา้นพกัอาศยั การฟ้ืนฟงูานอาชีพ การช่วยเหลือในดา้นเกษตรกรรม การรักษาพยาบาล การสาธารณสุข การชะ
ลา้งส่ิงมีพิษ การจดัการกบัผูเ้สียชีวิต การซ่อมแซมส่ิงสาธารณประโยชน์ ถนน สะพาน เข่ือน ทาํนบ และผนังกั้น
นํ้ าให้ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน์โดยเร็วท่ีสุด การวางผงัเมืองก็นบัว่าเป็นส่ิงจาํเป็นเม่ือสาธารณภยันั้นไดก่้อให้เกิด 
สาธารณภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้หม่ ให้การช่วยเหลือทางดา้นการเงินและเทคนิคต่างๆ ซ่ึงมีความจาํเป็นมาก อาจ
ไดรั้บการช่วยเหลือจากองคก์ารของรัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังาน
ดา้นการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 10 แห่ง จาํนวน 222 คน กาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi Stages Sampling) และใชสู้ตรคาํนวณของ ทา
โร ยามาเน ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 145 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe/) 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มี
ความคิดเห็นว่าการดาํเนินการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นความสะดวก รวดเร็ว และทนัเวลา รองลงมาคือ
ความครบถว้นเพียงพอ ดา้นความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการ  ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการ
ช่วยเหลือและดา้นความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เป็นดงัน้ี 

1) ดา้นความสะดวก รวดเร็วและทนัเวลา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดับ ไดแ้ก่ การให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัของเทศบาลทาํได้
รวดเร็ว  และมีขั้นตอนไม่ยุง่ยาก รองลงมาคือ การนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท่ีมีความรวดเร็ว  ถูกตอ้ง ชดัเจนมาใช้
ในงาน หรือเป็นช่องทางในการรับแจง้ปัญหา หรือการขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดภยั เช่น เว็บไซต์ สายด่วน ฯลฯ 
และการรายงานสถานการณ์เก่ียวกบัสาธารณภยัให้ประชาชนไดรั้บทราบของเทศบาลฯ มีความต่อเน่ืองและทนัต่อ
เหตุการณ์ 

2) ดา้นความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ ในภาพรวมยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัมี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานเหมาะสม รองลงมาคือ เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยั
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และจาํนวนเจา้หน้าท่ีท่ีให้ความช่วยเหลือดา้ นการ
บรรเทาสาธารณภยัมีความเพียงพอ เหมาะสม 

3) ดา้นความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการ ในภาพรวมยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การดาํเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัมีความ
สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี รองลงมาคือ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการป้องกนั
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และบรรเทาสาธารณภยัท่ีเทศบาลจดัเตรียมไว ้สามารถรองรับและใช้ประโยชน์ไดมี้ประสิทธิภาพเพียงใด และ
เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมีความทนัสมยัไดม้าตรฐานและมีสภาพท่ีพร้อมใช้
งานไดท้นัทีเม่ือมีการร้องขอ 

4) ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรมในภาพรวมยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยทุกคนของ
เทศบาลฯ มีความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบติั รองลงมาคือ เทศบาลฯ จดัให้มีช่องทางหรือระบบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนาํมาปรับปรุงการดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
และเทศบาลฯ จดัสรรส่ิงของท่ีไดรั้บบริจาคแก่ผูป้ระสบภยัดว้ยความยติุธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบติั 

5) ด้านความครบถ้วนเพียงพอ ในภาพรวมยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ ความเพียงพอของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะเพ่ือ
ปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลฯ  รองลงมาคือ การเตรียมความพร้อมดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์และการแจง้เตือนเพ่ือป้องกนัสาธารณภยั ของเทศบาลฯ มีความทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ และเทศบาลฯ 
ไดจ้ดับุคลากร และการประสานหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้การสนบัสนุนช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีมีการ
ร้องขอ 

2. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมี
เพศ ระดบัการศึกษามี ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน และตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานบรรเทาสา
ธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 

3. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด มี
ความคิดเห็นว่าปัญหาการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอ  เสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวม
อยูใ่นระดบันอ้ย โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นบุคลากร รองลงมาคือดา้นการบริหารจดัการ
และดา้นวสัดุอุปกรณ์ และดา้นงบประมาณ ตามลาํดบั 
 
อภปิรายผล 

1. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด มี
ความคิดเห็นว่าการดาํเนินการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นความสะดวก รวดเร็ว และทนัเวลา รองลงมาคือ
ความครบถว้นเพียงพอ ดา้นความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการ  ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการ
ช่วยเหลือและดา้นความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามลาํดบั ซ่ึงจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเทศบาลในอาํเภอ
เสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการดาํเนินการบรรเทาสาธารณภยัน้อย อย่างไรก็ตามจากการศึกษาท่ีพบว่ามี 2 ดา้น มี
ระดบัการดาํเนินงานอยู่ในระดบัปานกลางคือ ดา้นความสะดวก รวดเร็ว และทนัเวลา และดา้นความครบถว้น
เพียงพอ แสดงให้เห็นว่าเทศบาลไดมี้การเตรียมการดา้นการบรรเทาสาธารณภยัภายใตข้้อจาํกดัอย่างเต็มท่ี และ
เพ่ือให้การบรรเทาสาธารณภยัในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลควรส่งเสริมดา้นความ
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการ ดา้นความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือและดา้นความเสมอภาคและ
เป็นธรรมดว้ย 
 และจากการศึกษาท่ีพบว่า เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัมีความรู้  ความสามารถใน
การปฏิบติังานเหมาะสม นั่นถือเป็นปัจจัยสําคัญอันจะนําไปสู่ความสําเร็จในการปฏิบติังาน สอดคล้องกับ
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การศึกษาของ พรสรวง  เถาตะกู (2550 : บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตาํบลในจังหวดันครปฐ ม ท่ีพบว่า ความรู้
เก่ียวกบังานอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรั้บการสนับสนุนจากศูนย  ์อปพร. 
เทศบาลตาํบล การทาํงานเป็นทีม และการปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอยูใ่นระดบัมาก 

2. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีเพศ
ต่างกนั บุคลากรท่ีระดบัการศึกษาต่างกนั บุคลากรท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานต่างกนั และท่ีตาํแหน่งงานต่างกนั มี
ความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พรสรวง  เถาตะกู (2550 : บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเทศบาลตาํบลในจงัหวดันครปฐม  ท่ีพบว่า 
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนท่ีมีระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนต่างกัน มีการปฏิบติังาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส อาชีพหลกัต่างกนั มีการปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัไม่แตกต่างกนั 

3. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด มี
ความคิดเห็นว่าปัญหาการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในอาํเภอ  เสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวม
อยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัญหาดา้นบุคลากรซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะและความรู้ต่างๆ เก่ียวกบัการทาํงานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัให้กบับุคลากร สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธีระ  สันติเมธี  (2548) ท่ีศึกษาเร่ืองแนวทางการบูรณาการการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวดั  ผลการศึกษาภาพรวมของปัญหาอุปสรรคในการพฒันาการ
ปฎิบติังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัจงัหวดั  4 ดา้น พบว่าอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น โดยมีปัญหา
ดา้นบุคลากร มากท่ีสุด โดยเฉพาะบุคลากรขาดความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในการปฏิบติังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อธิกสิทธ์ิ  วิเศษกล่ิน (2555) ท่ีไดท้าํการศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการดาํเนินการป้องกันภัยแลง้ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลบา้นวงั อาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความเพียงพอเหมาะสมของการดาํเนินการป้องกนัภยัแลง้ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลบา้นวงั อาํเภอ
โนนไทย จงัหวดันครราชสีมา และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการดาํเนินการป้องกนัภยัแลง้ในเขต
พ้ืนท่ีตาํบลบา้นวงั อาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา จากผลการศึกษาพบว่า การเตรียมการป้องกนัภยัแลง้ โดย
ภาพรวมมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้นพบว่า ดา้นบุคลากร ดา้นการ
บริหารจดัการ ดา้นงบประมาณ และดา้นวสัดุอุปกรณ์ มีความเพียงพอเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้

1. เทศบาลควรปรับปรุงการดาํเนินงานดา้นความเสมอภาคและเป็นธรรมในเร่ืองความโปร่งใสเป็น
ธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบติั ควรจดัให้มีช่องทางหรือระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนาํมา
ปรับปรุงการดาํเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และควรจัดสรรส่ิงของท่ีได้รับบริจาคแก่
ผูป้ระสบภยัดว้ยความยติุธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบติั 
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2. จากผลการศึกษา เทศบาลควรปรับปรุงการดาํเนินงานดา้นความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ 
ในเร่ืองการส่งเสริมและสนับสนุนผูป้ฏิบติังานด้านการบรรเทาสาธารณภยัให้มีความรู้  ความสามารถในการ
ปฏิบติังานเหมาะสม  ความสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรจัดสรร
อตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัให้มีความเพียงพอ เหมาะสม 

3. ควรจดักิจกรรมหรือโครงการเพ่ือกระตุน้หรือส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน เขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
บรรเทาสาธารณภยั 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัต่อไป 
1. ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน เขา้ไปมีส่วนร่วมในการบรรเทาสา

ธารณภยั 
2. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  โดยใชรู้ปแบบท่ี

หลากหลายเพ่ือให้ไดข้อ้มลูในเชิงลึก 
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การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏบิัตงิานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอปากพนัง   
จังหวดันครศรีธรรมราช 

Competency Development in Personnel Performance of Local Government in Pak Panang District,  
Nakhon Si Thammarat Province 

 
เครือวลัย ์ นาควิโรจน์1 

รัชดากร  ทมินเหมย2 
 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดบัการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากร
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช และ   2) เพ่ือเปรียบเทียบการพฒันา
ขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จาํแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน และรายไดต่้อเดือน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การศึกษา คือ บุคลากรผูป้ฏิบติังานในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช  
จาํนวน 176 คน ซ่ึงได้มาโดยใช้สูตรการคาํนวณของ ทาโร่ ยามาเน่  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถาม
ประเมินค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ระดบัการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. บุคลากรผูป้ฏิบติังานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีมี
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือนท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากร โดยรวมละรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  
 3. บุคลากรผูป้ฏิบติังานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีมี
เพศ และระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากร โดยรวม
ละรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : การพฒันาขีดความสามารถ, การปฏิบติังาน, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 
 
 

                                                             
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันครราชสีมา 
2 (อาจารย ์ดร), อาจารยท์ี่ปรึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วทิยาลยันครราชสีมา 
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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  
 
บทน า 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดาํรัสความตอนหน่ึงว่า  “จะตอ้งพฒันาคน 
เพ่ือพฒันาประเทศ...” จากพระราชดาํรัสจะเห็นว่า ประเทศจะพฒันาให้กา้วหน้าไปไดต้อ้งพฒันา “คน” เพราะคนคือ 
ทรัพยากรมนุษย”์ (Human Resource) เป็นปัจจยัสาํคญั เป็นพลงัขบัเคล่ือนให้องคก์ารประสบผลสาํเร็จและลม้เหลวได ้ 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หรือ Human Resource Development ในองค์กร สามารถยกระดบัคุณภาพการ
ทาํงานให้มีมาตรฐานสูงมากข้ึนและช่ือเสียงขององค์กรก็จะเป็นท่ีนิยมแพร่หลายและไดรั้บความเช่ือถือเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะตอ้งการเสริมสร้างศกัยภาพการทาํงานและขจดัปัญหาในการทาํงานขอ้บกพร่อง จุดอ่อนและความดอ้ย
ประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากรให้หมดไปเท่าท่ีจะสามารถกระทาํได้ ซ่ึงนอกจากการฝึกอบรม ช่วยเป็น
ฐานขอ้มลูการพฒันาบุคลากรขององคก์าร สามารถใชเ้ป็นประโยชน์ในการส่งบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ทกัษะในการปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เหมาะสมและถูกตอ้งตรง
กบัสายงานอาชีพ  เพ่ือสร้างความเจริญกา้วหนา้และสร้างสรรคค์วามเจริญทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม อยา่งสมดุล  
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช  ตั้งตามพระราชบญัญัติสภา
ตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 ปัจจุบนั การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอ
ปากพนงั มีจาํนวน 13 แห่ง มกัประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะดา้นการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีไม่สามารถ
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เพ่ิมบุคลากรไดร้วมทั้งท่ีมีอยูจ่าํเป็นตอ้งให้ความสําคญัการพฒันาเพ่ือเพ่ิมขีดความรู้  ความสามารถและทกัษะในการ
ปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพให้มีมาตรฐานสูงข้ึนให้บรรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ดงัท่ีกล่าวมา ผูศึ้กษาเห็นความจาํเป็นและตอ้งการศึกษา การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของ
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช  เพ่ือนาํผลการศึกษาไปวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคและไปเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพภายในตัวของบุคลากรเพ่ือสามารถเพ่ิมขีดความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งเน้นปลูกฝังจิตสํานึกการพฒันาตนเองและตระหนัก
คุณค่าแห่งตน ก็จะทาํให้ตวัเองมีความสุขในการดาํรงชีวิตและส่งผลไปสู่องค์กรให้มีกาํลงัการผลิต   มีจิตสํานึกในการ
พฒันางาน คือ การรู้และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานเพ่ือให้เกิดผลงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย และมีจิตสาํนึกตระหนกัรู้ในคุณค่าแห่งองคก์รพ้ืนฐานบนความสนใจร่วมกนัในการพฒันาองค์กรทั้งระบบ
ไม่ใช่เร่ืองของใครเพียงคนเดียว อนัส่งผลให้บุคลากรมีศกัยภาพในการปฏิบติังานให้สูงข้ึนสู่ความเป็นมืออาชีพ องค์กร
บรรลุผลตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวม  
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช  จาํแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน และ
รายไดต่้อเดือน 
 
สมมตฐิานการวจิัย 

1. บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั มีการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั 

2. บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั 

3. บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั มีการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั 

4. บุคลากรท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษา เร่ือง การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดของบริษทั กุลธรพรีเมียร์ ซ่ึง
ไดน้าํหลกัการพฒันาขีดความสามารถตามแนวคิดของ David C. McClelland มี 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการทาํงานเป็นทีม
และการให้ความร่วมมือ ดา้นความรับผดิชอบและยดึมัน่ตามสัญญา ดา้นสํานึกดา้นคุณภาพ ดา้นความสามารถในการ
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ส่ือความ ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง ดา้นการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ ดา้นการวิเคราะห์และการวางแผน ดา้น
ภาวะผูน้าํ และดา้นบริหารจดัการบุคลากร 
 ขอบเขตดา้นตวัแปร 
 1) ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน และรายไดต่้อเดือน 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน โดยใชก้รอบของบริษัท กุลธรพรีเมียร์ ซ่ึงนาํหลกัการพฒันาขีดความสามารถตามแนวคิดของ David C. 
McClelland มี 9 ดา้น ไดแ้ก่  (1) ดา้นการทาํงานเป็นทีมและการให้ความร่วมมือ  (2) ดา้นความรับผิดชอบและยึดมัน่
ตามสัญญา  (3) ดา้นสาํนึกดา้นคุณภาพ  (4) ดา้นความสามารถในการส่ือความ  (5) ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (6) 
ดา้นการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ   (7) ดา้นการวิเคราะห์และการวางแผน  (8) ดา้นภาวะผูน้าํ  และ (9) ดา้นบริหาร
จดัการบุคลากร 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหาร และบุคลากรผูป้ฏิบติังานในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอ
ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 313 คน 
 ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีจาํนวนทั้งส้ิน 176 คน โดยดาํเนินการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ตามวิธีการ ดงัน้ี 

1) สํารวจจํานวนประชากรในองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในเขตอําเภอปากพนัง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซ่ึงมีหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวนรวมทั้งส้ิน 13 แห่ง 

2) เม่ือไดจ้าํนวนประชากรของแต่ละ อบต. ครบทั้ง 13 แห่ง แลว้กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยสูตรของ
ยามาเน่ (Yamane อา้งถึงใน ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2555 : 45) ให้มีค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 คาํนวณตามสูตร ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง 176 คน คิดเป็นร้อยละ 56.23 ของจาํนวนประชากร 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และโดยผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) โดยถามเก่ียวกบั เพศ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน และ รายไดต่้อเดือน 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราชแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มีขอ้คาํถามรวมทั้งส้ิน จาํนวน 48 ขอ้ เป็นคาํถามภายใตก้รอบแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา
ขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้ง 9 ดา้น โดยไดก้าํหนดระดบัเกณฑ์การ
พฒันาขีดความสามารถออกเป็น 5 ระดบั  
 ตอนท่ี 3 เป็นข้อเสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามต่อการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของ
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ผูว้ิจยัมีวิธีการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามแนวคิดของ บริษทักุลธรพรีเมียร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2) ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) และการ
สร้างแบบสอบถามจากตาํราของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 74-84) 

3) สร้างขอ้คาํถามภายใตก้รอบแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 9 ดา้น โดยสังเคราะห์จากนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีผูว้ิจยัตั้งข้ึนเพ่ือใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี 

4) นําแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและ
พิจารณาให้ขอ้เสนอแนะ 

5) ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้นาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน  
เพ่ือตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของขอ้คาํถาม โดยการหาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามศพัท์
เฉพาะ (IOC : Index Of Congruence) ซ่ึงค่าท่ีใชไ้ด ้ตั้งแต่ .50 ข้ึนไป 

6) นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
7) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี โดย

คดัเลือกดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย จาํนวน 30 คน  
8) นาํแบบสอบถามท่ีทดลองใชม้าวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยวิธีการหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ผลการคาํนวณไดค่้าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .880 

9) จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลูผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1) ขอหนังสือจากวิทยาลัยถึงผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยั 
 2) ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามถึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ดว้ยตนเองโดยขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งช่วยแจกและรวบรวมแบบสอบถามตาม
จาํนวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละ อบต. และไปรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเองหลงัจากส่งแบบสอบถามไปสองสัปดาห์ 
ไดรั้บแบบสอบถามคืน จาํนวน 176 ฉบบั คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ของแบบสอบถามท่ีส่งไป 
 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 การวิเคราะห์ขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปโดยทาํ
การวิเคราะห์ขอ้มลูตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1) วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน และรายไดต่้อเดือน โดยหาความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2) วิเคราะห์ขอ้มลูการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายขอ้และเป็นรายดา้น  
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 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา โดยใช้ค่า t-test 
(Independent Samples) 
 4) วิเคราะห์เปรียบเทียบการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน และรายไดต่้อเดือน โดย
ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช ้F-test (Oneway ANOVA) เม่ือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติ จะทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่  
  1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ระหว่างขอ้คาํถามกบั
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  2) ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) 
 2. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่1) ค่าความถ่ี (Frequency) 2) ค่าร้อยละ (Percentage) 3) ค่าเฉล่ีย 
(Mean : x ) 4) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. สถิติสาํหรับทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 1) การหาค่าทดสอบที (T-test) แบบ Independent Samples 2) การ
หาค่าเอฟ (f-test) แบบ Oneway ANOVA 3) การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่เม่ือพบว่ามีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ โดยใชว้ิธีการของเชฟเฟ่ 

 
สรุปผลการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช  สรุปผลดงัน้ี  
 1. การวิเคราะห์ขอ้มลูสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 
จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 เป็นเพศหญิง จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 47.70  การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 50.60  และสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 84 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.40   มีระยะเวลา
ปฏิบติังานมากกว่า 15 ปีข้ึนไป จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80  รองลงมา ระยะเวลาการปฏิบติังาน 6-10 ปี จาํนวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40  และ ระยะเวลาการปฏิบติังาน 1-5 ปี จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60  มีรายไดต่้อ
เดือน 20,001-30,000 บาท จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมา รายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท มีจาํนวน 
47 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 รายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และรายไดต่้อเดือน
มากกว่า 30,000 บาท จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 
 2. การวิเคราะห์ระดับการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า ผลวิเคราะห์ระดบัการพฒันาขีดความสามารถในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช พบว่า โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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 3. การเปรียบเทียบระดบัการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุค ลากรองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัการพฒันาขีดความสามารถใน
การปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบติังาน และรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนั พบว่า โดยภาพรวมมีระดบัการพฒันาขีดความสามารถในการ
ปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 ส่วนผลการเปรียบเทียบระดบัการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํแนกตาม เพศ และระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั พบว่า มีระดบั
การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผลการวจิัย 
 การศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ผูว้ิจยัไดน้าํผลท่ีพบจากการ วิจยั มาอธิบายเช่ือมโยงกบัทฤษฎี แนวคิด 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นดงัต่อไปน้ี  
 1. ระดบัการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อาํเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดบัการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยภาพรวมมีค่าแปลผลอยู่
ในระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่า  บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของตนเองในทีมงานปฏิบติังานในฐานะสมาชิกของทีมงาน เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายตามท่ีองคก์รกาํหนดตามขอบเขตอาํนาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมกาํหนดคุณค่าขององค์กร วิสัยทศัน์พนัธกิจ  และนาํเทคนิควิธีการ
ปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพมาใชใ้นงานตามท่ีตนเองรับผิดชอบ  ไดมี้การปฏิบติังานตามกระบวนการ ขั้นตอน เพ่ือให้ได้
คุณภาพของผลงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดในสนับสนุนบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งรวมทั้งการแกไ้ขปัญหาดา้นการ
บริการ บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูฟั้งท่ีดีโดยแสดงความสนใจในส่ิงท่ีผูอ่ื้นพูด มีวิธีช้ีแจง โน้มน้าวจูง
ใจให้บุคลากรในองคก์รเกิดความเขา้ใจ มีทกัษะในการส่ือสารเพ่ือให้ผูป้ฏิบติังาน มีแรงจูงใจในการทาํงาน  บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีการเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นในองค์กร ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้
ประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง มีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการขั้นตอนการปฏิบติังานแกปั้ญหา
และการตดัสินใจกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีหลากหลาย ในการศึกษาขอ้มลู คาดคะเนแนวโนม้ของปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนรวมทั้งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตนเอง และทีมงานอ่ืน บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มี
ความสามารถในการกาํหนดแผนการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายตรวจสอบผลการดาํเนินงานกบัเป้าหมาย
ของทีมงานท่ีรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังานของตน และของทีมงาน บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติังาน
ตามขอบเขตความรับผดิชอบและเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมายในการสนับสนุนให้เกิดการพฒันาและฝึกอบรมภายใน
ทีมงาน สนับสนุน ส่งเสริม กระตุน้ให้ผูร่้วมงานเกิดการปรับปรุง และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วรวิทย ์ อารียพ์ร้อม (2553) การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของขา้ราชการเรือนจาํกลาง
นครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิด เห็นของบุคลากรเก่ียวกบัการพฒันาขีดความสามารถในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการเรือนจาํกลางนครศรีธรรมราชโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการพฒันา
ขีดความสามารถในการปฏิบติังานของขา้ราชการเรือนจาํกลางนครศรีธรรมราชนั้น ขา้ราชการทุกคนท่ีปฏิบติังานใน
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เรือนจาํกลางมีความคิดเห็นถึงการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรภายในเรือนจาํกาํลงัดาํเนินงานเป็นไปดว้ยดี 
กล่าวคือ มีการพฒันาบุคลากรโดยการส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองทาํให้บุคลากรไดรั้บ
ความรู้ความชาํนาญในการปฏิบติังานพร้อมทั้งมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและมีการนาํระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบติังานเพ่ือพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพ ถึงแมว้่าการประชาสัมพนัธ์ดา้นภาพลกัษณ์ยงั
ไม่ไดป้ระชาสัมพนัธ์อย่างสมํ่าเสมอทาํให้สังคมไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเท่าท่ีควรและดา้นโครงสร้างในการ
บริหารงานภายในเรือนจาํมีความซํ้าซอ้น ทรัพยากรท่ีใชก้็มีความจาํเป็นตอ้งใชอ้ย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพแต่ก็
แสดงให้เห็นว่าเรือนจาํกลางนครศรีธรรมราชไดมี้การพฒันาบุคลากรอยา่สมํ่าเสมอและต่อเน่ืองจนทาํให้บุคลากรเกิด
จิตสาํนึกและมีความเช่ียวชาญชาํนาญกบัตาํแหน่งงานท่ีปฏิบติัอยูจ่นทาํให้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. การเปรียบเทียบระดบัการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัการพฒันาขีดความสามารถใน
การปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํแนกตาม
ระยะเวลาการปฏิบติังาน และรายไดต่้อเดือนต่างกนั พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รภสัสา  ปานชู (2554) ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมมาร์ริไทม ์ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท จงัหวดักระบ่ี  ผลการวิจยัพบว่า 
พนกังานมีความคิดเห็นต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่
ในระดบัมากทุก ดา้นเรียงตามลาํดบั ไดด้งัน้ี ดา้นการฝึกอบรม ดา้นการพฒันาและดา้นการศึกษา การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จาํแนกตามปัจจยั ส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมีเพศ ระดับ
การศึกษา ท่ีต่างกนั พบว่า มีการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจโรงแรม ไม่แตกต่างกนั ส่วน ประสบการณ์การทาํงาน 
และ รายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05   
 ส่วนผลการเปรียบเทียบจาํแนกตาม เพศ  และระดับการศึกษา ท่ีต่างกัน พบว่า มีระดับการพฒันาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัทนา  เดชภกัดี (2555) ความคิดเห็นต่อการพฒันา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ผลการวิจัยพบว่า  การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพฒันาศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช  จาํแนกตาม 
เพศ และระดบัการศึกษา โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งระดบันยัทางสถิติสาํคญั .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํไปใช ้
 การศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ดงัน้ี 
  1) ดา้นการทาํงานเป็นทีมและการให้ความร่วมมือ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะว่า 
บุคลากรควรปฏิบติังานกับตาํแหน่งงานอ่ืน ๆ ภายในทีมงานไดเ้ป็นอย่างดีควรบริหารจดัการความขดัแยง้ภายใน
ทีมงาน และควรให้ความช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํต่อผูอ่ื้นก่อนท่ีผูอ่ื้นจะร้องขอความช่วยเหลือ  
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  2) ดา้นความรับผดิชอบ และยดึมัน่ตามสัญญา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะว่าบุคลากร
ควรควบคุมการดาํเนินงานของทีมงานให้เป็นไปตามทิศทางและบรรลุตามเป้าหมาย  และควรเป็นผูน้ําในการ
ปฏิบติังานในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  3) ดา้นสาํนึกดา้นคุณภาพ และบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะว่าบุคลากรควรมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนวทางด้านสํานึกด้านคุณภาพ และบริการเพ่ือปรับปรุงแก้ไข  ควรวิเคราะห์ข้อมูลความ
เปล่ียนแปลงจากมาตรฐานคุณภาพท่ีกาํหนดพร้อมประเมินผลควรร่วมหาวิธีในการปรับปรุงเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข
พฒันาคุณภาพการดาํเนินงานอยูเ่สมอ 
  4) ดา้นความสามารถในการส่ือความ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะว่า หน่วยงานควร
ส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคลากรไดฝึ้กทกัษะการส่ือสาร ทั้งการรับสารและการส่งสาร ทกัษะการเขียน และการรับฟัง
ความคิดเห็นหรือแนวความคิดท่ีตอ้งการส่ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
  5) ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรควร
ปฏิบติังานในขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนภายใตก้ารเปล่ียนแปลง ควรกาํหนดขั้นตอนในการบริหารการ
เปล่ียนแปลงโดยคาํนึงถึงทรัพยากรท่ีจาํเป็น 
  6) ดา้นการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ   บุคลากรควรมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา หรือประเด็นปัญหาดา้นนโยบาย กลยุทธ์ขององค์กร 
ควรประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 
  7) ดา้นการวิเคราะห์และการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะ  บุคลากรควร
ปรับเปล่ียนขั้นตอนการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ควรจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
  8) ดา้นภาวะผูน้าํ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ  บุคลากรควรปฏิบติังานตามขอบเขต
ความรับผดิชอบและเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมาย ควรมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  9) ดา้นบริหารจัดการบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ  บุคลากรควรได้รับการ
สนบัสนุนส่งเสริมให้พฒันาตนเองอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ 
 2.  ขอ้เสนอแนะเพ่ือทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
 ผลจากการวิจยั เร่ือง การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตอาํเภอ ปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
  1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  2) ควรศึกษาทศันคติของเก่ียวกับการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 3) ควรศึกษาแนวทาง หรือรูปแบบการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบับุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราชในโอกาสต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของขา้ราชการตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยจาํแนกตาม เพศ อาย ุ
และอาชีพ กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีตาํรวจ ภูธรฉวาง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช จาํนวน 398 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการคาํนวนของ ทาโร ยามาเน่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ
แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที (t-test)   การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และและวิธีการของ เชฟเฟ่  (Scheffe)  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม  ของขา้ราชการตาํรวจภูธร
ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุและอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกนั
และปราบปรามอาชญากรรมของขา้ราชการตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดั โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคญั  :  การป้องกนัและปราบปราม 
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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, t -
test, 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 
 
บทน า 
 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นปัญหาสําคัญปัญหาหน่ึงของสังคม ท่ีมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั และประกอบกิจธุระของประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย และปัญหาว่างงานในปัจจุบนั การก่ออาชญากรรมหรือการกระทาํผิดของคนร้ายจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา โดย
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัสาํคญั คือ ช่วงเวลาและโอกาส ถึงแมว้่าเจา้หนา้ท่ีตาํรวจทุกคน จะพยายามทุกวิถีทางท่ีจะควบคุมปัจจยั
ดงักล่าวหรือกาํหนดแนวทางแกไ้ข ให้ไดผ้ล แต่เป็นการแกไ้ขในระดบัหน่ึงเท่านั้น และไม่ไดห้ายไปจากสังคมไทย 
เน่ืองจากสภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือจากประชาชน เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้มีอยู่หรือเทคโนโลยีตลอดจน
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีใช้ในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังานตาํรวจ (สํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติ,  2554 : 2) 
 รัฐธรรมนูญงานตาํรวจชุมชนสัมพนัธ์ เป็นงานหน่ึงในแผนกรมตาํรวจแม่บท ระเบียบสํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติว่าดว้ยประมวลระเบียบการตาํรวจไม่เก่ียวกบัคดี ลกัษณะท่ี 54 พ.ศ. 2556. พ.ร.บ.ตาํรวจแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2554 ท่ีเนน้ให้ตาํรวจสร้างความเขา้ใจ ทศันคติ ความศรัทธา ความเช่ือมัน่และความสัมพนัธ์อนัดี ระหว่างตาํรวจ
กบัประชาชน และให้ประชาชนไดมี้ส่วนสนบัสนุนหรือมีส่วนร่วมในกาปฏิบติังานของตาํรวจ ทั้งในดา้นการป้องกนั
ปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความมัน่คงของชาติ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยให้ประชาชนและ
ชุมชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เน้นการขยายงานด้านชุมชนและมวลชน
สัมพนัธ์ มีการเผยแพร่อบรมให้ความรู้ดา้นการป้องกนัอาชญากรรมแก่ประชาชน องค์กรชุมชน รวมทั้งผูน้าํทอ้งถ่ิน 
ดว้ยมาตรการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม อาจแบ่งออกได ้2 มาตรการ คือ 1) มาตรการป้องกนั อนัไดแ้ก่ มาตรการ
ป้องกนัพ้ืนฐาน มาตรการป้องกนัตามปกติ และมาตรการป้องกนัในเชิงรุก ทั้ง 3 มาตรการน้ีมีความคลา้ยคลึงและ
แตกต่างกัน 2) มาตรการปราบปราม แบ่งออกเป็นมาตรการปราบปรามตามปกติ กับมาตรการปราบปรามเชิงรุก 
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มาตรการปราบปรามตามปกติ ไดแ้ก่ การสืบสวนหาข่าวปราบปรามอาวุธสงคราม อาวุธเถ่ือน ยาเสพติด ของหนีภาษี
และมือปืนรับจา้ง ส่วนมาตรการปราบปรามเชิงรุก ไดแ้ก่ การจดัระดมพลเพ่ือกวาดลา้งให้สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และ
สถานการณ์ท่ีเกิดอาชญากรรม 
 สังคมปัจจุบนัความสัมพนัธ์ของสมาชิกมีความสลบัซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน ตาํรวจมีบทบาทสาํคญัยิ่งในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในสังคม เน่ืองจากตาํรวจ คือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐเพียงฝ่ายเดียวท่ีต้องเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับ
ประชาชนทุกระดับตลอด 24 ชั่วโมง ต่อวัน และ 7 วนัต่อสัปดาห์ แต่ในการปฏิบติัภารกิจดังกล่าวตํารวจมิได้
ดาํเนินการอย่างโดดเด่ียว หากต้องอยู่ภายใตส้ภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร และ
เทคโนโลยี ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เหล่าน้ีจะมีประชาชน เป็นองค์ประกอบหลกัอยู่เสมอ ดงันั้นการปฏิบติัภารกิจของ
ตาํรวจไม่ว่าดา้นใดๆ จึงตอ้งเก่ียวกบัประชาชนและพฤติกรรมของประชาชนในสังคมมากกว่าท่ีคนทัว่ไปจะคาดคิด 
(กรมตาํรวจ, 2554 : 1) และจากสถานการณ์ท่ีตาํรวจมีจาํนวนจาํกดั ขณะเดียวกนัประชาชนและปัญหาต่าง ๆ มีมากข้ึน 
สํานักงานตาํรวจแห่งชาติตระหนักดีว่าเจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอท่ีจะดูแลคุม้ครองประชาชนทัว่ประเทศได้
ตลอดเวลา งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในหน้าท่ีตาํรวจจึงต้องมีอยู่  และเพ่ือแกไ้ขปัญหาโดยเน้นให้
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจทุกคนทุกหน่วยจะตอ้งดาํเนินการสร้างเสริมเสริมความเขา้ใจท่ีดีระหว่างตาํรวจกบัประชาชน ประพฤติ
ปฏิบติัให้ประชาชนเกิดความเช่ือศรัทธาให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกนัตนเอง ครอบครัว ชุมชน ในดา้นป้องกนั
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยา เสพติดให้โทษ ปัญหาเด็กและเยาวชน เ บ่ียง เบนอุบัติภัย การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ ท่ีมีในชุมชน ตลอดจนปัญหาความมัน่คงของชาติบางประการ 
โดยตระหนกัว่าปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาส่วนรวมของสังคม ซ่ึงทุกฝ่ายจะตอ้งร่วมมือ ร่วมใจป้องกนัและแกไ้ข และ
ให้ประชาชนสามารถป้องกนัตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้ปลอดภยัจากอาชญากรรม อุบติัภยัและปัญหาต่างๆ เป็นอยา่ง
ดี (กรมตาํรวจ, 2554 : คาํนาํ) สถานีตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีความสําคญัของ  
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานระดบัยุทธศาสตร์ ในการทาํหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน ซ่ึงเป็นภารกิจหลกัของตาํรวจ  ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของงานตาํรวจอยู่ท่ีผลการ
ปฏิบติังานของสถานีตาํรวจเป็นส่วนใหญ่ ประชาชน และสังคมจะใช้การปฏิบติังานของสถานีตาํรวจเป็นตัวช้ีวดั
ประสิทธิภาพงานตาํรวจ หากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัสถานีตาํรวจไดม้าก ประชาชนในพ้ืนท่ีย่อมไดรั้บผล
โดยตรงจากการปฏิบติังานในทางท่ีดี และก่อให้เกิดความพึงพอใจ เช่ือถือศรัทธาตาํรวจมากข้ึนในขณะเดียวกนัผลการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพของทุกสถานีตาํรวจ ก็จะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ส่วนรวมท่ีดีของ สํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติและรัฐบาล อย่างไรก็ตามการปฏิบติังานตาํรวจในปัจจุบนัยงัคงมีปัญหาอยู่หลายประการยากท่ีจะแกไ้ขให้
สาํเร็จไปไดใ้นเร็ววนั แต่ถา้ปล่อยไวโ้ดยไม่จดัการแกไ้ขเลย  ปัญหาเหล่านั้นก็ยิง่จะมีมากข้ึนเร่ือยๆ และเป็นผลกระทบ
ให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมา ซ่ึงสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ไดก้าํหนดแนวทางในการพฒันาสถานีตาํรวจ ขอ้หน่ึงว่า ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกาํหนดนโยบายและการบริหารทั้งในระดบัสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ จนถึง
สถานีตํารวจ ในลักษณะของการร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันทาํ และร่วมกันป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม และร่วมกนัประเมินผลในระบบเปิดในฐานะท่ีสถานีตาํรวจถือเสมือนหน่ึงว่าเป็นสมบติัของชุมชน โดย
มุ่งหวงัเพ่ือให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมและช่วยเหลือเจา้หน้าท่ีตาํรวจ ในการป้องกนั และปราบปรามอาชญากรรม 
(สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ, 2554 : 1, 6-7) 
 ดว้ยเหตุดงักล่าวผูศึ้กษาวิจยัซ่ึง ปฏิบติังานในสถานีตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช จึงมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของขา้ราชการตาํรวจภูธรฉวาง 
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จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคใตแ้ละมีคดีน่าสะเทือนขวญัดงัท่ีเป็นข่าวตามส่ือมวลชนเสมอๆ 
สร้างความหวาดกลวัให้กบัประชาชนทัว่ไปและเพ่ือจะทราบว่าประชาชนให้ความสนใจร่วมมือร่วมใจกันในการ
ปฏิบติังานของตาํรวจเพียงใด และมีทศันคติอย่างไรกบัตาํรวจในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นขอ้มูลและแนวทางท่ีสํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติสามารถนําไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงการป้องกันและปราบปรามการเกิดอาชญากรรมของตาํรวจให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ
ตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของขา้ราชการ
ตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํแนกตาม เพศ อาย ุและอาชีพ ท่ีต่างกนั 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 

1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ขา้ราชการตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั 

2. ประชาชนท่ีมีอายุต่างกนั มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ขา้ราชการตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั 

3. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของ
ขา้ราชการตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของ
ขา้ราชการตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามแนวคิดของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 
10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม เนน้การขยายงานดา้นชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ โดยศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นร่วมกิจกรรมกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ดา้นการประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และดา้นสนบัสนุนกิจการตาํรวจ 
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ
สถานีตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2557 มีประชากรรวมทั้งส้ิน 66,099 คน ครอบคลุมพ้ืนท่ีองคก์ร
บริหารส่วนตาํบล 6 แห่ง คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไสหร้า องค์การบริหารส่วนตาํบลนาแว องค์การบริหารส่วน
ตาํบลนาเขลียง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกะเบียด องคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยปริก และองค์การบริหารส่วนตาํบล
ละอาย กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 398 คน 
 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีในเขตความรับผดิชอบของสถานีตาํรวจภูธรฉวาง ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1) ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ และอาชีพ ของประชาชนใน
เขตความรับผดิชอบของสถานีตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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 2) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรม  ด้านร่วมกิจกรรมกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจ  ดา้นการประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ  และดา้นสนับสนุน
กิจการตาํรวจ 
 ระยะเวลาในการศึกษา  
 ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน-30 ธนัวาคม 2558 
 
วธิีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1) ประชากร คือ ประชากรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตความรับผดิชอบของสถานีตาํรวจ ภูธร
ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 66,099 คน ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลทั้งหมด 6 แห่ง ไดแ้ก่ องค์การ
บริหารส่วนตาํบลไสหร้า องค์การบริหารส่วนตาํบลนาแว องค์การบริหารส่วนตาํบลนาเขลียง องค์การบริหารส่วน
ตาํบลกะเบียด องคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยปริก และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลละอาย 
 2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีตํารวจ ภูธรฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จาํนวน 66,099 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane,  
1973  อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 :101) ซ่ึงกาํหนดให้มีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95 % ความคลาดเคล่ือน
เท่ากบั .05 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนจากการตรวจสอบเอกสาร ทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมการ
วิจยั เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนตามทฤษฎีการสร้างเคร่ืองของ Likert ชนิด 5 ตวัเลือก 
และแบบสอบถามแบบปลายเปิด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check-List) เก่ียวกบั
ขอ้มลูส่วนตวั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและ อาชีพ 
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของขา้ราชการตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามกรอบแนวคิดการวิจยัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม
ทั้ง 3 ดา้น มีจาํนวนขอ้คาํถามรวมทั้งส้ิน 36 ขอ้ ดงัน้ี  1. ดา้นร่วมกิจกรรมกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจ จาํนวน 14 ขอ้ 2. ดา้น
การประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ จาํนวน 12 ขอ้ 3. ดา้นสนบัสนุนกิจการตาํรวจ จาํนวน 12 ขอ้ โดยไดก้าํหนดระดบั
เกณฑก์ารพฒันาขีดความสามารถออกเป็น 5 ระดบั 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูศึ้กษาดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของขา้ราชการตาํรวจ ตามแนวคิด  ตามแนวคิดของ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ. 2550-2554) โดยให้ประชาชนและชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม เน้น
การขยายงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  ด้านการ
ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และดา้นสนบัสนุนกิจการตาํรวจ เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
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2) ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) และการ
สร้างแบบสอบถามจากตาํราของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 74-84) 

3) ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยสังเคราะห์จากนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีผูว้ิจยัตั้งข้ึน เพ่ือใชใ้นการวิจยั
ในคร้ังน้ี 

4) นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและพิจารณาให้
ขอ้เสนอแนะ 

5) ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาแล้วนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน  
เพ่ือตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของขอ้คาํถาม โดยการหาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามศพัท์
เฉพาะ (IOC : Index Of Congruence) ซ่ึงค่าท่ีใชไ้ด ้ตั้งแต่ .50 ข้ึนไป 

6) นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
7) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 30 คน ได้แก่ 

ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตความรับผดิชอบ ของสถานีตาํรวจภูธรชา้งกลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
8) นาํแบบสอบถามท่ีทดลองใช ้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยวิธีการหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม .839 
9) จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 

 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
1) ขอหนังสือจากวิทยาลยันครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั ต่อ

ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทั้ ง  6 แห่ง ท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
1) วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 
2) วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ

ตาํรวจภูธรฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช  โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แล้วนําไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑค่์าเฉล่ียและแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด,  2543 : 100) 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ขา้ราชการตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํแนกตามเพศ โดยใช ้t-test (Independent Samples) 

4) วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ขา้ราชการตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํแนกตามอาย ุและอาชีพ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวใช ้F-test (One-way ANOVA) และเม่ือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ จะทาํการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ Scheffe 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
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 1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
 2) ค่าความเ ช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 3) สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย  (Mean)  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 4) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ใชค่้า  F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย

วิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff  ) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช  ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง เป็นเพศชาย จาํนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 และ และเพศหญิง จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2  
มีอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 อาย ุ30-40 ปี จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 คน อายุ 41-50 
ปี จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 และอาย ุ51 ปีข้ึนไป จาํนวน 76 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.1 ประกอบอาชีพอาชีพ
เกษตรกรรม/ประมง จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9  อาชีพรับจา้ง/พนักงานบริษทั จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.4  อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9  และอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.9 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของขา้ราชการตาํรวจภูธรฉวาง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x =4.48, S.D.= 0.28) เม่ือพิจารณาเป็นด้าน พบว่า ดา้นร่วม
กิจกรรมกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x =4.69, S.D.= 0.33) รองลงมา คือ ด้านการประสานงานกับ
เจา้หน้าท่ีตาํรวจ ( x =4.40, S.D.= 0.33) และดา้นสนับสนุนกิจการตาํรวจ ( x =4.69, S.D.= 0.33) มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด
ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ปรากฏผลดงัน้ี 
  1) ดา้นร่วมกิจกรรมกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจโดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x =4.69, S.D.= 0.33)  เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบว่า ท่านเขา้ร่วมในกิจกรรมกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x =4.66, S.D.= 1.56) รองลงมา 
คือ ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานจดัตั้งเวรยามเพ่ือรักษาความปลอดภยัร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ( x =4.49, S.D.= 
0.71) และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ท่านเขา้ร่วมประสานงานระหว่างตาํรวจกบัประชาชน ( x =4.23, S.D.= 0.86) 
  2) ดา้นการประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( x =4.40, S.D.= 0.33)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านมีส่วนร่วมในการประสานประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเจา้หน้าท่ีตาํรวจในการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x =4.58, S.D.= 0.64) รองลงมา ท่านมีส่วนร่วม
ในการประสานงานจัดตั้งเวรยามเพ่ือรักษาความปลอดภยัร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ ( x =4.51, S.D.= 0.63) และมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจดว้ยการแจง้เบาะแสอาชญากรรม( x =
4.22, S.D.= 0.80) 
  3) ดา้นสนบัสนุนกิจการตาํรวจโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x =4.35, S.D.= 0.36)  เม่ือพิจารณา เป็นราย
ขอ้ พบว่า  ท่านมีส่วนร่วมในการอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติัหน้าท่ีป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของ
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เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x =4.46, S.D.= 0.69) รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ 
และ ท่านมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายการป้องกนัและปราบปรามกบัตาํรวจ ( x =4.43, S.D.= 0.75, 
0.72) และ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ท่านร่วมมือและสนับสนุนงานแกปั้ญหาดา้นเด็กและเยาวชนกบัตาํรวจ ( x =4.25, 
S.D.=0.97) 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของ
ขา้ราชการตาํรวจภูธรฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช จาํแนกตาม เพศ  อายุ และอาชีพ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของ
ขา้ราชการตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยภาพรวม  มีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี อภิปรายไดว้่า 
ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และไดมี้ส่วนร่วมในการประสานงานจดัตั้งเวรยามเพ่ือรักษาความ
ปลอดภยัร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมในการรณรงคก์ารป้องกนัและ
ปราบปรามอาชญากรรม เขา้ร่วมจดัทาํแผนปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อุบติัภยั และยาเสพติด
ให้โทษ ไดร่้วมมือกบัชุดชุมชนสัมพนัธ์ ในการแกปั้ญหาหมู่บา้นเป้าหมายเป็นอย่างดี  การประสานงานจดัตั้งเวรยาม
เพ่ือรักษาความปลอดภยัร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ  และไดใ้ห้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตาํรวจในการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนและความสงบสุขของ
สังคม เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกบัตาํรวจ ในการอาํนวยความสะดวกต่อการปฏิบติัหน้าท่ีป้องกนั
และปราบปรามอาชญากรรมของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ  เพ่ือสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการป้องกนัและปราบปรามกับ
ตาํรวจในการบริจาคเงิน และให้ความร่วมมือในการเป็นพยานบอกขอ้เทจ็จริงในคดีอาชญากรรมต่อพนกังานสอบสวน
หรือศาล ร่วมประชุม ปรึกษาหารือกบัเพ่ือนเก่ียวกบัปัญหาอาชญากรรมในชุมชน จึงทาํให้มีค่าแปลผลออกมาอยู่ใน
ระดบัมาก 
 ผลการศึกษาดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรวุฒิ  นนตะสี (2551) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของราษฎร
อาสาสมคัรในโครงการตาํรวจชุมชนกบัการป้องกนัอาชญากรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีตาํบลตาดทอง อาํเภอเมือง จงัหวดั
ยโสธร ผลวิจยัพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของราษฎรอาสาสมคัรในโครงการตาํรวจชุมชนกบัการป้องกนัอาชญากรรม 
พบว่า 1) ดา้นการเรียนรู้การป้องกนั หรือการฝึกอบรมการป้องกนัของราษฎรในโครงการตาํรวจชุมชนกบัการป้องกนั
อาชญากรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีส่วนร่วมในดา้นการเรียนรู้หรือฝึกอบรม มากท่ีสุด คือ มีส่วนร่วมในการเขา้รับ
การอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัอาชญากรรมตามท่ีตาํรวจจดัให้ อาทิ เช่น สมาชิกแจง้ข่าวอาชญากรรม เยาวชนสัมพนัธ์ 
และมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด คือ ขวนขวายหาความรู้ในแขนงต่าง ๆ ในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 2) ดา้น
การประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในด้านการประสานงานกับ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ มากท่ีสุด คือ การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติับุคคลในชุมชนต่อเจา้หน้าท่ีตาํรวจ และน้อยท่ีสุด คือ  ใน
การแจง้ความกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจเม่ือมีเหตุร้ายเกิดข้ึนในชุมชน 3) ด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจ มากท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมในการ
บริการประชาชนภายในชุมชน เช่น รักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและจดัการจราจร ส่วนการมีส่วน
ร่วมนอ้ยท่ีสุด คือ การเขา้ร่วมกิจกรรมของสถานีตาํรวจ เช่น การจดังานเน่ืองในวนัสาํคญัต่าง ๆ 
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 ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ขา้ราชการตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ อาย ุ และ อาชีพท่ีต่างกนั โดยรวม พบว่า 
แตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิพฒัน์  ว่องเจริญ (2553 : บทคดัย่อ) การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของประชาชนในเขตอาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 
ผลวิจยัพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของประชาชนในเขตสถานีภูธรพานทอง 
อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า  ดา้นการเรียนรู้การป้องกนั
หรือการฝึกอบรมการป้องกนัมีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัปานกลาง รองลงมาคือ ดา้นการประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจ
อยูใ่นระดบันอ้ยผล การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของประชาชนใน
ดา้นต่าง ๆ พบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส  อาชีพ รายไดข้องครอบครัว ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในเขต
สถานีตาํรวจภูธรพานทอง  อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ต่างกนัมีส่วนร่วมในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ .05 ส่วนประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีส่วนในการป้องกนัปราบปราม
อาชญากรรมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
 1) ดา้นร่วมกิจกรรมกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี ประชาชนควร
สนบัสนุนการปฏิบติังานของตาํรวจดว้ยความมัน่ใจ รู้จกัและเขา้ใจสถานการณ์ปัญหา ตลอดจนรู้จกัและเขา้ใจความ
ตอ้งการของประชาชนและชุมชน ควรให้ประชาชนร่วมมือกบัตาํรวจพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน หมู่บา้นเป้าหมาย และ
ร่วมกิจกรรมเป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง 
 2) ดา้นการประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี ประชาชน
ควรมีส่วนร่วมในการประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจดว้ยการแจง้เบาะแสอาชญากรรม  ควรให้ความร่วมมือในการ
แจง้ความกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเม่ือมีเหตุร้ายเกิดข้ึนในชุมชนควรประสานกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ขององคก์รชุมชน 
 3) ดา้นสนับสนุนกิจการตาํรวจ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี ประชาชนควรมี
ส่วนร่วมในการบริจาคส่ิงของเพ่ือกิจกรรมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม  และควรร่วมมือและสนับสนุน
งานแกปั้ญหาดา้นเด็กและเยาวชนกบัตาํรวจ 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1) ควรศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของ
ขา้ราชการตาํรวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 2) ควรศึกษา ทศันคติของเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม
ของขา้ราชการตาํรวจภธูรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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สภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวสัิย  จังหวดัร้อยเอด็ 
Public Service Condition of Nongwaeng Subdistrict Municipalit y, Kasetwisai District, Roi Et Province 

 
จกัรวรรดิ  พฒันวิบลูย์1 

รัชดากร  ทมินเหมย2 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  และอาชีพ ประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 7,948  คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ  ทาโร  ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 
จาํนวน 380 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัดา้นท่ีมีระดบัปฏิบติัจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม และดา้น
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามลาํดบั 

2. ประชาชนท่ีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

3. ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : การบริการสาธารณะ, องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันครราชสีมา 
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Abstract 
  The purposes of this study were to study and compare the public service condition of Nongwaeng Sub-
district 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 
 
บทน า 
 การปกครองทอ้งถ่ิน (Local Government) เป็นการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานสําคญัของใน
การบริหารราชการแผน่ดิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็นสถาบนัทางการเมืองระดบัพ้ืนฐานท่ีให้ประชาชนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจในกลไก กระบวนการทางการเมืองอย่างแทจ้ริงและเสริมสร้างให้ประชาชนเกิดความสนใจ
กระตือรือร้นในกิจกรรมทางการเมือง เพ่ือสนองตอบความต้องการในการพฒันาทอ้งถ่ินตามความต้องการของ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถ่ินนั้น ๆ เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของการปกครองตนเองในทอ้งถ่ินทั้งทางตรง และทางออ้ม เกิดความสํานึกในความสําคญัของ
สิทธิเสรีภาพทางการเมืองของตน ดงัจะเห็นไดจ้ากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา  281 -
มาตรา 290 ได้กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอิสระในการกาํหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การบริหารการเงินการคลัง และมีอาํนาจหน้าท่ีของตนโดยเฉพาะ กาํหนดให้กาํกบัดูแลองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งทาํเท่าท่ีจาํเป็น และตอ้งเป็นไปเพ่ือการคุม้ครองประโยชน์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และมีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการ
บริหารงานโดยอิสระ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พฒันาระบบการ
บริหารงานคลงัทอ้งถ่ินให้สามารถจดับริการสาธารณะไดโ้ดยครบถว้นตามอาํนาจหน้าท่ี และดาํเนินการให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมจัดตั้ งองค์การบริการสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ในการบริการ
ประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง นอกจากน้ีไดมี้กฎหมายกาํหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอาํนาจ เพ่ือกาํหนดอาํนาจหน้าท่ี
การบริหารสาธารณะ การจดัเก็บภาษีอากรระหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระหว่างองค์กรปกครอง
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ส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง รวมทั้งกาํหนดระบบตรวจสอบ และประเมินผล ซ่ึงต้องคาํนึงถึงความแตกต่างกนัตามขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ โดยมีคณะกรรมการเป็นผูด้าํเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 
 ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติักาํหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดต้ราข้ึน เพ่ือกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีการบริหารงานสาธารณะ โดยมาตรา 4 
วรรคแรก กาํหนดว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์กรปกครองส่วน
ตาํบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งข้ึน ในส่วนการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ินไดแ้บ่งประเภทการปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นออกเป็น 2 รูปแบบดงัน้ี องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจัดตั้ งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ประเภทน้ีไม่สามารถพบไดท้ัว่ไปในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ แต่จะพบไดใ้นเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษไปจากพ้ืนท่ีอ่ืน 
เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา ส่วนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนหรือองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป หมายถึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสามารถจดัตั้งข้ึนไดท้ัว่ไปในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย 
ปัจจุบนัมี 3 รูปแบบ คือ องคก์รปกครองส่วนจงัหวดั (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) เทศบาล และองค์กรปกครองส่วน
ตาํบล (องค์การบริหารส่วนตาํบล) โดยมีขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมายจดัตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 จากอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบล 
พ.ศ. 2496 จะเห็นไดว้่าบทบาทหน้าท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและทอ้งถ่ิน ก่อให้เกิดการพฒันาทางดา้น
เศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การพฒันาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษา ซ่ึงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลนั้นจะดาํเนินการตามแนวนโยบายของผูบ้ริหารหรือ
นกัการเมืองทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกเขา้มาเพ่ือให้การพฒันาทอ้งถ่ินนั้นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน ทาํให้
ประชาชนไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด ดงันั้นรูปแบการพฒันาการบริหารจดัการตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้การบริหารและการพฒันาตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของคนในทอ้งถ่ิน ซ่ึง
สะทอ้นให้เห็นการกระจายอาํนาจให้หน่วยพ้ืนฐานของประเทศอนัเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการกระจายอาํนาจ
สะทอ้งถ่ินของรัฐบาลท่ีให้อาํนาจการบริหารแก่หน่วยปกครองทอ้งถ่ินและการบริหาร เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์
ดงักล่าวตอ้งอาศยัทั้งขอ้มลู ระเบียบ กลไกในการแสดงความรับผิดชอบทุกดา้น จึงจะสามารถทาํให้เกิดประโยชน์ได้
อยา่งแทจ้ริง มิฉะนั้นก็จะบริหารโดยอาศยัเพียงนโยบายท่ีเป็นแนวกาํหนดส่ิงท่ีรัฐจะทาํ หรือไม่ทาํอย่างกวา้งๆ เท่านั้น 
ดงันั้นตอ้งอาศยัการสนับสนุนทางดา้นขอ้มูล และระเบียบการบริหารเป็นหลกัของหน่วยงานสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัใดก็ตาม 
 จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ประกอบกบัการกาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการ
สาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มีสาระสาํคญัคือให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอาํนาจและหนา้ท่ีในการ
จดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง 
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นองคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีหมู่บา้นในเขตการปกครอง 15 หมู่บา้น ประชากรทั้งส้ิน 7,948 คน (องค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง,  2557) นบัตั้งแต่ตาํบลหนองแวงไดรั้บการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง โดยมีฐานะ
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เป็นนิติบุคคลและเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  ไดใ้ห้บริการประชาชนและ
จดับริการสาธารณะแก่ประชาชนมาอย่างต่อเน่ืองตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย   ผูศึ้กษาซ่ึงเป็นขา้ราชการในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  ไดเ้ห็นความสําคญัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นขอ้มูลและแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและชุมชนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวงอาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีเพศและอาชีพต่างกนั ต่อการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 

1. ประชาชนท่ีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ดแตกต่างกนั 

2. ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง   
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ดแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
  1. ดา้นพ้ืนท่ี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2.  ดา้นเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดขอบเขตการศึกษาดา้นเน้ือหา คือ ภารกิจดา้นการบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ดดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดา้น
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและการท่องเ ท่ียว และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(พระราชบญัญติักาํหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542) 

ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
  1)  ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวงอาํเภอเกษตรวิสัย 

จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํนวน  7,948  คน 
 2)  กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอ

เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่  ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน  
380  คน 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1)  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ สถานภาพของประชาชน  ไดแ้ก่ เพศ และอาชีพ 
 2)  ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  คือ ภารกิจดา้นการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย  จังหวดัร้อยเอ็ด ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปก าร  ด้านสาธารณสุขและ
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ส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว และดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  (พระราชบญัญติักาํหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542) 
 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูระหว่างวนัท่ี  1 สิงหาคม–30 กนัยายน 2557 
 
วธิีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1) ประชากรท่ีศึกษา  คือ  ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตร
วิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 7,948 คน  (อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด,  2557) 

2) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน ซ่ึงกาํหนดให้มี
ระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั  95 %  ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั  0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั  380.83 คน  การศึกษาจึง
เลือกกลุ่มตวัอยา่ง 380 คน แลว้นาํมาหาสัดส่วนไดก้ลุ่มตวัอยา่งเพ่ือเป็นตวัแทนของประชากรท่ีศึกษา   

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศีกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย  
จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 1 ฉบบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) 
  ตอนท่ี  2  สอบถามเก่ียวกบัสภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง   อาํเภอ
เกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)      
  ตอนท่ี  3  สอบถามขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบปลายเปิด 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษาแนวคิด เอกสารและงาน วิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 

2) สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่งหมาย และ
สมมติฐานการศึกษา 

3) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแก้ภาษา 
เน้ือหา ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหา  และเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดั
ไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํเพ่ิมเติม 

4) นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา จาํนวน 40  คน 



36    ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา   

 

5) นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช้ (Try-out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดยวิธี 
Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พบว่าแบบสอบถามทุกขอ้มีค่าอาํนาจเขา้เกณฑ์ ซ่ึงมีค่า อาํนาจจาํแนกตั้งแต่ .33 
ถึง .86 

6) นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .97 

7) จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

1) ขอหนงัสือจากวิทยาลยันครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาเสนอ
ต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง โดย
ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน จาํนวน 380 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100 

3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 โดยทาํการวิเคราะห์ตามลาํดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1) วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 
2) วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง   อาํเภอ

เกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
ค่าเฉล่ียและแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด,  2547) 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามสถานภาพ ใชค่้า F-test  (one way ANOVA) 

4) วิเคราะห์ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะคิดเห็นเก่ียวกบัการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยวิธีการวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis) 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 

2) ค่าความเ ช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha  
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard  deviation) 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจาํแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ ใชค่้า F-test (one way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย

วิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff  ) 
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สรุปผลการศึกษา 
1. ประชาชนกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน  201 คน (ร้อยละ 52.89) 

รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 179 คน (ร้อยละ 47.11) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 238 คน  (ร้อยละ 
62.63) รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ จาํนวน 74 คน  (ร้อยละ 17.48)  และมีอาชีพรับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
จาํนวน 68 คน  (ร้อยละ 17.89) 

2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัดา้นท่ีมีระดบัปฏิบติัจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี  ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม และดา้น
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เป็นดงัน้ี 

2.1 ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
ทุกขอ้มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี การสร้างและบาํรุงรักษาถนน และ
ทางระบายนํ้า รองลงมา การบริการนํ้าประปาอยา่งเพียงพอและสมํ่าเสมอ และการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในท่ีสาธารณะ
และจุดเส่ียง 

2.2 ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี การสนบัสนุนและจดับริการดา้นสาธารณสุข 
เช่น การประสานกบัสถานบริการดา้นสาธารณสุข เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน รองลงมา การกาํกบั ควบคุมสุขลกัษณะ
และอนามยัในร้านจาํหน่ายอาหาร และการเก็บขยะ มลูฝอยและส่ิงปฏิกลูต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

2.3 ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี การส่งเสริมและจดัตั้งกลุ่มผูสู้งอาย ุรองลงมา 
การส่งเสริมและจดัตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้น และจดัให้มีศูนยก์ลางการซ้ือขายสินคา้ในหมู่บา้น
หรือชุมชน เช่น ตลาดนดั 

2.4 ดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุก
ขอ้มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี การสนับสนุนหรือให้ทุนการศึกษาแก่
โรงเรียนในพ้ืนท่ี รองลงมา การจดับริการสําหรับ เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุและผูพิ้การ เช่น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กิจกรรม
หรือการส่งเสริมสําหรับกลุ่มดงักล่าว และการสนับสนุนหรือให้ทุนอาหารเสริมหรืออาหารกลางวนัแก่โรงเรียนใน
พ้ืนท่ี 

3. ประชาชนท่ีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง
แวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 
ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ประชาชน 

4. ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา คือ ประชาชนท่ีประกอบอาชีพรับราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และประชาชนท่ีประกอบอาชีพอิสระ ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาตามอาชีพ พบว่า 

4.1 ความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง ของประชาชน
ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมาก ดา้น
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สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในระดบัมาก ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และดา้นการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

4.2 ความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง ของประชาชน
ท่ีประกอบอาชีพรับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือ 
ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอยูใ่นระดบัปานกลางและดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง  

4.3 ความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง ของประชาชน
ท่ีประกอบอาชีพอิสระ เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวอยู่ในระดับมาก  ด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง และ 
ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5. ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 
อภปิรายผล 

1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชยัยา  ศิลปะกิจโกศล 
(2549 : บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาทรรศนะของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพนมสารคาม 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการศึกษา พบว่า ทรรศนะของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล
พนมสารครามจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฐิติ
พงศ ์ ทิพยอ์กัษร  (2554 : บทคดัยอ่)  ท่ีไดศึ้กษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง
บุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีเม่ือเรียงลาํดบัเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีระดบัปฏิบติัจากมากไปหาน้อยเป็นดงัน้ี  
ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และดา้น
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามลาํดบั โดยผูศึ้กษาขอนาํเสนอผลการศึกษาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

1)  ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด มีการดาํเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกับการศึกษาของ ฐิติพงศ์  ทิพยอ์ักษร  (2554 : 
บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์ ผล
การศึกษาพบว่าการบริการสาธารณะ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมยอ์ยู่ในระดบัมาก 
และจากการศึกษาพบว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวงมีการดาํเนินการบริการสาธารณะในเร่ืองการสร้างและ
บาํรุงรักษาถนน และทางระบายนํ้ า รองลงมา การบริการนํ้ าประปาอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ และการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างในท่ีสาธารณะและจุดเส่ียง อยูใ่นระดบัมาก 

2)  ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด มีการดาํเนินการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเร่ืองท่ีพบว่า อบต. มีการดาํเนินการในลาํดบัแรกๆ ไดแ้ก่ การ
สนับสนุนและจัดบริการด้านสาธารณสุข เช่น การประสานกับสถานบริการด้านสาธารณสุข เพ่ือให้บริการแก่
ประชาชน รองลงมา การกาํกบั ควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในร้านจาํหน่ายอาหาร และการเก็บขยะ มูลฝอยและส่ิง
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ปฏิกูลต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  ฐิติพงศ ์ ทิพยอ์กัษร  (2554 : บทคดัย่อ)  ท่ีไดศึ้กษาความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษาพบว่าการบริการ
สาธารณะดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัมาก 

3)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด มีการดาํเนินการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น  รายขอ้พบว่าทุกขอ้มีค่าเฉล่ียในระดับมาก 
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดบั ดงัน้ี การส่งเสริมและจดัตั้งกลุ่มผูสู้งอายุ รองลงมา การส่งเสริมและ
จดัตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้น และจดัให้มีศูนยก์ลางการซ้ือขายสินคา้ในหมู่บา้นหรือชุมชน เช่น 
ตลาดนดั 

4)  ดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด มีการดาํเนินการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มีค่าเฉล่ียในระดับมาก 
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี การสนบัสนุนหรือให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี รองลงมา 
การจดับริการสาํหรับ เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ เช่น ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก กิจกรรมหรือการส่งเสริมสําหรับกลุ่ม
ดงักล่าว และการสนบัสนุนหรือให้ทุนอาหารเสริมหรืออาหารกลางวนัแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
 2. ประชาชนท่ีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง
แวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น   ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
วุฒิบณัฑิต  เขียวศิริ  (2549 : บทคดัยอ่)  ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบล
กบินทร์ อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ท่ีพบว่า ภูมิหลงัของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ต่างกนัมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลกบินทร์  
อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ไม่แตกต่างกนั 
 3. ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วุฒิบณัฑิต เขียวศิริ  (2549 : บทคดัย่อ)  
ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลกบินทร์  อาํเภอกบินทร์บุรี จังหวดั
ปราจีนบุรี ท่ีพบว่า ภูมิหลังของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามท่ีอาชีพ  ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลกบินทร์  อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดั
ปราจีนบุรี ไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํไปใช ้

1) องค์การบริหารส่วนตาํบลควรดาํเนินการเก่ียวกับการทาํความสะอาดถนน ทางเดิน ท่ีสาธารณะและ
สถานท่ีเล่นกีฬา และออกกาํลงักาย ให้มากยิง่ข้ึน 

2) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรดาํเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและกาํจดันํ้ าเสีย และมลพิษต่างๆ และการ
ให้บริการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ เช่น โรคไขเ้ลือดออก โรคไขห้วดันก โรคพิษสุนขับา้ เป็นตน้ 

3) องค์การบริหารส่วนตาํบลควรดาํเนินการเก่ียวกบัการปรับปรุงภูมิทศัน์หรือสถานท่ีท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
รับผดิชอบ เพ่ือส่งเสริมและกระตุน้ดา้นการท่องเท่ียว และจดัหาทุนกูย้มืเพ่ือทาํอาชีพหรือการลงทุน 
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4) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรดาํเนินการเก่ียวกบัการส่งเสริม อนุรักษว์ฒันธรรมพ้ืนบา้นหรือวฒันธรรม
ชุมชน และการสนบัสนุนการศึกษานอกระบบ เช่น กศน. ให้มากยิง่ข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาแนวทางการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิผลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) ควรมีการศึกษาแนวทางการประสานความร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆ ในทอ้งถ่ินเพ่ือการบริการสาธารณะ

ท่ีมีประสิทธิผล 
3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทางการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือ

หาแนวทางการบริการสาธารณะท่ีดี 
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ประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเมอืงสรวง อ าเภอเมอืงสรวง จังหวดัร้อยเอด็ 
The public service effectiveness of Muang Sruang Subdistrict  Municipality,  

Muang Sruang District, Roi Et Province 
 

จาํรัส  จนันา1 
พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย์2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริการสาธารณะ ของเทศบาลตาํบล
เมืองสรวง อาํเภอเมืองสรวง จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และอาชีพ ประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเมืองสรวง  อาํเภอเมืองสรวง จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน  
9,375  คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 396 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่าง
จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเมืองสรวง มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาํบลเมืองสรวง โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี 
ดา้นงานให้บริการ ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม และด้านการศึกษาและ
วฒันธรรม ตามลาํดบั 

2. ประชาชนท่ีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมือง
สรวง โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั และพบว่าประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

3. ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมือง
สรวง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า มี 3 ดา้นท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.5 คือ ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดา้นการศึกษาและวฒันธรรมและดา้นงานให้บริการ ส่วนดา้น
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั 

 
ค าส าคญั : ประสิทธิผล, การบริการสาธารณะ 
  
 
 
 
                                                             
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันครราชสีมา 
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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 
 
บทน า 
 การบริการสาธารณะจึงเป็นภารกิจหน่ึงขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเพ่ือให้
มีผลบงัคบัให้รัฐตอ้งจดับริการสาธารณะท่ีดีให้แก่ประชาชน ซ่ึงองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งดาํเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน นัน่คือตอ้งตอบสนองความตอ้งการของส่วนรวม หรือเป็นส่วนเสริมขอ้บกพร่องหรือความ
ไม่เพียงพอของประชาชน โดยรัฐตอ้งดาํเนินการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทัว่ถึง ต่อเน่ือง และเท่าเทียมกนั เพ่ือให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในเร่ืองการกระจายอาํนาจ จึงไดมี้การถ่ายโอนภารกิจในการบริการสาธารณะ
จากส่วนกลางลงมาสู่หน่วยงานราชการระดบัทอ้งถ่ิน โดยไดมี้การตราพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2543 ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 ในหมวด 14 การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทาํให้การกระจายอาํนาจมีความชดัเจนยิง่ข้ึน ภายใตพ้ระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 หมวด 2 ว่าด้วยการกาํหนดอาํนาจและหน้าท่ีในการ
จดัระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 และมาตรา 17 และมาตรา 18 ไดก้าํหนดหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบต่างๆ ทั้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร และเมือง
พทัยา โดยกาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ มีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองและกาํหนดไวโ้ดยละเอียด และการบริการสาธารณะท่ีดีนั้นจะตอ้งคาํนึงถึงหลกั
ประสิทธิภาพในการจดัการ ซ่ึงเป็นการพิจารณาในเร่ืองของคุณภาพของบริการสาธารณะท่ีจดัทาํข้ึน กล่าวคือ การ
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จดัทาํบริการสาธารณะอยา่งหน่ึงควรจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนไดม้ากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากภารกิจในการ
จดับริการสาธารณะบางอย่างจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีระดบัสูง  เป็นกิจการขนาดใหญ่หรือเป็นกิจการท่ีจาเป็นตอ้งมี
การประสานงานระหว่างองคก์รต่างๆ หลายหน่วยงาน แต่ภารกิจในการจดัทาํบริการสาธารณะบางอย่างเป็นกิจการท่ี
ไม่สลบัซบัซอ้น จึงตอ้งมีองคก์รท่ีมีความเหมาะสมทั้งทางดา้นการเงิน บุคลากร และความสามารถดา้นอ่ืนๆ ท่ีจะจดัทาํ
บริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 การบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การจดัทาํบริการสาธารณะโดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพทัยา ซ่ึงบริการสาธารณะท่ีจดัทาํโดยส่วนทอ้งถ่ินนั้น ไดแ้ก่ บริการสาธารณะบางประเภทท่ีรัฐมอบหมายให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ ัดทาํเอง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในเขต
ทอ้งถ่ินนั้ นๆ ซ่ึงอาํนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัทาํบริการสาธารณะ จะถูกบญัญติัไวใ้น
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละประเภท และในพระราชบญัญัติกาํหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ลกัษณะการจดัทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินแบ่งออกเป็น 4 ดา้นหลกัๆ ไดแ้ก่ บริการสาธารณะดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริการสาธารณะ
ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม บริการสาธารณะทางดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  และบริการสาธารณะ
ทางดา้นงานให้บริการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสาธารณประโยชน์เป็นสําคญั กล่าวคือ การจดับริการสาธารณะจะตอ้ง
สอดคลอ้ง และสนองต่อสภาพปัญหาและความตอ้งการส่วนรวมของประชาชนทุกคนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นความตอ้งการ
ของประชาชนท่ีจะมีชีวิตเป็นอยูอ่ยา่งสุขสบาย และความตอ้งการท่ีจะใชชี้วิตอยูใ่นสังคมนั้นอยา่งปลอดภยั (นันทวฒัน์  
บรมนันท์,  2547) ดงันั้น การจดัทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ และความเป็นอยูข่องประชาชนในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัของการกระจายอาํนาจการปกครอง
ไปสู่ทอ้งถ่ินท่ีต้องการให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถบริหารจัดการ และปกครองดูแลตัวเองได้ มี
ความสามารถท่ีจะรับรู้สภาพการเปล่ียนแปลงของปัญหาต่างๆ  และแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีไดดี้ และ
รวดเร็วกว่าราชการส่วนกลางและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นให้ไดม้ากท่ีสุด
อยา่งแทจ้ริง 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองสรวง 
2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองสรวง ตามความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ีเพศ และอาชีพต่างกนั 
 
เนือ้หาทีเ่กีย่วข้อง 
 หลกัสาํคญัในการจดับริการสาธารณะตามแผนการกระจายอาํนาจฯ 
 ในการจดับริการสาธารณะตามแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นั้ นมีหลกัการ
สาํคญั โดยจากหลกัการสากลดงักล่าวขา้งตน้ พบว่าภายใตแ้ผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัการถ่ายโอนภารกิจหนา้ท่ีท่ีรัฐดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
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หลักสําคัญซ่ึงคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใช้เป็นหลักการสําคัญในการ
ประกอบการพิจารณาเพ่ือการถ่ายโอนภารกิจหนา้ท่ีประกอบดว้ย 4 หลกัการสาํคญั ไดแ้ก่ 

1. หลกัผลประโยชน์มหาชนของรัฐ (Public Interest) โดยหลกัความรับผดิชอบของทอ้งถ่ินแต่ละระดบักบั
รัฐบาลกลางน้ีจะสะทอ้นให้เห็นว่ามีภารกิจบางประเภท หรือบางอย่างท่ีรัฐยงัคงตอ้งสงวนไวส้ําหรับดูแล รับผิดชอบ
และปฏิบติัเอง ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์แก่คนส่วนรวม และเพ่ือเสถียรภาพและความมัน่คงของประเทศ อาทิ 1) ภารกิจดา้น
การป้องกนัประเทศ เช่น กิจการทหาร 2) ภาระหน้าท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน เช่น กิจการตาํรวจ 3) 
ภารกิจดา้นการรักษาความมัน่คง หรือเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ 4) ภารกิจดา้นการเป็นตวัแทนในดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ เช่น กิจการทางการทูต ภารกิจดงักล่าวขา้งตน้ถือเป็นภารกิจรวมของชาติ ซ่ึงรัฐบาลส่วนกลางยงัคง
ตอ้งดาํเนินการต่อไป ส่วนภารกิจท่ีถือว่าน่าจะเป็นความรับผดิชอบโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะ
เป็นองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ก็ควรจะเป็นภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินนั้น
โดยเฉพาะ และเป็นไปเพ่ือสนองตอบความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ิน โดยมีลกัษณะ คือ เป็นกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือสนอง
ความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินนั้น ท่ีสามารถแยกออก หรือมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากทอ้งถ่ินอ่ืนได ้เช่น การจดัการขยะ
มลูฝอย การจดัให้มีและบาํรุงรักษาทางบก และทางนํ้า และทางระบายนํ้า และการจดัการศึกษาขั้นตํ่า เป็นตน้ 

2. หลกัความรับผิดชอบของทอ้งถ่ินในการจดับริการ (Local Accountability) หลกัการทัว่ไปท่ีจะทาํให้
สามารถแบ่งภารกิจระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทในสังคม จะมีความรับผิดชอบแตกต่างกัน
อยา่งไร หลกัการทัว่ไปประการหน่ึงท่ีจะช้ีให้เห็นว่าภารกิจใดจะส่งมอบให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบใด 
จะตอ้งพิจารณาหลกัสาํคญั ซ่ึงไดแ้ก่ ผลท่ีเกิดข้ึนหรือผูไ้ดรั้บผลประโยชน์จากบริการสาธารณะนั้นตั้งอยู่ในถ่ินฐานอยู่
ในเขตพ้ืนท่ีใด ยกตวัอยา่งเช่น ถา้บริการสาธารณะใดส่งผลต่อคนในเขตพ้ืนท่ีทอ้งถ่ินนั้นโดยเฉพาะ ก็ควรจะมีการถ่าย
โอนการให้บริการสาธารณะดงักล่าวให้โดยตรง เช่น โอนไปให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือ เทศบาล แต่ภารกิจใด
ท่ีเป็นภารกิจท่ีตอ้งมีผลกระทบต่อคนจาํนวนมาก มากกว่าเขตพ้ืนท่ีทอ้งถ่ิน ก็ควรจะส่งมอบภารกิจนั้นๆ ให้กบัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เป็นตน้ 

3. ความสามารถของทอ้งถ่ิน (Local Capability) หลกัความสามารถของทอ้งถ่ิน เป็นหลกัการท่ีกล่าวถึง
เร่ืองความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ว่าการจดัสรรกิจกรรม หรือภารกิจใดก็ตามไปให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทนั้น ตอ้งคาํนึงถึงความพร้อมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย และแมว้่าความ
พร้อมของทอ้งถ่ินไม่ได้เป็นเง่ือนไขของการมอบภารกิจนั้ น ๆ ไปให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หากแต่เป็น
เง่ือนไขในการกาํหนดเง่ือนเวลาและความพยามยามท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถให้กบัทอ้งถ่ินในการจดัการ ฉะนั้น ถา้
บอกว่าทอ้งถ่ินยงัไม่พร้อมในการจดัการ ก็มีความจาํเป็นท่ีส่วนราชการจะตอ้งมีแผนพฒันาความพร้อมให้กบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือรองรับบริการสาธารณะ เพ่ือให้สามารถจดัการบริการสาธารณะเหล่านั้นได ้ฉะนั้น ความ
พร้อมจะไม่ใช่มูลเหตุของการท่ีบอกว่ากิจการนั้ นๆ จะไม่สามารถถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้
นอกจากนั้นในเร่ืองของหลกัความสามารถแลว้ การจดัโครงสร้างเพ่ือรองรับการบริหารงานใหม่ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน สภาพในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นทิศทางในอนาคต โครงสร้างต่าง ๆ หรือการจัด
องคก์รต่าง ๆ ของทอ้งถ่ินตอ้งเปล่ียนแปลงไป เพราะภารกิจจาํนวนหน่ึงไดส่้งมอบ เพ่ือรองรับการกระจายอาํนาจ และ
ภารกิจใหม่ไปดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามโครงสร้างท่ีจะรองรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะรองรับภารกิจอนัใหม่
นั้น จะตอ้งจดัโครงสร้างเท่าท่ีจาํเป็น ซ่ึงอาจจะไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีโครงสร้างขนาด
ใหญ่มากเกินไปท่ีจะไปทาํให้การทาํงานเกิดความทบัซ้อน หรือกลายเป็นปัญหาภาระค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร ฉะนั้ น
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โครงสร้างท่ีจะเกิดข้ึนใหม่จะเป็นโครงสร้างเท่าท่ีจาํเป็น ท่ีถือว่าเป็นงานหลกั หรือเป็นงานพ้ืนฐานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน แต่หากทอ้งถ่ินใดมีความตอ้งการท่ีจะจดังานบางเร่ืองท่ีอาจเป็นงานเฉพาะ เช่น งานท่องเท่ียว องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถท่ีจะดาํเนินการไดเ้อง ซ่ึงอาจไม่อยูใ่นโครงสร้างหลกัท่ีตอ้งเหมือนกนัทัว่ประเทศ ข้ึนอยู่
กบัความตอ้งการ หรือความจาํเป็นในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นหลกั ฉะนั้นในเร่ืองหลกัความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ก็จึงเป็นเร่ืองการการสร้างความพร้อม การเตรียมความพร้อม และการจดัโครงสร้างเพ่ือการรองรับ 

4. หลกัประสิทธิภาพในการจัดบริการ (Management Efficiency) หลกัประสิทธิภาพในการจดับริการ 
(Management Efficiency) เป็นหลกัท่ีให้ความสาํคญักบัการประหยดั ขนาดของการลงทุน หรือการคาํนึงถึงตน้ทุนใน
การให้บริการ การจดับริการสาธารณะ เม่ือถ่ายโอนให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือดาํเนินการแทนรัฐบาล หรือ
หน่วยงานราชการแลว้นั้น ตอ้งคาํนึงและพิจารณาดว้ยกว่าจะทาํให้ตน้ทุนแพงข้ึนมากนอ้ยขนาดไหน หากเป็นตน้ทุนท่ี
แพงข้ึนมาก ๆ แนวทางก็คือ จาํเป็นตอ้งมีการร่วมกนัมากข้ึนระหว่างทอ้งถ่ินอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นทอ้งถ่ินรูปแบบเดียวกนั 
หรือรูปแบบอ่ืน ๆ กิจกรรมบางอยา่ง หรืองานบางอยา่งท่ีมีการถ่ายโอน หรือจะมีการส่งมอบให้กบัทอ้งถ่ินแลว้ ทอ้งถ่ิน
อาจมีความจาํเป็นท่ีตอ้งหายทุธศาสตร์ในการทาํงานร่วมกนัให้มากข้ึน เพ่ือให้ขนาดของการลงทุนถูกลง 
  นอกจากนั้นในเร่ืองของหลกัประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยรวมยงัคงตอ้งพิจารณาถึงการ
สร้างหลกัประกนัดา้นคุณภาพในการจดับริการสาธารณะ กล่าวคือ เม่ือราชการส่วนกลาง หรือบริหารส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคยุติการให้บริการสาธารณะบางอย่างลง และส่งมอบบริการสาธารณะให้กับทอ้งถ่ินเพ่ือดาํเนินการ ส่ิง
สาํคญัท่ีเป็นหลกัการทัว่ไป คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งดาํเนินการจดับริการสาธารณะนั้นให้มีคุณภาพไม่น้อย
กว่าส่ิงท่ีราชการส่วนกลางเคยทาํ ฉะนั้น หลกัประกนัดา้นคุณภาพการจดับริการจึงเป็นเร่ืองจาํเป็นท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งยดึถือไว ้หลกัเกณฑ์มาตรฐานซ่ึงถือว่าเป็นมาตรฐานในส่วนของราชการ หรือเป็นมาตรฐานทาง
วิชาการก็ยงัมีความสาํคญัในการท่ีจะไปกาํหนดว่าทอ้งถ่ินจาํเป็นตอ้งทาํให้ถึงขั้นตํ่าของมาตรฐานนั้นอยา่งไร 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาํบลเมืองสรวง อาํเภอเมืองสรวง จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 9,375 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรคาํนวณ
ของ ทาโร  ยามาเน ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 396 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเมืองสรวง มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาํบลเมืองสรวง โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้น
งานให้บริการ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และด้านการศึกษาและ
วฒันธรรม ตามลาํดบั  และเม่ือพิจารณาเป็น 
รายดา้น เป็นดงัน้ี 
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1) ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี มีการดูแล บาํรุงรักษาสถานท่ีเล่นกีฬาและออกกาํลงักาย บริการนํ้ าประปา
อยา่งเพียงพอและสมํ่าเสมอ และการดูแล บาํรุงรักษาสายไฟ ไฟฟ้าส่องสว่างในท่ีสาธารณะและจุดเส่ียง 

2) ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม โดยภาพรวมและรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี ความเพียงพอของสวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ การให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัยา
เสพติด และมีโครงการรณรงคห์รืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

3) ดา้นการศึกษาและวฒันธรรม โดยภาพรวมและรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี การสนบัสนุนหรือให้ทุนเพ่ือจดัซ้ือ จดัหาวสัดุ ส่ือการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
การให้ทุนอาหารเสริมหรืออาหารกลางวนัแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี และการสนบัสนุนหรือให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใน
พ้ืนท่ี 

4) ดา้นงานให้บริการ โดยภาพรวมและรายขอ้ อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแยม้แจ่มใสในการให้บริการ เจา้หน้าท่ีมีการ
ส่ือสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการอยา่งชดัเจน และมีป้ายบอกท่ีตั้งของเทศบาลอยา่งชดัเจน 
 ประชาชนท่ีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองสรวง 
โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั และพบว่าประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนเพศชาย มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยด้านท่ีมี
ประสิทธิผลสูงสุด คือ ดา้นงานให้บริการ รองลงมาคือดา้นการศึกษาและวฒันธรรม ส่วนดา้นท่ีมีประสิทธิผลตํ่าสุด คือ
ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส่วนประชาชนเพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีการ
ปฏิบติัสูงสุด  คือ ดา้นงานให้บริการ รองลงมา คือดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัตํ่าสุด 
คือ ดา้นการศึกษาและวฒันธรรม 
 ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองสรวง อยู่
ในระดบัมาก และเม่ือเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นจากมากไปหานอ้ย เป็นดงัน้ี  ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ และ 
หรือ พนกังานรัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ ประชาชนท่ีมีอาชีพอิสระ และประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม ตามลาํดบั และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายอาชีพ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ และ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก และเม่ือเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นจากมากไปหา น้อย เป็นดงัน้ี ดา้นงาน
ให้บริการ รองลงมา คือ ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ตามลาํดบั 
 ประชาชนท่ีมีอาชีพอิสระมีความคิดเห็นโดยภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นจากมากไปหานอ้ย เป็นดงัน้ี ดา้นงานให้บริการ ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และดา้นสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 ประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม โดยภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็น
จากมากไปหาน้อย เป็นดังน้ี ด้านงานให้บริการ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม และและด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองสรวง 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า มี 3 ดา้นท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 คือ 
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ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดา้นการศึกษาและวฒันธรรมและดา้นงานให้บริการ ส่วนดา้นสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั 
 ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ และ หรือ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนท่ีมีอาชีพอิสระ มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองสรวง ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม  ประชาชนท่ีมีอาชีพรับ
ราชการ และ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนท่ีมีอาชีพอิสระ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการ
สาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองสรวง ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ และ หรือ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนท่ีมีอาชีพอิสระ  มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองสรวง ดา้นการศึกษาและวฒันธรรม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม  ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ 
และ หรือ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนท่ีมีอาชีพอิสระ  มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาํบลเมืองสรวง ดา้นการศึกษาและวฒันธรรม โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ และ หรือ พนกังานรัฐวิสาหกิจและประชาชนท่ีมีอาชีพอิสระ มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองสรวง ดา้นงานให้บริการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ส่วนความคิดเห็นของส่วนความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนท่ีมีอาชีพรับ
ราชการ และ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนท่ีมีอา ชีพอิสระ และและประชาชนท่ีมีอาชีพอิสระ มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองสรวง ดา้นการศึกษาและวฒันธรรม โดยรวมไม่
แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

1. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเมืองสรวง มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาํบลเมืองสรวง โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้น
งานให้บริการ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และด้านการศึกษาและ
วฒันธรรม ตามลาํดบั โดยในดา้นงานให้บริการ เร่ืองท่ีประชาชนเห็นว่ามีระดบัประสิทธิผลสูง ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีมี
บุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ยิม้แยม้แจ่มใสในการให้บริการ เจา้หน้าท่ีมีการส่ือสารและอธิบายขั้นตอนการ
ให้บริการอย่างชดัเจน และมีป้ายบอกท่ีตั้งของเทศบาลอย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วชัระ  เสริฐสมใจ 
(2550 : บทคดัย่อ) ท่ีไดศึ้กษาประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม  อาํเภอฮอด จงัหวดั
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลท่าขา้มดา้น
การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม และด้านงานให้บริการและบริการชุมชน  โดยภาพรวมในระดับมาก  ด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเร่ืองท่ีประชาชนเห็นว่ามีระดบัประสิทธิผลสูง ไดแ้ก่  มีการดูแล บาํรุงรักษาสถานท่ี
เล่นกีฬาและออกกาํลงักาย บริการนํ้ าประปาอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ และการดูแล บาํรุงรักษาสายไฟ ไฟฟ้าส่อง
สว่างในท่ีสาธารณะและจุดเส่ียง ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองท่ีประชาชนเห็นว่ามีระดบัประสิทธิผลสูง ไดแ้ก่ 
ความเพียงพอของสวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ การให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัยาเสพติด และมีโครงการรณรงคห์รือ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม และ ด้านการศึกษาและวฒันธรรม เร่ืองท่ีประชาชนเห็นว่ามีระดบัประสิทธิผลสูง ไดแ้ก่ การ
สนับสนุนหรือให้ทุนเพ่ือจัดซ้ือ จัดหาวสัดุ ส่ือการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี การให้ทุนอาหารเสริมหรือ
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อาหารกลางวนัแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี และการสนบัสนุนหรือให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี ผลการศึกษาในคร้ังน้ี 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปราณี  อินทวงศ ์ (2550 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาล
ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลตาํบลบางกะดี  อาํเภอเมือง 
จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัตามค่าคะแนนเฉล่ียคือ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ 
ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้นอาคารสถานท่ี ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาล
ตาํบลบางกะดี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ทั้งในภาพรวมและรายดา้น พบว่า ผูม้าใชบ้ริการท่ีมีเพศต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัผลการให้บริการของเทศบาลตาํบลบางกะดี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ พรจนัทร์  มิตรมุสิก (2549 : บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลแม่เจดีย์
ใหม่ อาํเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา  ประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่เจดียใ์หม่ และศึกษาปัญหาในการให้บริการสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนพึง
พอใจมากต่อการให้บริการสาธารณะและการทาํงานของพนกังานส่วนตาํบล 
 นอกจากน้ีจากการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อุไร  ภาควิชยั (2552 : บทคดัย่อ)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง 
ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  พบว่า
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อระดบัประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลศาลายา  
อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม แบ่งเป็น 4 ดา้น โดยประชาชนสะทอ้นให้เห็นว่า การให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลศาลายา  ต้องปรับปรุงและตอ้งเสนอแนะแกไ้ขในภาพรวม 1 ดา้น คือดา้นงานพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 53 ส่วนอีก 3 ดา้นอยูใ่นเกณฑท่ี์ประชาชนสะทอ้นให้เห็นว่าการให้บริการสาธารณะ
มีประสิทธิผลสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้สูงท่ีสุด คือดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อย
ละ 53.6 รองลงมา คือดา้นงานบริการอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ  51.4  และดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 
50.7   

2. ประชาชนท่ีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองสรวง 
โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน และพบว่าประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปราณี  อินทวงศ ์ (2550 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาล
ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ท่ีพบว่า ผูม้าใชบ้ริการท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการ
ให้บริการของเทศบาลตาํบลบางกะดี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

3. ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมือง
สรวง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากเทศบาลตาํบลเมืองสรวง อาํเภอเมืองสรวง จงัหวดัร้อยเอ็ด ได
ให้ความสาํคญัในเร่ืองการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆ  ดา้นให้ครอบคลุมและทัว่ถึงประชาชนทุกกลุ่ม
อยา่งเท่าเทียมกนั 

4. ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  คือ การขยายเขตบริการนํ้าประปา
ให้ครอบคลุมและทัว่ถึง และกาํกบั ดูแลเร่ืองคุณภาพนํ้ าประปา  ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ควรดาํเนินการใน
เร่ืองการป้องกนัและกาํจดันํ้ าเสีย และมลพิษต่างๆ ดา้นการศึกษาและวฒันธรรม ควรมีการรณรงคส่์งเสริมกิจกรรมเพ่ือ
ทาํนุบาํรุงและสืบสานวฒันธรรมไทยให้มากยิ่งข้ึน  ดา้นงานให้บริการ เทศบาลควรให้บริการดา้นขอ้มูลข่าวสารดา้น
ต่างๆ ให้มากยิง่ข้ึน 
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5. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัต่อไป  ควรมีการศึกษาความตอ้งการรับบริการสาธารณะของประชาชน ทั้งน้ี
เพ่ือเทศบาลจะไดจ้ดัทาํแผนพฒันาไดต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง รวมทั้งยงัเป็นแนวทางในการ
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในการดาํเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ควรมีการศึกษาแนวทาง
ส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้ประชาชนในฐานะผูใ้ชบ้ริการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการบริการสาธารณะของเทศบาล 
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การจัดการภยัพิบัตโิดยอาศัยชุมชนเป็นฐานศึกษากรณตี าบลเมอืงเปลอืย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวดัร้อยเอด็ 
Disaster Management through Community-based: A Case Study of Muang Pluey Subdistrict Administrative 

Organization, Srisomdet District, Roi Et Province 
 

จีรศกัด์ิ  เสถียรขนัธ์1 
พฒันศิ์ณ  สาํเริงรัมย์2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการจดัการภยัพิบติัและศึกษาขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการจดัการ
ภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ประชากรในการศึกษา
คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ดปี พ.ศ. 2557 จาํนวนทั้งส้ิน 
3,052 คน กาํหนดกลุ่มตวัอย่างใชสู้ตรคาํนวณ ทาโร ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 353 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา   
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ประชาชนมีความคิดเห็นว่าตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการจดัการภยัพิบติัโดย
อาศยัชุมชนเป็นฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดา้นการเสริมสร้างขีดความสามารถ ดา้นการติดตาม การรายงานผลและการปรับปรุงแกไ้ข ด้านการเลือกชุมชน
ดาํเนินการ ดา้นมวลชนสัมพนัธ์ ดา้นการจดัองค์กรชุมชน ดา้นการประเมินความเส่ียง และดา้นการจดัทาํแผนจดัการ
ความเส่ียง  

2. ขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน 
  2.1 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ควรทาํความเขา้ใจกบัประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัภยั ติดตาม
ข่าวสาร สภาพอากาศ ท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  เพ่ือการเตรียมการป้องกนัภยัไดท้นัท่วงที ลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
  2.2 ดา้นการซอ้มแผนป้องกนัอุบติัภยั ควรจดัฝึกอบรมซ้อมแผนและให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน  
การสร้างจิตสาํนึกให้ประชาชนตระหนกัถึงภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนและให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง เพ่ือการมีส่วนร่วมควรมี
การฝึกซอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
  2.3 ควรสาํรวจความเดือดร้อนของประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติัควรดาํเนินการอยา่งรวดเร็ว 
ทัว่ถึง โดยให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมเพ่ือประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัอยา่งทนัท่วงที 
  2.4 ควรจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์เตือนภัยท่ีทนัสมยัพร้อมทั้งอบรม ทบทวนให้กับอาสาสมคัรและ
ประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 

                                                             
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันครราชสีมา 
2 (ผูช่้วยศาสตราจารย)์, อาจารยท์ี่ปรึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วทิยาลยันครราชสีมา 
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ค าส าคญั : การจดัการภยัพิบติั, ชุมชน, ตาํบลเมืองเปลือย 

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 
 
บทน า 
 สภาพแวดลอ้มของโลกไดมี้การเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลาทั้งท่ีเป็นไปโดยทางธรรมชาติและ
โดยนํ้ามือของมนุษยก์ล่าวคือแนวนโยบายเพ่ือการพฒันาประเทศท่ีมุ่งเน้นการใช ้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ เป็นหลกั
อยา่งขาดการส่งเสริมแนวทางอนุรักษ์ประกอบกบัความกา้วหน้าในดา้นเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาให้กา้วลํ้ าหน้าเพ่ือ
เพ่ิมศกัยภาพการผลิตในดา้นอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมและปัญหาการเจริญเติบโตและการขยายตวัของชุมชนเมือง
ท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน มีผลทาํให้สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลายและเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว เป็น
สาเหตุให้สภาพนิเวศน์ทางธรรมชาติเสียสมดุล จนนาํไปสู่การเกิดปรากฏการณ์ทางดา้นธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การเกิดสภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) และปรากฏการณ์ เอลนินโญ่(El Nino) โดยทั้ง 2 ปรากฏการณ์น้ี ได้
ส่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละโลกโดยตรง กล่าวคือ ทาํให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนจนกลายเป็นสภาวะโลกร้อน สภาพ
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อากาศจึงมีความแปรปรวน จนเกิดภยัพิบติัทางดา้นธรรมชาติ เช่น อุทกภยั วาตภยั และ ดินโคลนถล่ม  ท่ีมีแนวโน้มว่า
ในอนาคตจะมีความรุนแรงมากข้ึน ยกตวัอย่างภยัพิบติัท่ีไดเ้กิดข้ึนในประเทศไทย เช่น วาตภยัจากพายุโซนร้อน “แฮ
เรียต” (Harriet) ท่ีแหลมตะลุมพุก อาํเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2505 ทาํให้มี
ผูเ้สียชีวิตถึง 870 คน สูญหาย 160 คน บาดเจ็บ 422 คน ประชาชนไร้ท่ีอยู่อาศยั 16,170 คน ทรัพยสิ์นสูญเสียประมาณ 
960 ล้านบาท วาตภัยพายุไต้ฝุ่ น “เกย”์ (Gay) ท่ีพดัเข้าสู่จังหวดัชุมพรเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายนพ.ศ. 2532 ทรัพยสิ์น
สูญเสียราว 11,739,595,265 บาท ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ประชาชนเสียชีวิต 602 คน บาดเจ็บ 5,495 คน 
บา้นเรือนเสียหาย 61,258 หลงั วาตภยัจากพายไุตฝุ้่ น “ลินดา” (Linda) ระหว่างวนัท่ี 2- 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ทาํให้
เกิดความเสียหายจากวาตภัย อุทกภัย และคล่ืนซัดฝ่ังในพ้ืนท่ี 11 จังหวัดของภาคใต้และภาคตะวันออก (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2553: 150-155) 
  ปี พ.ศ.2556 จงัหวดัร้อยเอ็ดจึงไดจ้ดัการฝึกอบรมให้กบัประชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัในตาํบลเมืองเปลือย 
จาํนวน 8 หมู่บา้น (สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัร้อยเอ็ด,  2556) ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสูง สูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 
120-160 เมตร มีภูเขาทางตอนเหนือซ่ึงติดต่อจากเทือกเขาภูพาน บริเวณตอนกลางของจงัหวดัมีลกัษณะเป็นท่ีราบลูก
คล่ืน บริเวณตอนล่างมีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่นํ้ ามูลและสาขา ไดแ้ก่ ลาํนํ้ าชี ลาํนํ้ าพลบัพลา ลาํนํ้ าเตา เป็นตน้ 
บริเวณท่ีราบตํ่าอันกวา้งขวาง เรียกว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” มีพ้ืนท่ีประมาณ 80,000ไร่ มีลกัษณะเป็นท่ีราบแอ่งกะทะ 
ลกัษณะภูมิอากาศ ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้สภาพภูมิอากาศอยู่
ในประเภทฝนเมืองร้อน ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 1,196.8 ลูกบาศกมิ์ลลิเมตร ฝนตกชุกในเดือนมิถุนายนถึงกนัยายนอากาศ
ร้อนแห้งแลง้ในเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเมษายน ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน และเกิดความเสียหายจากวาตภยั มีมูลค่า
ประมาณ 200 ลา้นบาท  
  จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชน
เป็นฐาน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จังหวดัร้อยเอ็ด โดยนํามาประยุกต์เขา้กบัหลกัการบริหาร
จดัการวาตภยั มุ่งเนน้ให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง และแสดงให้เห็นศกัยภาพของประชาชนในชุมชน ตั้งแต่การวางแผน 
การระดมพลงัแกไ้ขปัญหา โดยใชอ้งคค์วามรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือการสร้างชุมชนให้มีความปลอดภยั
น่าอยูแ่ละพ่ึงพาตนเองได ้และอีกทั้งเป็นการลดความเส่ียงภยัการป้องกนัและการติดตามประเมินควบคุมความเสียหาย
จากสาธารณภยั นบัว่าเป็นการปรับปรุงพฒันาแผนป้องกนัวาตภยัให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นฐานรากท่ีมัน่คงของชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการจัดการภัยพิบติัโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานของตาํบลเมือง
เปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีในการศึกษา คือ ตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ระหว่างเดือนตุลาคม–ธนัวาคม  พ.ศ.  2557 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
 ผูศึ้กษาไดก้าํหนดขอบเขตดา้นเน้ือหาการจดัการภัยพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐานตามท่ีกรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั (2557) กาํหนด โดยแบ่งเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเลือกชุมชนดาํเนินการ ดา้นมวลชนสัมพนัธ์ 
ดา้นการประเมินความเส่ียงด้านการจัดองค์กรชุมชน ด้านการจัดทาํแผนจดัการความเส่ียง  ด้านการเสริมสร้างขีด
ความสามารถและดา้นการติดตาม การรายงานผลและการปรับปรุงแกไ้ข 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1) ตวัแปรอิสระปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน แบ่งเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเลือก
ชุมชนดาํเนินการ ดา้นมวลชนสัมพนัธ์ ดา้นการประเมินความเส่ียง ดา้นการจดัองคก์รชุมชน ดา้นการจดัทาํแผนจดัการ
ความเส่ียง ดา้นการเสริมสร้างขีดความสามารถ และดา้นการติดตาม การรายงานผลและการปรับปรุงแกไ้ข 
 
วธิีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีตาํบลเมืองเปลือยอาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด  ปี พ.ศ. 2557 จาํนวนทั้งส้ิน 3,052 คน (ขอ้มลูทะเบียนราษฎร์อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด,  2557) 

2. กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดั
ร้อยเอ็ดปี พ.ศ. 2557 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro  Yamane, 1973 อา้งถึงใน 
บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 101)  โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั .05 คาํนวณตามสูตร
ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 353.45 การศึกษาน้ีจึงเลือกกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 353 คน แลว้เลือกตวัอย่างจากแต่ละหมู่บา้น 
โดยคาํนวณตามสัดส่วนค่าร้อยละ และเลือกเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพ่ือใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยู่จริงในเขตพ้ืนท่ีของตาํบลเมืองเปลือยอาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 1 
ฉบบั โดยแบ่งคาํถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) 
  ตอนท่ี  2  สอบถามการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐานของตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตาม
วิธีของลิเคอร์ท (Likert)  
  ตอนท่ี  3  สอบถามขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติัโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานของตาํบล
เมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  ผูศึ้กษาดาํเนินตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน 
2) สร้างแบบสอบถามแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนโดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่ง

หมายของการศึกษา 
3) นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแก้ภาษา 

เน้ือหา ความครบถว้นถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามสามารถวดัได้
ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 

4) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  
จากผูเ้ช่ียวชาญ  2  ท่าน  พิจารณาตรวจสอบและขอคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุง  เพ่ือให้อ่านแลว้เขา้ใจง่าย  ตรง
ตามความมุ่งหมายของการศึกษา 

5) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กบัประชาชนในเขตตาํบลสวนจิก  อาํเภอศรีสมเด็จ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด  ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา จาํนวน  40  คน 

6) นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดย
วิธี Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 
เพ่ือทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

7) นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545 : 99) 

8) จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 การรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) ขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเสนอต่อกาํนัน
ตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด  เพ่ือประสานการเก็บขอ้มูลกบัประชาชนในเขตตาํบลเมืองเปลือย 
อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเองและไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
1) วิเคราะห์ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 
2) วิเคราะห์การจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐานของตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดั

ร้อยเอ็ดโดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ียและแปล
ความหมาย ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 : 100) 

3) วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐานของตาํบลเมือง
เปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ดโดยการวิเคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบั
นิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
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2) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha  
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

3) สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 
สรุปผลการศึกษา 

1. ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จาํนวน 198 คน (ร้อยละ 56.10) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-50 ปี จาํนวน 256 คน (ร้อยละ 72.50) 
รองลงมามีอาย ุ51 ปี ข้ึนไป จาํนวน 61 คน (ร้อยละ 17.30) ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา จาํนวน 175 
คน (ร้อยละ 49.60)  รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 95 คน (ร้อยละ 26.90) ส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกร จาํนวน 167 คน (ร้อยละ 47.30) รองลงมามีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัหรืองานเอกชน  จาํนวน 101 คน 
(ร้อยละ 28.60) และส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 5,001–10,000 บาท จาํนวน 192 คน (54.40) 

2. ประชาชนมีความคิดเห็นว่าตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการจดัการภยัพิบติั

โดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x =2.62)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัปาน
กลาง 4 ด้าน และอยู่ในระดับน้อย 3 ด้าน โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการเสริมสร้างขีด

ความสามารถ ( x =3.04)  ดา้นการติดตาม การรายงานผลและการปรับปรุงแกไ้ข ( x =3.03) ดา้นการเลือกชุมชน

ดาํเนินการ( x =2.97) ดา้นมวลชนสัมพนัธ์ ( x =2.93) ดา้นการจดัองค์กรชุมชน ( x =2.17) ดา้นการประเมินความ

เส่ียง ( x =2.15) และดา้นการจดัทาํแผนจดัการความเส่ียง ( x =2.05)  ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  เป็นดงัน้ี 

1) ดา้นการเลือกชุมชนดาํเนินการโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =2.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  มีการกาํหนดเกณฑใ์นการเลือกชุมชนเพ่ือจดัการความเส่ียงจากอุทกภยัใน

ตาํบล ( x =3.06) รองลงมา มีการเลือกชุมชนเพ่ือจดัเป็นพ้ืนท่ีในการดาํเนินการเพ่ือจดัการความเส่ียงจากอุทกภยัใน

ตาํบล ( x =3.02)  มีคณะกรรมการพิจารณาเลือกชุมชนเพ่ือจดัการความเส่ียงจากอุทกภยัในตาํบล  ( x =2.88)  และมี

การประกาศหรือประชาสัมพนัธ์เพ่ือให้รับทราบชุมชนเป้าหมายในการดาํเนินงานโดยทัว่กนั  ( x =2.85) 

2) ด้านมวลชนสัมพนัธ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดย

เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี  มีการสังเกต การยอมรับการเปล่ียนแปลงจากประชาชนในตาํบล ( x =2.98) 

รองลงมา มีการกาํหนดกลยทุธ์ในการสร้างความเขา้ใจในชุมชน เพ่ือจดัการความเส่ียงจากอุทกภยัในตาํบล ( x =2.92) 

มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจในชุมชนเพ่ือจดัการความเส่ียงจากอุทกภยัในตาํบล  ( x =2.90)  และมีการปรับปรุงกล

ยทุธ์ในการสร้างความเขา้ใจในชุมชนเพ่ือจดัการความเส่ียงจากอุทกภยัในตาํบลให้มีความเหมาะสม  ( x =2.89) 

3) ดา้นการประเมินความเส่ียง  โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย ( x =2.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดย

เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี  มีการเตรียมการประเมินความเส่ียงจากอุทกภยัในตาํบล ( x =2.28) 

รองลงมา มีการประเมินความเส่ียงจากอุทกภยัในตาํบล ( x =2.20) และมีการจดัการความเส่ียงจากอุทกภยัในตาํบล  

( x =2.15) 

4) ด้านการจัดองค์กรชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( x =2.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดย

เรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อันดับ ดังน้ี  มีการจัดตั้ งคณะกรรมการจัดการอุทกภัยในตาํบล ( x =2.37) 
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รองลงมา มีการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการจดัการอุทกภยัในตาํบล ( x =2.22) และมีการประชุมของ

คณะกรรมการจดัการอุทกภยัในตาํบล  ( x =2.12) 

5) ดา้นการจดัทาํแผนจดัการความเส่ียง โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย ( x =2.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดังน้ี  มีการจดัทาํแผนการจัดการหลังการเกิดอุทกภัยในตาํบล ( x =2.11) 

รองลงมา มีการจดัทาํแผนการจดัการก่อนเกิดอุทกภยัในตาํบล ( x =2.07) และมีการจดัทาํแผนการจดัการขณะเกิด

อุทกภยัในตาํบล ( x =2.03) 

6) ดา้นการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.04) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี  มีการหาความตอ้งการในการฝึกอบรมเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการจดัการอุทกภยัในตาํบล ( x =3.12) รองลงมา มีการกาํหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมการจัดการ

อุทกภยัในตาํบล ( x =3.08) และมีการกาํหนดเร่ืองท่ีควรให้การฝึกซอ้มและฝึกปฏิบติัการจดัการอุทกภยัในตาํบล  ( x

=3.01) 

7) ดา้นการติดตาม การรายงานผลและการปรับปรุงแกไ้ข โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.03) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี  เชิญหน่วยราชการเขา้ร่วมสังเกตการณ์

เพ่ือร่วมให้ ขอ้คิดเห็นตลอดจนให้คาํแนะนาํในการจดัการอุทกภยัในตาํบล  ( x =3.10) รองลงมา มีการสรุปผลการ

ดาํเนินงานประจาํปีของการจัดการความเส่ียงจากอุทกภัยในตาํบล ( x =3.07) และมีการประชุมหารือ เพ่ือนํา
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าพิจารณาร่วมกนัเพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการจดัการความเส่ียงจากอุทกภยัใน

ตาํบล ( x =3.04) 
3. ขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐานของตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอ

ศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
1) ขาดการประชาสัมพนัธ์ แจง้เตือนประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกบัสภาพอากาศ และภยัพิบติัท่ีจะเกิดข้ึน

ในพ้ืนท่ี 
   แนวทางแก้ไข คือ ทาํความเขา้ใจกบัประชาชนในพ้ืนท่ี ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัภยั ติดตาม
ข่าวสาร สภาพอากาศ ภยัพิบติัท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  เพ่ือการเตรียมการป้องกนัภยัไดท้นัท่วงที ลดความสูญเสียท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได ้

2) ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ร่วมซอ้มแผน 
    แนวทางแกไ้ข จดัฝึกอบรมซอ้มแผนให้กบัประชาชนในพ้ืนท่ี ทั้งน้ีเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจะต้องให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี และการปฏิบติัตนของประชาชนใน
ชุมชน สร้างจิตสาํนึกให้ประชาชนตระหนักถึงภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึน  และให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง เพ่ือการมีส่วนร่วม
ของในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

3) การสาํรวจความเดือดร้อนของประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติั ยงัไม่ทัว่ถึง และล่าชา้ ขาด
งบประมาณสนบัสนุน 
   แนวทางแกไ้ข ประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมกนัสาํรวจสภาพความเสียหาย และแจง้ ไปยงัผูน้าํชุมชน เพ่ือ
ประสานขอความช่วยเหลือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล สนบัสนุนเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอยา่งทนัท่วงที 
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4) ขาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือเตือนภยั 
  แนวทางแกไ้ข ผูน้าํชุมชนควรร่วมมือกบัประชาชนตรวจสภาพความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัย 
และขอรับการสนบัสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ จากหน่วยงานของรัฐ ให้ความรู้ดา้นการจดัการภยัพิบติักบัประชาชน
อยา่งต่อเน่ือง 

5) การจดัซอ้มแผนไม่มีความต่อเน่ือง 
   แนวทางแกไ้ข ควรจดัอบรมซอ้มแผนเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ ให้มีความต่อเน่ืองอย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือทบทวนแผนเพ่ือนาํมาปรับปรุงแกใ้นการเตรียมรับสถานการณ์จริงต่อไป  เร่ิมตั้ งแต่ขั้นตอนจัดทาํ
แผนการจดัการก่อนเกิดภยัพิบติั แผนขณะเกิดภยัพิบติั และแผนหลงัการเกิดภยัพิบติัในตาํบล โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัทาํแผนในทุกขั้นตอนมากท่ีสุด  พร้อมตรวจติดตาม ประเมินผลการทาํงาน และการรายงานผล โดยการ
ประชุมของกรรมการหมู่บา้นอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และเชิญองค์กรภายนอกเข้าร่วมสังเกตการณ์เพ่ือร่วมให้
ขอ้คิดเห็น ตลอดจนให้คาํแนะนาํในการจดัการภยัพิบติั 
 
อภปิรายผล 

1. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด  
มีการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ โดยดา้นท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่า
ตาํบลเมืองเปลือยมีการดาํเนินการมากท่ีสุดคือดา้นการเสริมสร้างขีดความสามารถ ซ่ึงตาํบลเมืองเปลือยไดด้าํเนินการ
ในเร่ืองการหาความตอ้งการในการฝึกอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถในการจดัการอุทกภยัในตาํบล  มีการกาํหนด
ระยะเวลาในการฝึกอบรมการจดัการอุทกภยัในตาํบล  และมีการกาํหนดเร่ืองท่ีควรให้การฝึกซ้อมและฝึกปฏิบติัการ
จดัการอุทกภยัในตาํบล  แสดงให้เห็นว่าตาํบลเมืองเปลือยไดมี้การเตรียมความพร้อมและ การทาํให้ประชาชนซ่ึงอยู่ใน
ภาวะล่อแหลมและเส่ียงภยัมีความเขา้ใจถึงสภาวะของภยัและแนวโนม้ท่ีจะเกิดเป็นภยัพิบติัข้ึนได ้อีกทั้งยงัหมายถึงการ
ให้ประชาชนรู้ถึงวิธีการท่ีเหมาะสมในการเตรียมความพร้อมการตอบสนองและการบรรเทาภยัต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง  โดยการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการสร้างขีด
ความสามารถของชุมชนตามหลกัการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน ซ่ึงชุมชนจะตอ้งมีการฝึกปฏิบติั เพ่ือเพ่ิม
ทกัษะความชาํนาญเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ยควรฝึกซอ้มแผนปีละ 2 คร้ัง คือ ในช่วงฤดูกาลเกิดภยัและเม่ือใกลจ้ะถึงเวลาท่ี
คาดว่าพาย ุลมมรสุม มกัจะเกิดข้ึน 
 ดา้นท่ีตาํบลเมืองเปลือยดาํเนินการในระดบัรองลงมาคือ  ดา้นการติดตาม การรายงานผลและการปรับปรุง
แกไ้ขโดยตาํบลเมืองเปลือยไดเ้ชิญหน่วยราชการเขา้ร่วมสังเกตการณ์เพ่ือร่วมให้ ขอ้คิดเห็นตลอดจนให้คาํแนะนาํใน
การจดัการอุทกภยัในตาํบล  มีการสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปีของการจดัการความเส่ียงจากอุทกภยัในตาํบล  และมี
การประชุมหารือ เพ่ือนาํขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าพิจารณาร่วมกนัเพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการจดัการ
ความเส่ียงจากอุทกภยัในตาํบล ด้านการเลือกชุมชนดาํเนินการโดยตาํบลเมืองเปลือยไดก้าํหนดเกณฑ์ในการเลือก
ชุมชนเพ่ือจดัการความเส่ียงจากอุทกภยัในตาํบล   มีการเลือกชุมชนเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีในการดาํเนินการเพ่ือจดัการความ
เส่ียงจากอุทกภยัในตาํบล  มีคณะกรรมการพิจารณาเลือกชุมชนเพ่ือจดัการความเส่ียงจากอุทกภยัในตาํบล  และมีการ
ประกาศหรือประชาสัมพนัธ์เพ่ือให้รับทราบชุมชนเป้าหมายในการดาํเนินงานโดยทัว่กนั ดา้นมวลชนสัมพนัธ์  ตาํบล
เมืองเปลือยดาํเนินการโดยมีการสังเกต การยอมรับการเปล่ียนแปลงจากประชาชนในตาํบล   มีการกาํหนดกลยุทธ์ใน
การสร้างความเขา้ใจในชุมชน เพ่ือจดัการความเส่ียงจากอุทกภยัในตาํบล  มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจในชุมชนเพ่ือ
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จดัการความเส่ียงจากอุทกภยัในตาํบล  และมีการปรับปรุงกลยุทธ์ในการสร้างความเขา้ใจในชุมชนเพ่ือจดัการความ
เส่ียงจากอุทกภยัในตาํบลให้มีความเหมาะสม ดา้นการจดัองค์กรชุมชน ตาํบลเมืองเปลือยไดต้ั้งคณะกรรมการจดัการ
อุทกภัยในตาํบล  มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการจัดการอุทกภัยในตาํบล  และมีการประชุมของ
คณะกรรมการจดัการอุทกภยัในตาํบล ดา้นการจดัการความเส่ียง ตาํบลเมืองเปลือยมีการจดัทาํแผนการจดัการหลงัการ

เกิดอุทกภยัในตาํบล มีการจดัทาํแผนการจดัการก่อนเกิดอุทกภยัในตาํบล ( x =2.07) และมีการจดัทาํแผนการจดัการ
ขณะเกิดอุทกภยัในตาํบล 
 ส่วนดา้นท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่าตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด   มีการจดัการภยั
พิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐานอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุดคือดา้นการจดัทาํแผนจดัการความเส่ียง  โดยตาํบลเมืองเปลือยได้
ดาํเนินการมีการจดัทาํแผนการจดัการหลงัการเกิดอุทกภยัในตาํบล  แสดงให้เห็นว่าในการจดัทาํแผนจดัการความเส่ียง
จดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐานไดด้าํเนินการเม่ือเหตุไดเ้กิดข้ึนและจบส้ินไปแลว้ โดยไดน้าํเอาเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนแลว้ หรือนําเอาประสบการณ์ดงักล่าวมาเป็นแนวทางหรือขอ้มูลพ้ืนฐานในการจดัทาํแผนจดัการความเส่ียง
จดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน ซ่ึงเป็นการเนน้การป้องกนัภยัมากกว่าการแกไ้ขเหตุเฉพาะหนา้ 

2. ประชาชนมีขอ้เสนอแนะต่อการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐานของตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรี
สมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด 

1) ขาดการประชาสัมพนัธ์ แจง้เตือนประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกบัสภาพอากาศ และภยัพิบติัท่ีจะเกิดข้ึน
ในพ้ืนท่ีแนวทางแกไ้ข คือ ทาํความเขา้ใจกบัประชาชนในพ้ืนท่ี ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัภยั ติดตามข่าวสาร สภาพ
อากาศ ภยัพิบติัท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  เพ่ือการเตรียมการป้องกนัภยัไดท้นัท่วงที ลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

2) ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ร่วมซอ้มแผน แนวทางแกไ้ข จดัฝึกอบรมซ้อมแผนให้กบัประชาชน
ในพ้ืนท่ี ทั้งน้ีเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจะตอ้งให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบับทบาท
หนา้ท่ี และการปฏิบติัตนของประชาชนในชุมชน สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึน  และให้
ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง เพ่ือการมีส่วนร่วมของในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

3) การสาํรวจความเดือดร้อนของประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัพิบติั ยงัไม่ทัว่ถึง และล่าชา้ ขาด
งบประมาณสนบัสนุน  แนวทางแกไ้ข ประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมกนัสาํรวจสภาพความเสียหาย และแจง้ ไปยงัผูน้าํชุมชน 
เพ่ือประสานขอความช่วยเหลือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล สนบัสนุนเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัอยา่งทนัท่วงที 

4) ขาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือเตือนภยั แนวทางแกไ้ข ผูน้าํชุมชนควรร่วมมือกบัประชาชนตรวจสภาพ
ความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภยั และขอรับการสนบัสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ จากหน่วยงานของรัฐ  ให้ความรู้ดา้น
การจดัการภยัพิบติักบัประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 

5) การจดัซ้อมแผนไม่มีความต่อเน่ือง  แนวทางแก้ไข ควรจดัอบรมซ้อมแผนเพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถ ให้มีความต่อเน่ืองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือทบทวนแผนเพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ในการเตรียมรับ
สถานการณ์จริงต่อไป  เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนจดัทาํแผนการจดัการก่อนเกิดภยัพิบติั แผนขณะเกิดภยัพิบติั และแผนหลงัการ
เกิดภัยพิบติัในตาํบล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนในทุกขั้นตอนมากท่ีสุด  พร้อมตรวจติดตาม 
ประเมินผลการทาํงาน และการรายงานผล โดยการประชุมของกรรมการหมู่บา้นอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และเชิญ
องคก์รภายนอกเขา้ร่วมสังเกตการณ์เพ่ือร่วมให้ขอ้คิดเห็น ตลอดจนให้คาํแนะนาํในการจัดการภยัพิบติั 
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ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํไปใช ้

1) ดา้นการเลือกชุมชนดาํเนินการ  ตาํบลเมืองเปลือยควรประกาศหรือทาํการประชาสัมพนัธ์เพ่ือให้
ประชาคมไดท้ราบชุมชนเป้าหมายในการดาํเนินงานโดยทัว่กนั 

2) ดา้นมวลชนสัมพนัธ์  ตาํบลเมืองเปลือยควรปรับปรุงกลยุทธ์การสร้างความเขา้ใจในชุมชนเพ่ือ
จดัการความเส่ียงจากอุทกภยัในตาํบลให้มีความเหมาะสมยิง่ข้ึน 

3) ดา้นการประเมินความเส่ียง ตาํบลเมืองเปลือยควรมีการจดัทาํแผนประเมินความเส่ียงให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี 

4) ดา้นการจดัองคก์รชุมชน ตาํบลเมืองเปลือยควรทาํความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในการจดัการ
อุทกภยั 

5) ดา้นการจดัทาํแผนจดัการความเส่ียง ตาํบลเมืองเปลือย ควรจดัทาํแผนการจดัการขณะเกิดอุทกภยั
ในตาํบล 

6) ดา้นการเสริมสร้างขีดความสามารถ ตาํบลเมืองเปลือยควรกาํหนดวิธีการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการจดัการอุทกภยัในตาํบล 

7) ดา้นการติดตาม การรายงานผลและการปรับปรุงแกไ้ข ตาํบลเมืองเปลือยควรประชุมหารือ เพ่ือนาํ
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าพิจารณาร่วมกนัเพ่ือปรับปรุงแผนการจดัการความเส่ียงจากอุทกภยัในตาํบล 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ควรทาํการศึกษาแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนในการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยั
ชุมชนเป็นฐาน 

2) ควรทาํการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการภยัพิบติัโดยอาศยั
ชุมชนเป็นฐาน 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตาํบล ในอาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กและผูดู้แลเด็ก ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาํบล  ในอาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ทุกแห่ง  
รวมจาํนวน 140 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์
ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. การดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในอาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มี 1 ดา้นอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นงานธุรการ  การเงิน
และพสัดุ ส่วนดา้นท่ีเหลืออยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นงานวิชาการ ดา้น
บุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นงานกิจการนกัเรียน และดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ 

2. ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาํบล  ในอาํเภอด่านชา้ง จงัหวดั
สุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี ด้านอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นงานวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์  ดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ และดา้นงาน
กิจการนกัเรียน 
 
ค าส าคญั : สภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันครราชสีมา 
2 (อาจารย ์ดร.), อาจารยท์ี่ปรึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วทิยาลยันครราชสีมา 
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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 
 
บทน า 
 สถานพฒันาเด็กปฐมวยัแต่ละแห่งจะทาํหนา้ท่ีบริการช่วยเหลือแก่ครอบครัว  ดงันั้น การท่ีจะจดัสถานพฒันา
เด็กปฐมวยัให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว  ไดน้ั้ นตอ้งข้ึนอยู่กบั ความพร้อมของโรงเรียน และการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง ความสําเร็จของสถานพฒันาเด็กปฐมวยั นอกจากมีอาคารและส่ิงแวดลอ้มท่ีออกแบบมาสร้างเสริมการ
เรียนรู้แลว้ ส่ิงหน่ึงท่ีสถานพฒันาเด็กปฐมวยัตอ้งกระทาํคือ การให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมกบัสถาน
พฒันาเด็กปฐมวยั ซ่ึงการให้ผูป้กครองไดเ้ขา้มาส่วนร่วมกบัโรงเรียนส่งให้เกิดประโยชน์หลายประการ  ไดแ้ก่ สถาน
พฒันาเด็กปฐมวยัสามารถพฒันาไดต้ามทิศทางท่ีชุมชนตอ้งการ ครูสามารถเขา้ใจเด็กและสามารถแกไ้ขปัญหาของเด็ก
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จอห์น ล็อค (หรรษา นิลวิเชียร,  2537 : อา้งอิงจาก John Lock  1632–1740) ไดก้ล่าวว่า เด็ก
เปรียบเสมือนผา้ขาว เด็กทุกคนมีความสามารถดา้นการเรียนรู้และดา้นสมองเท่าเทียมกนั องคป์ระกอบของส่ิงแวดลอ้ม
รอบๆ ตวัเด็ก เช่น พ้ืนฐานทางครอบครัว การศึกษา และประสบการณ์วยัเด็ก จะมีความสาํคญัต่อเด็กในวยัน้ีมาก กุลยา  
ตนัติผลาชีวะ (2543 : 16-17) กล่าวว่า เด็ก 8 ขวบแรกท่ีมีพฒันาการท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  แต่ละขวบปีมีความ
แตกต่างและมีความกา้วหนา้ของพฒันาการท่ีต่างกนัมาก ทาํให้การดูแล การเล้ียงดู การจดัประสบการณ์การเรียนแต่ละ
วยัต่างกนั เป็นเหตุให้มีการจดัสถานบริการแตกต่างกนัตามวยัของเด็กสถานพฒันาเด็กปฐมวยัซ่ึงทาํหน้าท่ีให้การดูแล
แก่เด็กมีอยูใ่นหลายสังกดั ไดแ้ก่ กลุ่มกระทรวงสาธารณสุข ศูนยโ์ภชนาการ กรมอนามยั ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน
ของศนูยสุ์ขวิทยาจิตวิทยาวิทยาลยัพยาบาลและโรงพยาบาลในสังกดักระทรวง กลุ่มกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเด็ก
เล็กในวดั กลุ่มมหาวิทยาลยั มีโรงเรียนเด็กเล็กในโรงเรียนสาธิต กลุ่มองคก์รเอกชน กรมการพฒันาชุมชน กรมอนามยั 
กรมอาชีวะศึกษา สมาคมมลูนิธิต่างๆ กรมการศาสนา เทศบาล และกรมประชาสงเคราะห์ ฯลฯ (กุลยา  ตนัติผลาชีวะ,  
2543 ก. :17 ) เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจดัการศึกษาร่วมกนัดงัปรากฏอยู่
ในกฎหมายฉบบัต่างๆ ไดแ้ก่ 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 มาตรา 43 มาตรา 81 และมาตรา 289 ท่ีให้ความสําคญั
ต่อชุมชน และส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชน เอกชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาท่ีมุ่งหมายให้เกิดการพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
โดยในปัจจุบนัมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เทศบาล,องค์การบริหารส่วนตาํบล,องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ,
รูปพิเศษ ซ่ึงในแต่ละทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาํบลยงัมีระดบัชั้นของตนเอง ซ่ึง
แตกต่างกนัทั้งรายได ้จาํนวนประชากร ระบบบริหาร บุคลากรในองคก์ารทาํให้ทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีศกัยภาพในการจดั
การศึกษาต่างกนั (กรมการปกครอง,  2545) การสาํรวจการประมาณการจาํนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2542 - 
2559 พบว่าจาํนวน นักเรียนอนุบาลทั้งในภาครัฐและเอกชน มีจาํนวนนักเรียนอนุบาลเพ่ิมโดยเฉล่ียปีละประมาณ 
10,300 คน และ 32,700 คน ตามลาํดบั และอตัราส่วนท่ีระดบัก่อนประถมศึกษาต่อประชากรวยัเรียนอายุ  3 - 5 ปี มี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยเพ่ิมจากร้อยละ 94.0 ในปีการศึกษา 2542 เพ่ิมร้อยละ 97.0 ในปีการศึกษา 2544 และ
จะเพ่ิมเป็นร้อยละ 100 ตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีเป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้มีการส่งเสริมเด็ก
ปฐมวยัทุกคนให้ไดรั้บบริการเพ่ือเตรียมความพร้อมอยา่งนอ้ย 1 ปี (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2543 
: 28-29) ดว้ยเหตุน้ีนโยบายการจดัการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจึงมี แนวคิด 
และหลกัการท่ีสาํคญัในการจดัการศึกษา คือ การจดัการศึกษาไทยเป็นการศึกษาตลอดชีวิต เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาและให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการระดมสรรพกาํลงั เพ่ือการจดัการศึกษาให้บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถาบันต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพฒันาชุมชนไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของการพฒันาเด็ก  จึงไดเ้ร่ิมมีการจดัตั้งศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในหมู่บา้น ตาํบล ตามความตอ้งการและ ขีดความสามารถของประชาชนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เพ่ือรับเด็ก
เล็กในชนบทอายรุะหว่าง 3-6 ปี เขา้รับการเล้ียงดูในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก และให้อยูใ่นความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลของ 
คณะกรรมการพฒันาเด็กและคณะกรรมการสภาตาํบล โดยให้การช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในดา้นวิชาการและ
งบประมาณ ในส่วนท่ีเกินขีดความสามารถของประชาชน รวมทั้งการฝึกอบรมผูดู้แลเด็กและคณะกรรมการพฒันาเด็ก 
เพ่ือให้บุคลากรเหล่าน้ีสามารถปฏิบติังาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 เม่ือไดมี้พระราชบญัญติัการจดัตั้งองค์การบริหารส่วนตาํบล ในปี พ.ศ.2537 และรัฐบาลไดมี้นโยบายท่ีจะ
กระจายกิจกรรมการดาํเนินงาน ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กให้แก่องค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีมีศกัยภาพและความพร้อม  ไดมี้
ส่วนร่วมในการบริหารศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามกาํลงัและขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตาํบลนั้นๆ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2541 เป็นตน้มา ดงันั้นเพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายอาํนาจการบริหารลงสู่ทอ้งถ่ิน 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งถือเป็นหน้าท่ีหลกัท่ีจะให้ความสําคญัในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ซ่ึงตาม
พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 
16 (9) ว่าด้วยการจัดการศึกษาและผูท่ี้มีส่วนสําคัญ  ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ั้น ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทและมี
ความใกล้ชิดกบั ประชาชนมากท่ีสุด รู้สภาพและปัญหาของทอ้งถ่ินเป็นอย่างดี จึงควรให้ความสําคญัในการนํา 
แนวนโยบายของ รัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กเขา้สู่ภาคปฏิบติั  ให้บงัเกิดผลตาม ความมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้
ตลอดจนเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะตอ้งนาํ  แนวนโยบายไปปฏิบติัให้ประสบความสําเร็จ  ทั้งน้ี
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในการบริหารจดัการ และสามารถแกไ้ขปัญหาดา้นการจดัการศึกษาของ
ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอด่านชา้ง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอด่านชา้ง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 
เนือ้หาทีเ่กีย่วข้อง 
 ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดก้ระจายอาํนาจในการปกครอง และการ
กาํหนดการพฒันามนุษยใ์นดา้นต่างๆ ดงันั้นจึงไดก้าํหนดเป้าประสงคข์องการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน ไวด้งัน้ี 

1) วิสัยทศัน์การจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน พฒันาศกัยภาพมนุษยใ์ห้มีคุณลกัษณะ วิถีชีวิต และการจดัการท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ 

2) วตัถุประสงคก์ารจดัการศึกษาของทอ้งถ่ินเพ่ือให้เด็กปฐมวยัไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการและเตรียม
ความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และลกัษณะนิสัยให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  เต็ม
ศกัยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความพร้อมท่ีจะเขา้รับการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รวมทั้งพฒันาคุณภาพ ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 

3) ภารกิจการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน จดัเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวยัตามแนวประสบการณ์
ระดบัก่อนประถมศึกษาเพ่ือให้เด็กปฐมวยัไดรั้บการพฒันา  ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็ม
ตามศกัยภาพ และมีความพร้อมในการเขา้รับการศึกษาระดบัขั้นพ้ืนฐาน (กรมการปกครอง, 2542 : 8–9) 
 การบริหารงานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 การบริหารหมายถึง การใชศ้าสตร์และศิลปะ เพ่ือดาํเนินการเก่ียวกบัคน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ การจดัการ ให้
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการบริหารเป็นการประสานงาน การอาํนวยความสะดวกและ
การให้บริการแก่ผูท่ี้เก่ียวข้อง  สําหรับการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กนั้ น เม่ือนํามาพิจารณาถึงลักษณะการ
บริหารงานแลว้ เบญจา แสงมลิ (2542 : 342) กล่าวว่า ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นลกัษณะของการบริหารงาน ท่ีเกิดข้ึนจาก
ชุมชนเป็นผูจ้ดัตั้ง มีคณะบุคคลเป็นผูดู้แลรับผดิชอบในรูปของกรรมการ ลกัษณะของการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะ
เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละศูนย์ ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้่าแนวทางการบริหารงานสามารถ
นาํมาใชไ้ดเ้กือบทั้งหมด ซ่ึงสํานักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536 : 4) ไดแ้บ่งขอบข่ายของการ
บริหารงานในโรงเรียนออกเป็น 6 งานไดแ้ก่ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ การเงินและ
พสัดุ งานอาคารสถานท่ี และงานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทาง การบริหารศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงขอถือเอาแนวทางในการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกร (กรมการปกครอง,  2542 : 8-17) เป็นหลกัในการกาํหนดขอบเขตการ
บริหารงานทั้ง 6 งาน ไดแ้ก่ งานวิชาการ งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม งานบุคลากร งานธุรการ การเงินและพสัดุ 
งานกิจการนกัเรียน และงานความสัมพนัธ์กบัชุมชนและการประชาสัมพนัธ์ 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและ
ผูดู้แลเด็ก ของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในอาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ทุกแห่ง  รวมจาํนวน 
140 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. การดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในอาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มี 1 ดา้นอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นงานธุรการ  การเงิน
และพสัดุ ส่วนดา้นท่ีเหลืออยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นงานวิชาการ ดา้น
บุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นงานกิจการนกัเรียน และดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ และเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น เป็นดงัน้ี 

1) ดา้นงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี การแจง้ผลการประเมินพฒันาการความพร้อมของเด็กเป็นรายบุคคลให้ผูป้กครอง
ทราบ รองลงมา การนาํเอกเทคนิควิธีการใหม่ๆ  มาใชใ้นการจดักิจกรรมการจดัมุมแสดงผลงานของเด็ก  และการจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียน 

2) ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี วสัดุครุภณัฑ ์เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี ชั้นวางของเคร่ืองนอน ฯลฯ มีจาํนวน
เพียงพอและอยู่ในสภาพท่ีใชก้ารไดเ้หมาะสมกบัเด็ก รองลงมา การจดัสภาพภายนอกห้องเรียน  มีบริเวณเพียงพอ
สะอาด ร่มร่ืน และปลอดภยั และการจดัอาการสถานท่ี และดูแล รักษาอุปกรณ์เคร่ืองเล่นท่ีสนบัสนุนต่อพฒันาการของ
เด็ก ให้อยูใ่นสภาพท่ีดีและปลอดภยัสาํหรับเด็ก 

3) ดา้นบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย 3 อนัดับ ดงัน้ี อตัรากาํลงัผูดู้แลเด็กเพียงพอสอดคลอ้งกับจาํนวนเด็ก รองลงมา ผูบ้ริหาร มีความรู้
ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารจดัการ และผูดู้แลเด็กมีความรู้และความเขา้ใจในจิตวิทยาพฒันาการเด็ก 

4) ดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดบั ดงัน้ี ความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณดา้นการศึกษา 
รองลงมา การสนับสนุนงบประมาณ สามารถจดัซ้ือส่ือการเรียนการสอนและวสัดุอุปกรณ์ไดต้รงตามความตอ้งการ
จาํเป็น และระบบการเก็บเอกสารหลกัฐานและหนงัสือราชการเป็นหมวดหมู่ 

5) ดา้นงานกิจการนกัเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี การจดัเวลาให้เด็กไดน้อนหลบัพกัผอ่นอย่างเหมาะสมตามวยั รองลงมา การ
จดักิจกรรมการเล่นท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างเด็ก  และมีการบนัทึกผลพฒันาการเด็ก และรายงานให้ผูป้กครอง
ทราบอยา่งต่อเน่ือง 

6) ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี การประชาสัมพนัธ์ผลงาน ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ให้ผูป้กครองและ
ชุมชนได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ รองลงมา การอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนาเด็กในการสร้าง
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ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน และผูป้กครองและชุมชน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดาํเนินงาน เช่น การบริจาค
ทรัพยว์สัดุอุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 

2. ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอด่านช้าง จังหวดั
สุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นงานวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ ดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ และดา้นงาน
กิจการนกัเรียน และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เป็นดงัน้ี 

1) ดา้นงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียน รองลงมา ส่ือการเรียนการสอน
และวสัดุอุปกรณ์มีจาํนวนเพียงพอ หลายหลายและตรงกบัความตอ้งการ เหมาะสมในการจดัการเรียนการสอนให้กบั
เด็ก และการประชุมวาแผนเพ่ือกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานการจดัการเรียนการสอนระหว่างผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็กและ
ผูป้กครอง 

2) ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี ความเหมาะสม เพียงพอของอาคารเรียนหรือห้องเรียนกบัจาํนวน
เด็ก รองลงมา ห้องนํ้ า ห้องส้วม มีจาํนวนเพียงพอ มีความสะอาดถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั  และห้องเรียน มีแสง
สว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

3) ดา้นบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี มีการปฐมนิเทศให้ผูดู้แลเด็กตระหนกัในบทบาท รองลงมา ผูบ้ริหาร  มีความรู้ความสามารถ
ในงานวิชาการและการบริหารจดัการ และการจดัให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจโดยการชมเชยยกยอ่งให้
รางวลัให้กบับุคลากรในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4) ดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี ความเพียงพอของงบประมาณในการจดัการศึกษา รองลงมา ระบบ
การเก็บเอกสารหลกัฐานและหนงัสือราชการเป็นหมวดหมู่ และการสนบัสนุนงบประมาณ สามารถจดัซ้ือส่ือการเรียน
การสอนและวสัดุอุปกรณ์ไดต้รงตามความตอ้งการจาํเป็น 

5) ดา้นงานกิจการนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี จดักิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบติัทั้งกิจกรรมประจาํวนัในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนเพ่ือพฒันาลกัษณะนิสัยและทกัษะในการใชชี้วิตประจาํวนัไดอ้ย่างเหมาะสมและครอบคลุมพฒันาการของ
เด็กตามวยั รองลงมา การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กไดรู้้จกัวฒันธรรมไทย  และการดูแลดา้นสุขภาพอนามยัของเด็ก 
โดยพยาบาล แพทยห์รือเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอยา่งต่อเน่ือง 

6) ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาํดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี การประชาสัมพนัธ์ผลงาน ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ให้ผูป้กครองและ
ชุมชนไดรั้บทราบอย่างสมํ่าเสมอ รองลงมา การจดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กต่อชุมชน และการเปิดโอกาสให้
ผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็กและผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 
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อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
1. การดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในอาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มี 1 ดา้นอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นงานธุรการ  การเงิน
และพสัดุ ส่วนดา้นท่ีเหลืออยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณิชมนต์  ปัทมเสวี (2548 : บทคดัย่อ) ท่ี
ไดท้าํการศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล  ในจงัหวดั
ปทุมธานี โดยการศึกษาดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน  และเพ่ือเปรียบเทียบสภาพ
และปัญหาการบริหารงานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัปทุมธานี  ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า 
สภาพการบริหารงานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม มีสภาพการ
บริหารงานอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นท่ีผลการศึกษาพบว่า มี 1 ดา้นอยู่ในระดบัมากคือ ดา้น
งานธุรการ การเงินและพสัดุ ส่วนดา้นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง การท่ีศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาํบล 
ในอาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี มีการดาํเนินการดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ ซ่ึงประกอบดว้ย งานพสัดุ เป็น
การจดัซ้ือ จดัหา จดัทาํและจาํหน่ายทะเบียน งานธุรการและสารบรรณ ไดแ้ก่ การจดัทาํขอ้มูลสถิติ จดัทาํทะเบียน
หนังสือรับ ส่ง การควบคุมและจดัเก็บเอกสารจดัทาํประกาศและคาํสั่ง การจัดทาํทะเบียน นักเรียนการรับสมคัร
นักเรียน และการเงิน ไดแ้ก่ การจดัทาํงบประมาณ การทาํบญัชี การเงิน การเบิกจ่ายเงิน ซ่ึงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะถือ
ปฏิบติัเก่ียวกับรายรับ จ่าย ตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้ นๆ สําหรับการจัดเก็บค่าใชจ่้ายจาก
ผูป้กครองให้อนุโลมใชร้ะเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าดว้ยเงินบาํรุงการศึกษาของหน่วยตน้สังกดั และระเบียบอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง(กรมการปกครอง,  2545 : 14) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ไดจ้ดัระบบเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และเม่ือพิจารณาในดา้นท่ีระดบัรองลงมา พบว่า 
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในอาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี มีการดาํเนินการดา้นงานวิชาการ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เพชรรัตน์ เบ้ียเล่ียม (2547 : บทคดัย่อ) ท่ีไดศึ้กษา สภาพและปัญหาของจดัการศึกษา
ปฐมวยัในสถานพฒันาเด็กปฐมวยั กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์ ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการจดัการศึกษาพบว่า การจดัประสบการณ์มีการปฏิบติัสูงท่ีสุดและเป็นไปตามท่ี 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2534 ก : 18-19) ให้แนวคิดว่างานวิชาการเป็นงานท่ีสําคญัท่ีสุด 
งานอ่ืนๆ เป็นงานท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงานวิชาการถือเป็นงานหลกัของโรงเรียน  โดย กรมการปกครอง  (2545 : 9) 
ไดใ้ห้แนวทางในการบริหารงานวิชาการศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1) การจดักิจกรรมการพฒันาการ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมให้เด็กไดพ้ฒันาประสาทสัมผสัทั้ง 5 และการ
เคล่ือนไหวต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้เด็กไดส้ังเกต สาํรวจ คน้ควา้ ทดลอง แกปั้ญหา และสร้างสรรค์ผลงานดว้ยตวัเอง 
พร้อมทั้งไดเ้รียนรู้จากของจริงและส่ือการเรียนรู้ต่างๆ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเหมาะสมตามวยัของเด็ก  
เป็นหลกัให้เด็กไดเ้ลือกกิจกรรม ท่ีหลากหลายตามความสนใจดูแลเด็กดว้ยความรัก ความเอาใจใส่จดับรรยากาศให้เด็ก
ไดมี้ ปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กอ่ืนๆ และกบัผูใ้หญ่ให้เด็กรู้จกัอยูร่่วมกนัในสังคม รวมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเอง 
มีคุณธรรม จริยธรรม ประเพณี และวฒันธรรมไทย และมีโอกาสไดแ้สดงออกอยา่งเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย  

2) การประเมินพฒันาการ ดา้นสุขภาพ ใชส้มุดบนัทึกสุขภาพ หรือแบบรายงานพฒันาการของเด็ก
หรือแบบบ่งช้ีพฤติกรรมตามวยัของเด็ก เพ่ือบนัทึกการชัง่นํ้ าหนกั วดัส่วนสูง การให้ภูมิคุม้กนัโรค บนัทึกการเจ็บป่วย 
ดา้นพฒันาการเด็ก ใชส้มุดบนัทึกสุขภาพ หรือแบบรายงานพฒันาเด็กหรือแบบบ่งช้ีพฤติกรรมตามวยัของเด็ก และ
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รายงานผลให้ผูป้กครองทราบเป็นระยะเวลา ทั้งน้ีให้รวมพฤติกรรมท่ีสงสัยดูจากผลงานของเด็กร่วมดว้ย นอกจากน้ี
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินพฒันาการเด็กอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

3) การนิเทศและการตรวจสอบ ผูบ้ริหารควรนิเทศหรือจดัให้มีผูรั้บผิดชอบ การนิเทศและตรวจสอบ
การจดักิจกรรม เพ่ือพฒันาผูเ้รียน เป็นประจาํ สมํ่าเสมอ และนาํผลจากการนิเทศใชพ้ฒันาครูดูแลเด็กและตวัเด็ก  ทั้งน้ี 
การนิเทศควรมีเอกสาร หลกัฐาน การนิเทศ และควรมีระยะเวลาการนิเทศท่ีชดัเจน 

4) จดัทาํแผนการสอนเป็นการจดัทาํแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตามกาํหนดการสอน
และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรก่อนประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับให้สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

5) จดัระเบียนสะสม เป็นการจดัทาํขอ้มลูเด็กเป็นรายบุคคล ตามแบบเพ่ือเป็น ขอ้มูลในการติดตามเด็ก
และใชข้อ้มลูเพ่ือการแนะแนวเป็นรายบุคคล 

6) การจดัทาํรายงานและสถิติของชั้นเรียน 
7) การจดัเก็บและวิเคราะห์ขอ้มลูสถิติทางการศึกษาและส่งเสริมและเผยแพร่ วิชาการ 
8) การประสานงานกบัหน่วยงานการศึกษาอ่ืน 

 ส่วนดา้นท่ีมีระดบัการดาํเนินการนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ ซ่ึงศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนตาํบล ในอาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ควรให้ความสําคัญและดาํเนินการให้มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเพราะงาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั ชุมชนว่าเป็นงานสนับสนุนงานวิชาการ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนมีความ
เขา้ใจท่ีดีต่อ โรงเรียนอนัจะทาํให้โรงเรียนดาํเนินงานดา้นต่างๆ  ไปดว้ยดี กล่าวไดว้่าการบริหารงาน ความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นงานท่ีสนับสนุนงานวิชาการ  เป็นการสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกนัระหว่างบา้นและ
โรงเรียน ซ่ึงจะทาํให้โรงเรียนบริหารงานไปไดอ้ยา่งราบร่ืน (ปรีชา  นิพนธ์พิทยา,  2536) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมคิด  บาง
โม (2544) ท่ีกล่าวว่าการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนจดัว่าเป็นส่ิงสําคญัในการบริหารงานการศึกษา 
เพราะโรงเรียนจะตอ้งระดมทรัพยากรจากชุมชนมาช่วยในการพฒันาโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
อาคารเรียน ตลอดจนการสนับสนุนทางดา้นการเงิน นอกจากนั้นหลกัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน เป็นงานท่ีโรงเรียนตอ้งไปเก่ียวขอ้งกบับุคคลต่างๆ ในชุมชน จาํเป็นตอ้งดาํเนินการอย่างจริงใจ รอบคอบ และมี
หลกัเกณฑ ์กล่าวคือ ตอ้งดาํเนินการดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ตรงไปตรงมา เช่ือถือได ้ตอ้งถือว่าเป็นภารกิจท่ีตอ้งกระทาํ
ต่อเน่ือง การดาํเนินงานตอ้งให้ครอบคลุมทุกดา้นท่ี ชุมชนมีส่วนรับผิดชอบ เป็นงานสร้างสรรค์มิไดท้าํลายภาพพจน์
ของโรงเรียน ควรใชก้ระบวนการสองทางในการติดต่อส่ือสารควรคาํนึงถึงความตอ้งการของชุมชนและพฒันาการของ
ชุมชนรวมทั้งใชว้ิถีแห่งประชาธิปไตยในการดาํเนินงานดว้ย ทั้งน้ีรูปแบบการดาํเนินการอาจดาํเนินการไดใ้นหลาย
ลกัษณะ เช่น การประชาสัมพนัธ์ผลงาน  ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ให้ผูป้กครองและชุมชนไดรั้บทราบอย่าง
สมํ่าเสมอ การจดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กต่อชุมชน การเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็กและผูป้กครองไดมี้
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นตน้ 

2. ปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาํบล  ในอาํเภอด่านชา้ง จงัหวดั
สุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นงานวิชาการและดา้นบุคลากร ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ ดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ และดา้นงาน
กิจการนักเรียน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณิชมนต์ ปัทมเสวี (2548 : บทคดัย่อ) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง สภาพและ
ปัญหาการบริหารงานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล  ในจงัหวดัปทุมธานี โดยการศึกษาดงักล่าวมี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน  และเพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์
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พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการบริหารงานศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย รายดา้นอยู่ในระดบัปาน
กลาง 3 ดา้น เรียงลาํดบัดงัน้ี ดา้นงานวิชาการ ดา้นงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม และดา้นงานบุคลากร อยู่ใน
ระดบัน้อย 3 ด้าน เรียงลาํดับดังน้ี ดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ ดา้นงานความสัมพนัธ์กับชุมชน และการ
ประชาสัมพนัธ์ และดา้นงานกิจการนกัเรียน และพิจารณาเป็นรายดา้นเม่ือเปรียบเทียบกบัดา้นอ่ืนๆ ท่ีพบว่า ดา้นอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม เป็นดา้นท่ีมีปัญหาท่ีสุด เก่ียวกบัความสําคญัดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มนั้น สมคิด  
บางโม (2544) กล่าวว่า การบริหารอาคารสถานท่ี ถา้บริหารไดดี้สถานท่ีเหมาะสม การใชอ้าคารและตกแต่งอาคาร
เอ้ืออาํนวยต่อการเรียนการสอนแลว้ ย่อมจะทาํให้การบริหารงานดา้นอ่ืนๆ  ดีไปดว้ย การบริหารอาคารสถานท่ี ควร
คาํนึงถึงเร่ืองสถานท่ีตั้งโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน อาคารประกอบการดูแลบาํรุงรักษาอาคาร  เป็นตน้ จากผล
การศึกษาแมจ้ะพบว่า ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม เป็นดา้นท่ีมีปัญหาท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัดา้นอ่ืนๆ ไม่ได้
หมายความว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาํบล ในอาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี มีปัญหาในเร่ืองน้ี
ทั้งหมด แต่เป็นปัญหาในเร่ืองปลีกย่อยและควรเร่งดาํเนินการ ไดแ้ก่ ความเหมาะสม เพียงพอของอาคารเรียนหรือ
ห้องเรียนกบัจาํนวนเด็ก ห้องนํ้า ห้องส้วม มีจาํนวนเพียงพอ ความสะอาดถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั และห้องเรียน มี
แสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรมการปกครอง  (2545 : 9) ท่ีไดใ้ห้แนวทาง 
การบริหารงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเร่ืองพ้ืนท่ีและ
การก่อสร้างศนูย ์มีขอ้ควรพิจารณา ดงัน้ี คือ ท่ีตั้งตอ้งไม่อยูใ่นบริเวณท่ีเส่ียงอนัตราย ไดแ้ก่ บริเวณขนถ่ายแก๊ส นํ้ ามนั 
สารเคมีหรือสารพิษ มลภาวะทั้งทางอากาศแสงและเสียงท่ีมากเกินควร หากไม่สามารถหลีกเล่ียงไดต้อ้งมีมาตรการ
ป้องกนัภาวะอุบติัภยัต่างๆ ท่ีมีมาตรฐานกาํหนด จาํนวนชั้นของอาคาร ไม่ควรเกิน 2 ชั้น นับจากพ้ืนหากสูงเกินกว่า 2 
ชั้น ตอ้งมีมาตรการป้องกนัอคัคีภยัและอุบติัภยั ตามประกาศของทางราชการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งความสูงของห้อง  ไม่
ควรนอ้ยกว่า 2.00 เมตร นับจากพ้ืนถึงเพดาน ทางเขา้ ออก และประตูหน้าต่าง ตอ้งมีทางเขา้ทางออกอย่างเหมาะสม 
สามารถเคล่ือนยา้ยเด็กออกจากอาคารไดส้ะดวกหากเกิด อคัคีภยัหรือภยัพิบติั โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีทางเขา้ ทางออกสอง
ทาง แต่ละทางกวา้งประมาณ 80 เซนติเมตร ประตู หน้าต่าง ตอ้งมีขนาดและจาํนวนเหมาะสมกบัขนาดพ้ืนท่ีของห้อง 
ความสูงของขอบหนา้ต่างประมาณ 80 เซนติเมตรนบัจากพ้ืน พ้ืนท่ีใชส้อย ตอ้งจดัให้มีบริเวณ พ้ืนท่ีในอาคารท่ีสะอาด
ปลอดภยั เหมาะสมกบัการปฏิบติักิจกรรมของเด็ก เช่น เล่น เรียนรู้ รับประทานอาหารและนอน โดยแยกเป็นสัดส่วน
จากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วมและท่ีพกัเด็กป่วย โดยเฉล่ียประมาณ 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน พ้ืนท่ีสําหรับจดั
กิจกรรมพฒันาเด็กอาจจะแยกเป็นห้องเฉพาะหรือจดัรวมเป็นห้องเอนกประสงค์ ท่ีใชส้าํหรับจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย
ได ้ โดยใชพ้ื้นท่ีเดียวกนัแต่ต่างเวลา และอาจปรับเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์หรือยา้ยเคร่ืองเรือน  ตามความเหมาะสมและ
ขอ้จาํกดัของพ้ืนท่ี เป็นตน้ 

3. ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
1) ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ ควรจดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กต่อชุมชน การอบรมความรู้เก่ียวกบั

การเล้ียงดูเด็กแก่ผูป้กครองอย่างสมํ่าเสมอ การเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็กและผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นตน้ 

2) ดา้นงานกิจการนกัเรียน ควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กไดรู้้จกัวฒันธรรมไทยการจดักิจกรรมวนั
สาํคญัร่วมกนั ระหว่างผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็ก และผูป้กครอง การดูแลดา้นสุขภาพอนามยัของเด็ก โดยพยาบาล แพทยห์รือ
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 
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3) ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ควรดาํเนินการเร่ืองจดัห้องเรียน ส่ิงแวดลอ้มและการอาํนวย
ความสะดวกให้เหมาะสมยิง่ข้ึน 

4) ควรดาํเนินการแกไ้ขปัญหา ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ควรจดัอาคารเรียน ห้องเรียน 
ห้องนํ้ า ห้องส้วม ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกบัจาํนวนเด็ก  โดยคาํนึงถึงความสะอาด ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภยั 

5) ควรดาํเนินการแก้ไขปัญหาด้านงานวิชาการ  ควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน จดัหาส่ือการเรียนการสอนและวสัดุอุปกรณ์ให้มีจาํนวนเพียงพอ  หลายหลาย ตรงกบัความตอ้งการ และ
เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน และควรมีการประชุมวางแผนเพ่ือกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานก ารจดัการ
เรียนการสอนระหว่างผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็กและผูป้กครอง 

6) ควรดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดา้นงานวิชาการ  ดา้นงานบุคลากร ควรมีการปฐมนิเทศให้ผูดู้แลเด็ก
ตระหนกัในบทบาทของตน ผูบ้ริหารควรไดรั้บการเพ่ิมพนูความรู้ ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารจดัการ 
ผูดู้แลเด็กความไดรั้บการพฒันาทางดา้นจิตวิทยาพฒันาการเด็ก 

4. ขอ้เสนอแนะในการนาํศึกษาคร้ังต่อไป 
1) ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมและสนบัสนุนการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็ก

เล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
2) ควรศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํ บล ตาม

ความคิดเห็นของผูป้กครอง เพ่ือเปรียบเทียบกบัความคิดเห็นของกรรมการศนูยแ์ละผูดู้แลเด็ก  (ผดด.) 
3) ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้การดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประสบ
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายุท่ีอาศยั
อยูใ่นเขตองคก์าร บริหารส่วนตาํบลพระเจา้  อาํเภอเชียงขวญั  จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ และระดบัการศึกษา ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลพระเจา้ อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ทั้งหมด 12 หมู่บา้น จาํนวน 546 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
สูตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 231 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมี
ลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่  (Scheffe/)   
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระเจา้ อาํเภอเชียงขวญั   จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี ดา้นการไดรั้บการบริการจากภาครัฐ ดา้นการดูแลสุขภาพ ดา้นความตอ้งการสนบัสนุนอ่ืนๆ ดา้นกิจกรรมสําหรับ
ผูสู้งอายดุา้นกิจกรรมสาํหรับผูสู้งอายแุละดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ตามลาํดบั 

2. ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระเจา้ อาํเภอเชียงขวญั  จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศ
และระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต  โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : การดาํเนินชีวิต, ผูสู้งอาย,ุ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระเจา้ 
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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 
 
บทน า 
 ในอนาคตสถานการณ์ทางดา้นประชากรของไทยมีแนวโน้มจะเกิดการเปล่ียนแปลง โดยในปี พ.ศ.2 553 
ประเทศไทยมีประชากร 63.8 ลา้นคน และจะเพ่ิมข้ึนสูงสุดเป็น 66.4 ลา้นคนในปี 2569 จากนั้นจะค่อยๆ ลดลงเหลือ 
63.9 ลา้นคน ในปี 2583 โดยพบว่า จาํนวนและสัดส่วนประชากรวยัสูงอาย ุ(60 ปี ข้ึนไป) เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจาก 1.7 
ลา้นคน หรือร้อยละ 4.9 ของจาํนวนประชากรรวมในปี 2513 เป็น 8.4 ลา้นคนหรือร้อยละ 13.2 ในปี 2553 และเพ่ิมข้ึน
เป็น17.6 ลา้นคน หรือร้อยละ 26.6 ในปี 2573 และ 20.5 ลา้นคนหรือร้อยละ 32.1 ในปี 2583 (มูลนิธิสถาบนัวิจยัและ
พฒันาผูสู้งอายไุทย.  2556) แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยกาํลงัยา่งเขา้สู่สังคมสูงอายุ (Ageing Society) อยา่งมีนัยสําคญั
และรวดเร็ว โดย 50 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2503–2553) มีประชากรสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) เพ่ิมจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 13 
(จาก 1.2 ลา้นคน เป็น 8.4 ลา้นคน) และคาดว่าอีก 30 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2583) จะเพ่ิมเป็นร้อยละ 31 (20.5 ลา้นคน) ซ่ึง
สะทอ้นถึงการเพ่ิมข้ึนของประชากรท่ีอยูใ่นวยัพ่ึงพิงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ทั้งน้ี ในอาเซียนจะมีเพียงไทย
และสิงคโปร์เท่านั้น ท่ีมีสัดส่วนผูสู้งอายเุกินร้อยละ 30 ในอีก 30 ปี ขา้งหนา้  (ศิริวรรณ  อรุณทิพยไ์พฑูรย,์  2557 : 1) 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทย  การลดลงของอตัราการเกิดและอตัราการตาย ทาํ
ให้ประเทศไทยเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ  (Ageing Society) ทาํให้เกิดผลกระทบต่อการใชท้รัพยากร ทั้งในดา้นสังคม 
เศรษฐกิจ และสุขภาพ  ประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งวยัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีสัดส่วนประชากร
ไทยข้ึนถึงระดบัร้อยล10 ซ่ึงหมายความว่าประชากรไทย 9 คนตอ้งรับผดิชอบผูสู้งอายุ 1 คน และมีแนวโน้มสูงมากข้ึน
เร่ือยๆโดยเฉพาะในระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ.2553 (สํานักส่งเสริมและพิทกัษ์ผูสู้งอายุ, 2550 : 27) ปัญหาภาวะ
ประชากรสูงอายใุนประเทศไทย นาํสู่ความจาํเป็นในการปรับตวัเพ่ือรองรับภาระทางสังคมท่ีสําคญัท่ีผูใ้หญ่วยัแรงงาน
ตอ้งดูแลผูสู้งอายท่ีุเพ่ิมข้ึน (เก้ือ วงศบุ์ญสิน, 2549: 43) แมป้ระชากรสูงอายุมีอายุยืนยาว แต่มิไดห้มายความว่าคุณภาพ
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ชีวิตของผูสู้งอายุจะดีตามไปดว้ย เน่ืองจากปัจจยัสภาพร่างกายท่ีทรุดโทรม สภาพแวดลอ้มท่ีแย่ลง สภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากระบบครอบครัวขยายกลายเป็นระบบครอบครัวเด่ียว วฒันธรรมการดูแลผูสู้งอายุในครอบครัวลด
น้อยลงทาํให้ผูสู้งอายุถูกทอดท้ิงมากข้ึน ในขณะท่ีวยัทาํงานมีสัดส่วนน้อยลงเม่ือเปรียบเทียบกบัประชากรเด็กและ
ผูสู้งอาย ุซ่ึงหากมองในภาพรวมคือเป็นภาระของสังคม และในขณะเดียวกนัก่อให้เกิดปัญหาโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอาย ุ(ศนูยก์ารเฝ้าระวงัและเตือนภยัทางสังคม,  2550 : 12) 
 ชีวิตท่ียนืยาวจึงไม่เพียงพอสาํหรับผูสู้งอายใุนอนาคต ผูสู้งอายตุอ้งมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดว้ยดงั คาํกล่าวท่ีว่า “แก่
อยา่งมีคุณค่า ชราอยา่งมีสุข” โดยท่ีผูสู้งอายซ่ึุงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสังคมไทยยงัมีความรู้ความสามารถในการ
ส่งเสริมและพฒันาสังคม ดงันั้น การส่งเสริมพลงัทางปัญญาของผูสู้งอายุและการเตรียมตวัสําหรับเขา้สู่วยัผูสู้งอายุจึง
เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัอยา่งยิง่และรัฐสมควรตอ้งหาแนวทางการส่งเสริมพลงัทางปัญญาเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาให้สังคมไทย
ในอนาคตเป็น “สังคมผูสู้งอายุท่ีมีคุณภาพ”จากความสําเร็จของการวางแผนครอบครัวท่ีส่งผลให้อตัราการเพ่ิมของ
ประชากรลดตํ่าลงอย่างรวดเร็ว และการพฒันาทางดา้นสาธารณสุขท่ีทาํให้ประชากรมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาวข้ึน
โดยอายขุยัเฉล่ียเม่ือแรกเกิดของชายและหญิงไทยมีการเพ่ิมข้ึนโดยตลอด ในปี พ.ศ.2507-2508 อายขุยัเฉล่ียเม่ือแรกเกิด
ของชายและหญิงไทยเท่ากบั 55.2 และ 61.8 ปี ตามลาํดบั เพ่ิมข้ึนเป็น69.9 และ 74.9 ปี สําหรับชายและหญิงในช่วงปี 
พ.ศ.2542-2545 ผลจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลให้จาํนวนผูสู้งอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและทาํให้โครงสร้าง
ประชากรของประเทศไทยเปล่ียนแปลง จากโครงสร้างประชากร ภาวะประชากรวยัเด็กไปสู่ภาวะประชากรสูงอายุ
(Aging Population) จากขอ้มูลสํามะโนประชากรและเคหะท่ีจดัเก็บ โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า
จาํนวนผูสู้งอายขุองประเทศไทย มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจาก 2.53 ลา้นคน ในปี พ.ศ.2523 ไปเป็น5.78 ลา้นคนในปี พ.ศ.2543 
และ 5.97 ลา้นคน ในปี พ.ศ.2545 และจากการคาดประมาณจาํนวนประชากร  จาํนวนประชากรผูสู้งอายุจะเพ่ิมเป็น 
10.73 ลา้นคน ในปี พ.ศ.2563 โดยสัดส่วนของประชากรผูสู้งอายตุ่อประชากรทั้งหมดในประเทศจะเพ่ิมจากร้อยละ 5.5 
ในปี พ.ศ.2523ไปเป็นร้อยละ 9.4 ในปี พ.ศ.2543 และจากการคาดประมาณประชากร สัดส่วนของประชากรผูสู้งอายุจะ
เพ่ิมถึงร้อยละ15.2 ในปี พ.ศ.2563 (สํานักพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ , 2548 : 1-3) นอกจากน้ีในการสํารวจ
ขอ้มลู สาํมะโนประชากร ยงัพบว่า จาํนวนผูสู้งอายุท่ีถูกทอดท้ิงให้อยู่อย่างโดดเด่ียว มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี โดย
ขอ้มูลจากการสํามะโนประชากร  ปี พ.ศ.2513 ผูสู้งอายุท่ีอยู่อย่างโดดเด่ียวมีร้อยละ10 ของประชากรผูสู้งอายุทั้ง
ประเทศ แต่ในปี พ.ศ.2547 พบว่ามีผูสู้งอายุ ท่ีอยู่อย่างโดดเด่ียวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 17 ของประชากรผูสู้งอายุทั้ง
ประเทศ  (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ,  มติชนรายวนั, 2550 : 14) 
 ปัญหาสาํคญัของผูสู้งอายไุทย คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ความยากจน รายไดน้อ้ย ไม่มีรายได ้ตอ้งเผชิญ
กบัภาวะยากไร้ รองลงมาคือ ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยั มีโรคประจาํตวัซ่ึงเกิดจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรค
ความดนัโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคโคเลสเตอรอลในเลือดสูง กลุ่มอาการสมองเส่ือม 
โรคขอ้เล่ือน ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได ้ภาวะซึมเศร้า และการหกลม้ เป็นต้น (สุทธิชยั  จิตะพนัธ์กุล, 2543:70) การ
ดาํเนินงานดา้นสวสัดิการสังคมสาํหรับผูสู้งอายท่ีุผา่นมาจนถึงปัจจุบนั มีบริการสาํคญัท่ีเป็นท่ีรู้จกัดีของผูสู้งอายุในเขต
ชนบทไดแ้ก่ บริการรักษาพยาบาลฟรีสําหรับผูสู้งอายุ (ก่อนท่ีรัฐจะจดับริการโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค)บริการ
หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี บริการบตัรทอง 30 บาท บริการสถานสงเคราะห์ บริการเบ้ียยงัชีพ (เบ้ียคนแก่) ศูนยบ์ริการ
ผูสู้งอายใุนวดัโดยชุมชน บริการชมรมผูสู้งอาย ุบริการลดหยอ่นค่าโดยสารรถไฟ เป็นตน้ 
 แมว้่ารัฐจะมีนโยบายท่ีชดัเจนต่อการจดัสวสัดิการสังคมสําหรับผูสู้งอายุโดยรวม แต่รัฐก็มีขอ้จาํกดัในการ
บริหารจดัการดา้นบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรทางสังคม  การขาดแคลนฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายุในเขต
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ชนบทจึงส่งผลให้การดาํเนินงานสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุในเขตชนบทไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ย่างจริงจังและ
ต่อเน่ืองตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ แมว้่ารัฐจะออกกฎหมายเก่ียวกับผูสู้งอายุโดยกาํหนดแนวนโยบายการ
ดาํเนินการเก่ียวกบัการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนท่ีเก่ียวข้องกับผูสู้งอายุเป็นสําคญั โดยเฉพาะการ
กาํหนดให้มีการสร้างระบบการดูแลผูสู้งอายใุนชุมชน การส่งเสริมกองทุนผูสู้งอายุเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํเนิน
กิจกรรมของผูสู้งอายใุนชุมชนมากข้ึน 
 จากเหตุผลและความสาํคญัขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลพระเจา้ อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นแนวทางในการพฒันาการดาํเนินงาน
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูสู้งอายไุดรั้บการบริการและดูแลให้ดีข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระเจา้ 
อาํเภอเชียงขวญั  จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล
พระเจา้ อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานในการศึกษา 

1. ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระเจา้ อาํเภอเชียงขวญั   จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการดาํเนินชีวิต แตกต่างกนั 

2. ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระเจา้ อาํเภอเชียงขวญั   จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการดาํเนินชีวิต แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี การศึกษาน้ีทาํการศึกษาในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระเจา้  อาํเภอเชียงขวญั  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาในคร้ังน้ี กาํหนดขอบเขตดา้นเน้ือหา คือ ดา้นการไดรั้บการบริการจากภาครัฐ 
ดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ดา้นการดูแลสุขภาพ ดา้นกิจกรรมสําหรับผูสู้งอายุ และความตอ้งการสนับสนุนอ่ืนๆ 
(สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัร้อยเอ็ด,  2553) 
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1) ประชากร ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระเจ้า  อาํเภอเชียงขวญั  
จงัหวดัร้อยเอ็ด ทั้งหมด 12  หมู่บา้น จาํนวน 546  คน 

2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระเจา้  อาํเภอเชียงขวญั  
จงัหวดัร้อยเอ็ด กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของทาโร ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 231 คน 
 ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

1) ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระเจา้  อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษา 
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2) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายุท่ีอาศยั
อยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระเจา้  อาํเภอเชียงขวญั  จงัหวดัร้อยเอ็ด ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการไดรั้บการบริการ
จากภาครัฐ ด้านการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ดา้นการดูแลสุขภาพ  ด้านกิจกรรมสําหรับผูสู้งอายุ และความต้องการ
สนบัสนุนอ่ืนๆ 
 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู   
 ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม-31 มีนาคม  2558 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1) ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระเจา้ อาํเภอเชียงขวญั 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ทั้งหมดใน 12 หมู่บา้น จาํนวน 546 คน 

2) กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระเจา้ อาํเภอเชียง
ขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่  (Taro Yamane, 1973 อา้งถึงใน 
บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 101) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั  .05 ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั 230.86 คน การศึกษาน้ีจึงเลือกกลุ่มตวัอย่าง 231 คน แลว้เลือกตวัอย่างจากแต่ละหมู่บา้น โดยคาํนวณ
ตามสัดส่วนค่าร้อยละและเลือกเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระเจา้  อาํเภอเชียงขวญั  จงัหวดัร้อยเอ็ด เก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต 
จาํนวน 1 ฉบบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นของผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระเจ้า อาํเภอเชียง
ขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด เก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต 
 โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)  

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาได้ดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายุ 
2) สร้างแบบสอบถามแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  2  ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความ

มุ่งหมาย และสมมติฐานการศึกษา 
3) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแก้ภาษา 

เน้ือหา ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามสามารถวดัได้
ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 
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4) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity) 
จากผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน  พิจารณาตรวจสอบและขอคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุง เพ่ือให้อ่านแลว้เขา้ใจง่าย  ตรงตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา 

5) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try–Out) กบัผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ 
อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน 

6) นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดย
วิธี Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation) 
เพ่ือทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

7) นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha  Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 

8) จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 ผูศึ้กษาดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) ขอหนงัสือจากสถาบนัเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาเสนอต่อนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระเจา้ อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทาํการวิเคราะห์ตามลาํดบั
ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) วิเคราะห์ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูสู้งอายเุก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑค่์าเฉล่ียและแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 100) 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูสู้งอายเุก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
ใชค่้า  F-test  (One way ANOVA)  t–test 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบั
นิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 

2) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha  
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

3) สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) 
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4) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ใชค่้า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาความคิดเห็นต่อการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ใน เขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระเจ้า 
อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ผูศึ้กษาสรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

1. ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระเจา้ อาํเภอเชียงขวญั   จงัหวดัร้อยเอ็ด  ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 124 คน (ร้อยละ 53.67)  รองลงมาเป็น เพศหญิง จาํนวน 107 คน  (ร้อยละ 
46.33) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา จาํนวน 178 คน (ร้อยละ 77.05)  และจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
หรือสูงกว่า จาํนวน 53 คน (ร้อยละ 22.95) 

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระเจา้ อาํเภอ

เชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด  เก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต  ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ( x =4.01)   

เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี  ดา้นการไดรั้บการบริการจากภาครัฐ ( x = 4.20)  ดา้นการดูแลสุขภาพ   

( x = 4.02)  ดา้นความตอ้งการสนบัสนุนอ่ืนๆ ( x =3.96)  ดา้นกิจกรรมสาํหรับผูสู้งอายดุา้นกิจกรรมสําหรับผูสู้งอาย ุ

( x =3.95) และดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฏผลดงัน้ี 

1) ดา้นการได้รับการบริการจากภาครัฐ ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดบัมาก  ( x =4.20) โดย
เรียงลาํดับข้อท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี  ภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรจัดสรร

งบประมาณเพ่ือมาดูแลผูสู้งอายเุช่นจดัตั้งกองทุนผูสู้งอาย ุชมรมผูสู้งอาย ุ ( x =4.23)  บุคลากรทางการแพทยส์นใจรับ

ฟังการบอกอาการเจ็บป่วยของท่านเม่ือท่านเขา้รับบริการ  ( x =4.20)  ท่ีผา่นมาหน่วยงานภาครัฐไดใ้ห้ความช่วยเหลือ

มาเป็นอยา่งดี และท่านรู้สึกพอใจ ( x =4.19) มีบุคลากรจากภาครัฐ (โรงพยาบาล สถานีอนามยั อสม.) มาให้ความรู้ใน

เร่ืองสุขภาวะเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต  ( x =4.10)  การจ่ายเบ้ียยงัชีพเกิดประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตของ

ผูสู้งอาย ุ ( x =3.37) 

2) ดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนัในภาพรวมและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  ( x =3.94)  โดยเรียงลาํดบัขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี ตอ้งการให้บุคคลในครอบครัวดูแลช่วยเหลือแมว้่าจะสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ 

( x =4.29) คู่สมรส ญาติสนิทให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินเพ่ือใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั ( x =4.13) เม่ือมีเร่ืองท่ีไม่

สบายใจบุตร หลานรับฟังท่านดว้ยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ  ( x =4.11) เม่ือมีความทุกข์ใจจะปรึกษาลูกหลาน 

หรือเพ่ือนสนิทเพ่ือเป็นการระบายความทุกขใ์จ ( x =4.01)  ความพอใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัว เช่น 

การช่วยดูแลบา้น การเล้ียงดูบุตรหลาน  ( x =3.86) 

3) ดา้นการดูแลสุขภาพ ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =3.94) โดยเรียงลาํดับข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี ต้องการให้บุคคลในครอบครัวดูแลช่วยเหลือแมว้่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได ้  

( x =4.29) คู่สมรส ญาติสนิทให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินเพ่ือใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั  ( x =4.13) เม่ือมีเร่ืองท่ีไม่

สบายใจบุตร หลานรับฟังท่านดว้ยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ   ( x =4.11) เม่ือมีความทุกข์ใจจะปรึกษาลูกหลาน 
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หรือเพ่ือนสนิทเพ่ือเป็นการระบายความทุกขใ์จ ( x =4.01) ความพอใจในบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัว เช่น 

การช่วยดูแลบา้น การเล้ียงดูบุตรหลาน  ( x =3.86) 

4) ดา้นกิจกรรมสาํหรับผูสู้งอาย ุในภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก  ( x =3.95) โดยเรียงลาํดบัขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเต็มใจให้ความช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน วดั ตามกาํลงัและ

ความสามารถ ( x =4.02) การไปร่วมงานต่างๆ  ท่ีชุมชนจดัข้ึนเช่น งานปีใหม่ งานบุญประจาํปี เป็นตน้ ( x =3.99)  

เม่ือมีเวลาว่าง หากิจกรรมท่ีเพลิดเพลินทาํเช่น การปลูกตน้ไม ้การเล้ียงปลาสวยงาม  ( x =3.94) การไปทาํบุญตกับาตร

และฟังเทศน์ในวนัพระ และวนัสาํคญัทางศาสนา  ( x =3.91) บุตรหลานพาไปเท่ียวพกัผ่อนตามสถานท่ีท่องเท่ียวใน

วนัหยดุ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ( x =3.90) 

5) ด้านความต้องการสนับสนุนอ่ืนๆ    ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก ( x =3.96) โดย
เรียงลําดับข้อท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น ท่ีพัก อาหาร  

เคร่ืองนุ่งห่ม  ( x =4.20) ตอ้งการอาํนวยความสะดวกในการเขา้รับการรักษาพยาบาลในหน่วยงานของรัฐ ( x =4.11) 

สถานบริการทางการแพทยใ์นชุมชนท่ีสามารถ รองรับผูป่้วยสูงอายุไดเ้ พียงพอ ( x =4.04) ข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็น

ประโยชน์ สิทธิการคุม้ครอง  การบริการทางการแพทย ์( x =3.82) มีกิจกรรมอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุท่ีบา้นโดยกลุ่ม

จิตอาสา ( x =3.75) 
3. ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระเจา้ อาํเภอเชียงขวญั   จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศ

ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตโดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
4. ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระเจา้ อาํเภอเชียงขวญั   จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีระดบั

การศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตโดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาความคิดเห็นต่อการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระเจ้า 
อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ผูศึ้กษาอภิปรายผลการศึกษา  ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระเจา้ อาํเภอเชียงขวญั  จงัหวดัร้อยเอ็ด  มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี  ดา้นการไดรั้บการบริการจากภาครัฐ ดา้นการดูแลสุขภาพ ดา้นความตอ้งการสนบัสนุนอ่ืนๆ ดา้นกิจกรรมสาํหรับ
ผูสู้งอาย ุ ดา้นกิจกรรมสําหรับผูสู้งอายุ  และดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  โดยดา้นการไดรั้บการบริการจากภาครัฐ 
ผูสู้งอายมีุความคิดเห็นว่าภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือมาดูแลผูสู้งอายุ
เช่นจดัตั้งกองทุนผูสู้งอายุ ชมรมผูสู้งอายุ สอดคลอ้งกบั  สํานักบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน, 2539 : 3) ท่ีกล่าวถึงการ
กระจายอาํนาจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินว่าภายใตห้ลกัการแห่งความเป็นอิสระในการปกครองตนเองน้ี ทอ้งถ่ิน
อาจดาํเนินการใดๆ อนันาํมาซ่ึงความผาสุก ผลประโยชน์อนัชอบธรรมของส่วนรวม คุณภาพชีวิต และความสงบ
เรียบร้อยภายในทอ้งถ่ินของตน แต่ทั้งน้ีการดาํเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขดัหรือแยง้กับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
บา้นเมืองหรือนโยบายของรัฐชาติเพ่ือให้เกิดความชดัเจนว่าภายใตค้วามเป็นอิสระในการปกครองตนเองมีขอบเขต
เพียงใดจึงกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองทอ้งถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัในแต่
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ละประเทศในส่วนท่ีเป็นรายละเอียดการปกครองตนเองและการจดัทาํบริการสาธารณะของประชาชนในทอ้งถ่ินส่วน
ใหญ่ดาํเนินการโดยหน่วยงานหรือองคก์รทางการบริหารท่ีเรียกว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงโดยทัว่ไป องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสถานะเป็นองคก์รของรัฐตามกฎหมาย การจดัทาํบริการสาธารณะตลอดจนวิธีการปฏิบติังานอยู่
ภายใตก้ฎหมายและระเบียบต่างๆ เช่นเดียวกนักบัองคก์รของรัฐบาลกลางแต่มีความแตกต่างกนัตรงท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งข้ึนเพ่ือการจดัทาํภารกิจให้บริการสาธารณะเฉพาะภายในเขตพ้ืนท่ีความรับผดิชอบของตนเท่านั้นไม่
มีอาํนาจครอบคลุมไปทัว่ประเทศดงัเช่นองค์กรของรัฐบาลกลาง นอกจากนั้นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ข้ึนตรง
ต่อองคก์รของรัฐบาลกลางในเชิงของสายการบงัคบับญัชาเหมือนหน่วยงานของรัฐบาลกลางท่ีอาจมีภารกิจหรืออาจมี
หน่วยดาํเนินการอยูใ่นภูมิภาคหรือทอ้งถ่ิน (แต่อาจให้ความร่วมมือในเชิงนโยบาย) หากแต่เป็นองค์กรทางการบริหาร
ท่ีมีความเป็นอิสระทางการบริหารในตวัเองและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งมีสถานะเสมอกนั เท่าเทียมกนั ไม่
มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดมีอาํนาจเหนือกว่ากนัเน่ืองจากถือว่าทอ้งถ่ินทุกทอ้งถ่ินไม่ว่าจะมีขนาดหรือความเจริญ
ทางเศรษฐกิจมากนอ้ยต่างกนัเพียงใด ยอ่มมีความเสมอกนัในหลกัการแห่งสิทธิชุมชน เช่นเดียวกบับุคคลธรรมดาหรือ
ปัจเจกบุคคล ไม่ว่าจะรํ่ ารวยหรือยากดีมีจนอยา่งไรก็มีสถานะแห่งความเป็นพลเมืองของรัฐเท่าเทียมกนั ดา้นการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั ผูสู้งอายุมีความตอ้งการให้บุคคลในครอบครัวดูแลช่วยเหลือแมว้่าจะสามารถช่วยเหลือตวัเองได้  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2541 : 37-38)  ไดส้รุป ความตอ้งการของผูสู้งอายุแบ่งไดเ้ป็น  3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 

1) ความตอ้งการดา้นร่างกาย  คือ  ตอ้งการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์  ตอ้งการการช่วยเหลือ
ดูแลอยา่งใกลชิ้ด  ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั อากาศดี ส่ิงแวดลอ้มดี  ตอ้งการอาหารการกินท่ีถูกสุขลกัษณะตามวยั  ตอ้งการมี
ผูดู้แลเม่ือยามเจ็บไขไ้ดป่้วย  ตอ้งการไดรั้บการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลท่ีสะดวก รวดเร็ว ตอ้งการไดรั้บบริการ
รักษาพยาบาลแบบให้เปล่าจากรัฐ ตอ้งการไดพ้กัผ่อนนอนหลบัอย่างเพียงพอ   ตอ้งการบาํรุงรักษาร่างกาย และออก
กาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอและความตอ้งการส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุ 

2) ความตอ้งการทางดา้นจิตใจของผูสู้งอายุ  การเปล่ียนทางดา้นร่างกายและสังคมทาํให้จิตใจของ
ผูสู้งอายเุปล่ียนไปดว้ยผูสู้งอายจุะปรับจิตใจและอารมณ์ไปตามการเปล่ียนแปลงของร่างกายและส่ิงแวดลอ้ม จะเห็นว่า
ผูสู้งอายจุะปรับปรุงและพฒันาจิตใจตวัเองไปในทางท่ีดีงามมากข้ึน และสามารถควบคุมจิตใจไดดี้กว่าหนุ่มสาว  คน
สูงอายุจะมีความสุขุมเยือกเยน็มากข้ึน แต่การแสดงออกข้ึนอยู่กบัลกัษณะของแต่ละบุคคล การศึกษา ประสบการณ์ 
และส่ิงแวดลอ้มของคนคนนั้น 

3) ความตอ้งการทางดา้นสังคม เศรษฐกิจของผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ ตอ้งการได้รับความสนใจจากผูอ่ื้น 
ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว สังคมและหมู่คณะ  ตอ้งการช่วยเหลือสังคม และมีบทบาทในสังคมตามความ
ถนัด  ตอ้งการการสนับสนุน ช่วยเหลือ จากครอบครัว และสังคม ทั้งทางดา้นความเป็นอยู่ รายไดบ้ริการจากรัฐ  
ตอ้งการมีชีวิตร่วมในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม  ตอ้งการพ่ึงพาคนอ่ืน ให้น้อยลงไม่
ตอ้งการความเมตตาสงสาร  และตอ้งการประกนัรายได้ และประกนัความชราภาพปัญหาความตอ้งการและความ
คาดหวงัของผูสู้งอายุต่อบริการสวสัดีการสังคมต่าง  ๆนั้นพบว่า ผูสู้งอายุมีปัญหาดา้นสุขภาพมากท่ีสุด ดงันั้นความ
ตอ้งการของผูสู้งอายคืุอ การไดรั้บการรักษาฟรีไปตลอดชีวิต และ การรักษาท่ีดีจากภาครัฐ ปัญหารองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น
เศรษฐกิจ ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ยากจนจึงตอ้งการและคาดหวงั ให้รัฐเป็นผูจ่้ายค่าเล้ียงดูตลอดชีวิต หรือเรียกว่าเบ้ียยงัชีพ 
 นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามปกติในชีวิต
มนุษยเ์ม่ือชีวิตยา่งเขา้สู่วยัชรา  อาจจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบภายในของแต่ละ
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บุคคล ไดแ้ก่ ปรัชญาในการดาํเนินชีวิต เจตคติท่ีมีต่อตนเองและบุคคลอ่ืนๆ ความสามารถในการเผชิญกบัเหตุการณ์
ต่างๆ และการปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยปกติคนวยัน้ีมกัจะจูจ้ี้ ข้ีบ่น หงุดหงิด โมโหง่ายและใจน้อยอนัถือไดว้่า
เป็นเร่ืองปกติธรรมดาของวยั แต่พฤติกรรมซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาท่ีพบไดม้าก  ไดแ้ก่ อาการซึมเศร้าจากภาวะท่ีมีการ
สูญเสีย และความรู้สึกว่าเหงา ถูกทอดท้ิง ซ่ึงอาจเกิดจากภาวะท่ีมีการสูญเสียส่ิงต่างๆ หลายอย่างในวยัน้ี นับตั้งแต่
ร่างกายท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงทาํให้ภาพลกัษณ์ของตนเองเปล่ียนไป ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองหรือเป็น
อิสระแก่ตนเองค่อยๆ ลดลงไปกว่าเดิม การสูญเสียคู่ชีวิตหรือเพ่ือนร่วมรุ่น ภาวะสูญเสียดงักล่าวหากยิง่เกิดข้ึนพร้อมๆ 
กนั หรือในระยะเวลาใกลก้นั ก็ยิง่ทาํให้ผูสู้งอายมีุความลาํบากท่ีจะเผชิญกบัความเป็นจริงได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากนึก
ถึงว่าตนเองกาํลงัเขา้สู่ภาวะนั้นเช่นกนั 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระเจา้ อาํเภอ
เชียงขวญั จังหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาต่างกนัพบผูสู้งอายุว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกับการดาํเนินชีวิต 
โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้

1. ควรจดัการบริการดา้นการอาํนวยความสะดวกในการเขา้รับการรักษาพยาบาลในหน่วยงานของรัฐหรือ
การสถานท่ีสาธารณะต่างๆ สาํหรับผูสู้งอายใุห้มากยิง่ข้ึน 

2. ควรจดับริการทางการแพทยส์าํหรับผูสู้งอายใุนหมู่บา้นให้มากยิง่ข้ึน 
3. ควรสนบัสนุนดา้นขอ้มลู  ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ แก่ผูสู้งอายใุห้มากยิง่ข้ึน 

 ขอ้เสนอแนะในการนาํศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการดาํเนินงานสวสัดิการสังคมผูสู้งอายกุบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
2. ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการดาํเนินงานด้านสวสัดิการสําหรับผูสู้งอายุขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และ
อาชีพ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า 
อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ดจาํนวน 8,738 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน ได้
จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 383 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-
test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe/)  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย ดงัน้ี ดา้นการให้คาํแนะนาํและปรึกษา รองลงมาดา้นการติดตามผลการปฏิบติังาน ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ดา้นการป้องกนัโรค และดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ตามลาํดบั 
 2. ประชาชนท่ีมีเพศและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : อาสาสมคัรสาธารณสุข 
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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 
 
บทน า 
 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นหรือท่ีเรียกช่ือย่อ และเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ  “อสม.” ถือเป็นอีก
รูปแบบหน่ึงในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนหรือทอ้งถ่ินของตน โดยอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้นนั้น เป็นผูท่ี้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซ่ึงอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้นจะตอ้งโดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข  และการปฏิบติังานดว้ยความ
เสียสละต่อประชาชนในหมู่บา้น กระทรวงสาธารณสุขไดเ้ร่ิมดาํเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นตน้มา อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นจึงเพ่ิมจาํนวนมากข้ึนตามลาํดับจนครอบคลุมหมู่บา้นในชนบทและชุมชนเมือง มากกว่า 
800,000 คน ถึงแมว้่าพลงัของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) อาจจะดูเล็กนอ้ยดัง่เมด็ทรายเมด็กรวดเม่ือ
ยามกระจายอยูต่ามหมู่บา้นและชุมชนต่างๆ แต่เม่ือมีการรวมตวัเป็นกอ้นเป็นชมรมฯ พลงัเหล่าน้ีก็มีความมัน่คง และ
พร้อมท่ีจะต่อสู้และกา้วนาํไปสู่การพฒันาดา้นสุขภาพชีวิตของประชาชนของภาคประชาชน อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้น (อสม.) เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากชาวบา้นในแต่ละหมู่บา้นหรือชุมชน และไดรั้บการอบรม
ตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด โดยมีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ เป็นผูส่ื้อข่าวสารสาธารณสุข เป็นผูใ้ห้
คาํแนะนําถ่ายทอดความรู้แก่เพ่ือนบา้น เป็นผูใ้ห้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน  หมุนเวียนกันปฏิบติังานท่ีศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เป็นผูน้าํในการบริหารจดัการวางแผนแกปั้ญหาและพฒันาชุมชน เฝ้าระวงัและ
ป้องกนัปัญหาสาธารณสุขในหมู่บา้น เป็นแกนนาํในการชักชวนให้ชาวบา้นเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันางานสาธารณสุข
ของชุมชน ดูแลสิทธิประโยชน์ดา้นสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บา้น 
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 ในสภาวการณ์ปัจจุบนัและช่วงเวลาท่ีผ่านมา เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าการงานดา้นสาธารณสุขมูลฐาน
เป็นยทุธศาสตร์สาํคญัท่ีจะช่วยให้ทุกประเทศสามารถจดับริการสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถว้นหน้าตาม
ยุทธศาสตร์สากลขององค์การอนามยัโลก โดยข้ึนอยู่กับเง่ือนไขแห่งเวลา ทรัพยากร เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย และ
ประสิทธิภาพของกลไกการบริหารงานตามแผนงานโดยเฉพาะของแต่ละประเทศ ทั้งน้ีในกลยุทธ์ของการสาธารณสุข
มลูฐาน ชุมชนนบัเป็นกุญแจสาํคญัท่ีจะไขไปสู่ความสาํเร็จ ประเทศไทยไดล้งนามในกฎบตัรขององค์การอนามยัโลก 
(WHO) เพ่ือการพฒันาสุขภาพเม่ือปี พ.ศ. 2553 ว่าจะสนบัสนุนการสาธารณสุขมลูฐาน เพ่ือให้ประชาชนไทยมีสุขภาพ
ดีทัว่หนา้ในปี  2543 กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่ิมดาํเนินการสาธารณสุขมูลฐานตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) เป็นตน้มา แต่ยงัเป็นลกัษณะกระจายเป็นโครงการเท่านั้น งานสาธารณสุขมูลฐาน
ไดเ้ร่ิมอยา่งจริงจงัในแนวพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529) โดยประกาศเป็นนโยบายใน
แผนพฒันาสาธารณสุขของประเทศอยา่ชดัเจน จึงถือเป็นนิมิตรหมายท่ีดีทางสาธารณสุขใหม่ท่ีประเทศไทย นาํมาใช้
ตั้งแต่นั้นมา และตั้งแต่ประเทศไทยไดน้าํการสาธารณสุขมลูฐานมาเป็นกลวิธีในการจดัการบริการสาธารณสุขของรัฐ  
ส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเอง รัฐไดป้รับเปล่ียนบทบาทจากผูใ้ห้มาเป็นผูก้ระตุน้และสนับสนุนให้ประชาชนดูแล
ตนเองและการท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีต้องอาศยักลไกท่ีสําคัญในการดาํเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ ระบบ
อาสาสมคัรเป็นหลกั โดยการให้ความรู้และฝึกอบรมให้ประชาชนเขา้ร่วมดาํเนินการในรูปของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้น  (อสม.) โดยเนน้งานป้องกนัผสมผสานกบังานท่ีบาํบดัรักษา 
 งานสาธารณสุขมลูฐาน หรืองานสาธารณสุขในรูปแบบท่ีประชาชนมีส่วนร่วมนั้นไม่ใช่เป็นเร่ืองใหม่ แต่พบ
อยู่คู่กบัสังคมมาเป็นเวลานานแลว้  ซ่ึงจะเห็นได้จากเร่ืองของยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ หมอพ้ืนบา้น หมอตาํแย 
แมก้ระทัง่หมอผี ก็ลว้นท่ีเป็นช่ือติดปากคุน้หูคนไทยมาโดยตลอดเหล่าน้ีลว้นแสดงให้เห็นถึงความพยายามท่ีจะให้
ประชาชนสามารถดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและได ้ในดา้นสุขภาพอนามยั ซ่ึงเกิดจากเหตุผลความจาํเป็นในเร่ื องการขาด
แคลนบุคลากรผูใ้ห้บริการ และเทคโนโลยท่ีีจะนาํมาใชใ้นการบริการสาธารณสุข ประกอบกบัประชาชนในบางพ้ืนท่ี 
อยู่ไกลในพ้ืนท่ีทุรกันดารไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้ทนัและทัว่ถึงรวดเร็วตามความต้องการ กระทรวง
สาธารณสุขจึงได้พยายามศึกษา ทดลองรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ สามารถขยายบริการและดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ให้เขา้ถึงครอบคลุมมากท่ีสุด นบัตั้งแต่การฝึกอบรมพฒันาความรู้ของหมอตาํแยให้สามารถบริการให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือนบา้นและครอบครัวไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีคุณภาพและปลอดภยั แลว้เรียกช่ือใหม่ว่า “ผดุงครรภ์โบราณ” เม่ือ
ปีพุทธศกัราช 2500 ในดา้นการรักษาความสะอาดของบา้นเรือน และการจดัหานํ้ าสะอาดสําหรับใชด่ื้ม ในระยะนั้นก็
ไดน้าํประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการในรูปแบบของคณะกรรมการเรียกช่ือว่า “กรมการพฒันาสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้น” (ยุวดี  ด่านสุวรรณดาํรง, 2551 : 1) ในปี พุทธศกัราช 2503 นายแพทยส์มบูรณ์ วชัโรทยั ไดร่้วมกับ
องคก์ารอนามยัโลกทาํการศึกษาการใชบ้ริการสาธารณสุขของประชาชนท่ีสถานีอนามยัทุกระดบั พบว่าการใชบ้ริการ
สาธารณสุขในสถานบริการของรัฐ ทั้งดา้นการรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกนัโรค การส่งเสริมสุขภาพมีอตัราการ
ใชต้ํ่ามาก โดยเฉพาะการใชบ้ริการในดา้นส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกนัโรค จากสาเหตุดงักล่าวทาํให้กระทรวง
สาธารณสุขได้มีแนวคิดในการหาหลกัการท่ีจะขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมเขา้ถึงประชาชนมากข้ึน ในปี
พุทธศกัราช 2509 จึงไดท้าํการทดลองท่ีจงัหวดัพิษณุโลก โดยฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนดา้นการรักษาพยาบาล 
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัควบคุมโรคท่ีสถานีอนามยัแลว้คดัเลือกไปเรียนพนกังานอนามยัและผดุงครรภ์เพ่ือให้
กลบัมาปฏิบติังานในทอ้งถ่ินเดิม (กระทรวงสาธารณสุข,  2553 : 11) 
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 จากความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้านใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ใน
ปรับปรุงและการพฒันาบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้ า 
อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า 
อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล
ดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 

1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 

2. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ดา้นการป้องกนัโรค ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการให้
คาํแนะนาํและปรึกษา ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี และดา้นการติดตามผลการปฏิบติังาน 
 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอ
ปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 8,738 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 382 คน 
 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1) ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดแ้ก่ เพศ และอาชีพ 
 2) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ บทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ดา้นการป้องกนัโรค ดา้นการส่งเสริม
สุขภาพ ด้านการให้คาํแนะนําและปรึกษา ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ี และดา้นการติดตามผลการ
ปฏิบติังาน 
 ระยะเวลาในการศึกษา  
 ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน ถึง 30 ธนัวาคม 2558 
 



86    ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา   

 

วธิีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1) ประชากร คือ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้ า อาํเภอปทุมรัตต ์
จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 8,738  คน 
 2) กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์
จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 8,738  คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane,  
1973  อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 101) ซ่ึงกาํหนดให้มีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95 % ความคลาดเคล่ือน
เท่ากบั .05 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ใชแ้บบสอบถาม คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน เพ่ือ
สอบถามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์
จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 1 ฉบบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอก
ลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 โดยแบบสอบถามตอนท่ี 2 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั 
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูศึ้กษาดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้น 

2) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่งหมาย และ
สมมติฐานการศึกษา 

3) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณา แก้
ภาษา เน้ือหา ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถ
วดัไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 

4) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กบัประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสระบวั 
อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน 

5) นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช้ (Try-out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดย
วิธี Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation) 
เพ่ือทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

6) นําแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ไปหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธี
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 

7) จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
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 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
1) ขอหนังสือจากวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอต่อนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด 
2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
1) วิเคราะห์ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 
2) วิเคราะห์บทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลดอก

ลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบั
เกณฑค่์าเฉล่ียและแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 100) 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใชค่้า F-test  (One way ANOVA) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบั
นิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 

2) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

3) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) , ค่าร้อยละ (Percentage) ,ค่าเฉล่ีย (Mean) , ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

4) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ใชค่้า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต์ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 217 คน (ร้อยละ 56.66) รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 166 คน (ร้อยละ 43.34)  ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 165 คน (ร้อยละ  43.08) รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ จาํนวน 131 คน (ร้อย
ละ 34.21)  และรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 87 คน (ร้อยละ 22.71) 

2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.98) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการให้คาํแนะนาํและปรึกษา ( x =4.09) รองลงมาดา้นการติดตามผลการปฏิบติังาน ( x

=4.03)  ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี ( x =3.94) ดา้นการป้องกนัโรค ( x =3.93) และดา้นการส่งเสริม
สุขภาพ ( x =3.91)  ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ปรากฏผลดงัน้ี 
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1) ดา้นการป้องกนัโรคโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การชกัชวนและแนะนาํให้เพ่ือนบา้นทาํลายแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุรองลงมาคือ  การแจง้
ข่าวการเกิดโรคให้เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขทราบโดยเร็ว และการร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขแกไ้ขปัญหาโรคติดต่อ
ในชุมชน 

2) ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ในภาพรวมยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ การติดตามหญิงมีครรภ์ให้ไปฝากทอ้งและมารับการฝากครรภ์ตามกาํหนด  
รองลงมาคือ การจดักิจกรรมออกกาํลังกายแก่ประชาชนในชุมชน เช่น การแอโรบิค และการแนะนาํให้ความรู้แก่
ประชาชนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3) ดา้นการให้คาํแนะนาํและปรึกษา ในภาพรวมยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การแนะนาํเร่ือง โภชนาการ สุขาภิบาล  อาหารและส่ิงแวดล้อมให้แก่
ประชาชน รองลงมาคือ การแนะนาํเร่ืองการวางแผนครอบครัวให้แก่ประชาชน และการให้คาํแนะนาํการดูแลสุขภาพ
แก่ประชาชนเพ่ือป้องกนัการเจ็บป่วยและเม่ือเกิดการเจ็บป่วย 

4) ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ี ในภาพรวมยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ตรวจวดัความดนัโลหิตและตรวจหานํ้ าตาลในปัสสาวะแก่
ประชาชนเพ่ือดูโรคความดนัโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รองลงมาความรู้และอายขุองอาสาสมคัรสาธารณสุข และการ
ขยายผลขอ้มลูท่ีไดรั้บ 

5) ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ในภาพรวมยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดบั ไดแ้ก่ การวางแผนและพฒันาชุมชน  รองลงมาคือ การดูแลสิทธิ
ประโยชน์สาธารณสุขในชุมชน และ การเป็นแกนนาํในการพฒันาสาธารณสุขมลูฐานของชุมชน 

3. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 

4. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี ดา้นการให้คาํแนะนาํและปรึกษา ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางท่ี กระทรวงสาธารณสุข (2554)  กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ี
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ว่า อาสาสมคัรสาธารณสุขเป็นผูมี้บทบาทในการให้คาํแนะนํา
ถ่ายทอดความรู้แก่เพ่ือนบา้นและแกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัว ในเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ การใชส้ถานบริการสาธารณสุข
และการใชย้า การรักษาอนามยัของร่างกาย การให้ภูมิคุม้กนัโรค  การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มและการจดัหานํ้ าสะอาด 
โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อประจาํถ่ิน การอนามยัแม่และเด็กและการวางแผน
ครอบครัว การดูแลรักษาและป้องกนัสุขภาพเหงือกและฟัน การดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกนัและควบคุม
โรคเอดส์ การป้องกนัและควบคุมอุบติัเหตุ อุบติัภยัและโรคไม่ติดต่อท่ีสําคญั การป้องกนัและแกไ้ขมลภาวะและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นพิษเป็นภยั การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข การจดัหายาจาํเป็นไวใ้ชใ้นชุมชน และการส่งเสริม
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การใชส้มุนไพรและแพทยแ์ผนไทย เป็นตน้ และจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ดา้นท่ีประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า ในระดบัรองลงมา คือ การติดตาม
ผลการปฏิบติังาน ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ี  ดา้นการป้องกันโรค และดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 
ตามลาํดบั โดยผูศึ้กษาจะไดน้าํประเด็นท่ีไดจ้ากการศึกษามาอภิปรายผลเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นการป้องกนัโรค ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า ไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ือง การชกัชวนและแนะนาํให้เพ่ือนบา้นทาํลายแหล่ง
เพาะพนัธุ์ยงุ การแจง้ข่าวการเกิดโรคให้เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขทราบโดยเร็ว และการร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข
แกไ้ขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน จากผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่า อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ได้
ให้ความสาํคญัในเร่ืองการป้องกนัโรคเป็นอยา่งมาก 

2) ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า ไดใ้ห้ความสาํคญัในเร่ือง การติดตามหญิงมีครรภ์ให้ไปฝากทอ้งและ
มารับการฝากครรภต์ามกาํหนด รองลงมาคือ การจดักิจกรรมออกกาํลงักายแก่ประชาชนในชุมชน เช่น การแอโรบิค 
และการแนะนาํให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3) ดา้นการให้คาํแนะนาํและปรึกษา ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้ า ได้ให้ความสําคัญในเร่ือง การแนะนําเร่ือง โภชนาการ 
สุขาภิบาล  อาหารและส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน รองลงมาคือ การแนะนาํเร่ืองการวางแผนครอบครัวให้แก่
ประชาชน และการให้คาํแนะนาํการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนเพ่ือป้องกนัการเจ็บป่วยและเม่ือเกิดการเจ็บป่วย 

4) ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหน้าท่ี ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า ไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ือง ตรวจวดัความดนัโลหิต
และตรวจหานํ้าตาลในปัสสาวะแก่ประชาชนเพ่ือดูโรคความดนัโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รองลงมาความรู้และอายุ
ของอาสาสมคัรสาธารณสุข และการขยายผลขอ้มลูท่ีไดรั้บ 

5) ดา้นการติดตามผลการปฏิบติังาน ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้ า ได้ให้ความสําคัญในเร่ือง การวางแผนและพฒันาชุมชน 
รองลงมาคือ การดูแลสิทธิประโยชน์สาธารณสุขในชุมชน และ การเป็นแกนนาํในการพฒันาสาธารณสุขมูลฐานของ
ชุมชน 
 ประชาชนท่ีมีเพศและอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั  แสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนบุคคล
ของประชาชนในเร่ืองเพศ และอาชีพ ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเร่ืองบทบาทของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้

1) ดา้นการป้องกนัโรค อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลดอก
ลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรจดัหาและจ่ายถุงยางอนามยัให้มากยิง่ข้ึน 

2) ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล
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ดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรดาํเนินการชัง่นํ้ าหนักเด็ก 0-5 ปี โดยทาํการบนัทึกและเปรียบเทียบภาวะ
ขาดสารอาหาร 

3) ดา้นการให้คาํแนะนาํและปรึกษา อาสาสมคัร ควรส่งเสริมหรือดาํเนินการเพ่ือควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อให้มากยิง่ข้ึน 

4) ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ี อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต์ จังหวดัร้อยเอ็ด ควรร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขในการแกไ้ขปัญหา
โรคติดต่อในชุมชนให้มากยิง่ข้ึน 

5) ดา้นการติดตามผลการปฏิบติังาน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้มากยิง่ข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 
2) ควรศึกษาแนวทางการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุข 
3) ควรศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นกับ

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข และประชาชน 
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ความคดิเห็นของประชาชนต่อการปฏบิัตติามหลกัธรรมาภบิาลของ องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ  
อ าเภอเชียงขวญั จังหวดัร้อยเอด็ 

The People’s Opinion on Good Governance Practice of Phrathat  Subdistrict Administrative Organization,  
Chiang Khwan District, Roi Et Province 

 
ดนยั  โคตรโยธา1 

รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย์2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบติังาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามเพศ ระดบั
การศึกษาและอาชีพ กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ใน8 หมู่บา้น จาํนวน 400 คน ซ่ึงไดม้าโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)   
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ 
อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่
ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัความคุม้ค่า ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกันิติธรรม 
และดา้นหลกัคุณธรรม ตามลาํดบั 
 2. ประชาชนท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อต่อการปฏิบติังานตามหลกัธรร
มาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั: ความคิดเห็นของประชาชน, การปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล, องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ,  
 จงัหวดัร้อยเอ็ด 
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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 
 
บทน า 
 หลกัธรรมาภิบาล เป็นหลกัในการนาํมาปกครองประเทศให้เกิดความสงบสุขโดยยึดหลกัพ้ืนฐาน 6 ประการ 
คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า 
หลกัการเหล่าน้ีถือเป็นหลกัของการบริหารสาธารณะท่ีให้ความสําคญักบัหลกัการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและ
ให้ความสาํคญักบัประชาชนเพ่ือมุ่งให้เกิดการบริหารจดัการท่ีดีประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและไดรั้บการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการโดยมีความเช่ือถือว่ารัฐจะให้บริการประชาชนดว้ยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพท่ี
มีอยู ่กล่าวคือการทาํให้ประชาชนไวว้างใจนั้นตอ้งอาศยัหลกัธรรมาภิบาลเขา้มาดาํเนินการ หลกัการปกครองตนเอง
ของทอ้งถ่ินตอ้งเป็นไปตามแนวคิดของประชาชน โดยรวมแลว้ฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหาร และฝ่ายขา้ราชการประจาํตอ้ง
มาจากประชาชนในทอ้งถ่ินรัฐตอ้งมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในกิจการท่ีไดก้ระทาํลงไปซ่ึงทั้งหมดเป็นไปตาม
หลกัธรรมาภิบาลท่ีนาํไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ท่ีหลากหลายให้กบัชาติและทอ้งถ่ิน (สํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ, 2547; 3-6) 
 การสร้างระบบการบริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีให้เกิดข้ึนในทุกภาคของสังคม จาํเป็นตอ้งร่วม
ดาํเนินกิจการอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระยะเฉพาะหนา้ ระยะกลาง ระยะยาว โดยตอ้งมีการปฏิรูปทั้งในภาครัฐท่ีบริหารงาน
ให้มีความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์สุจริต ซ่ือตรง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการ
ทาํงาน ภาคธุรกิจท่ีทาํงานโดยยดึกติกาท่ีโปร่งใส มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น เป็นธรรมต่อลูกคา้ รับผดิชอบต่อสังคม 
มีมาตรฐานการบริการมีระบบตรวจสอบท่ีมีคุณภาพสามารถทาํงานร่วมกบัภาครัฐและภาคประชาชนไดอ้ย่างราบร่ืน 
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ภาคประชาชนท่ีมีความตระหนกัในสิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง มีความรู้ความ
เขา้ใจหลกัการของการสร้างการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี  
 องค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทาํงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความตอ้งการของประชาชนสูงท่ีสุดโดยไดย้ึดแนวทางการ
ปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล ไวด้งัวิสัยทศัน์ท่ีว่า “ สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม 
และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง” และกาํหนดพนัธกิจท่ีสอดรับกบัวิสัยทศัน์ไวด้งัน้ี 1) สร้างสังคมเป็นธรรมและ
เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมัน่คงในชีวิต ไดรั้บการคุม้ครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม มี
โอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและกระบวนการยติุธรรมอยา่งเสมอภาค ทุกภาคส่วนไดรั้บการเสริมพลงัให้สามารถมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพฒันา ภายใตร้ะบบบริหารจดัการภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม  2) พฒันาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม 
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทกัษะและการดาํรงชีวิตอยา่งเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั สถาบนัทางสังคมและชุมชนทอ้งถ่ินมีความ
เขม้แข็ง สามารถปรับตวัรู้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง  3) พฒันาฐานการผลิตและบริการให้เขม้แข็งและมีคุณภาพบน
ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์และภูมิปัญญา สร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน ปรับโครงสร้างการผลิตและ
การบริโภคให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
และสังคม  และ 4) สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุม้กนัเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ  (องค์การ
บริหารส่วนตาํบลพระธาตุ, 2555)  จากวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ แสดงชดัถึงการนาํ
หลกัธรรมาภิบาลมาบริหารองคก์รเพ่ือสร้างและปลูกจิตสาํนึกท่ีดีให้บุคลากร  แต่การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล
จะเกิดผลและมีคุณภาพต่อหน่วยงาน ชุมชน มากนอ้ยเพียงใด แนวทางในการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
พระธาตุ เป็นไปในลกัษณะใดและบุคลากรสามารถปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือประชาชนไดรั้บการอาํนวย
ความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองต่อความต้องการมากน้อยเพียงใด ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงแนว
ทางการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลสู่แผนงานโครงการต่างๆ ท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีไดรั้บผลของการปฏิบติัโดยตรง 
โดยศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทัว่ไปในพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ซ่ึงผลการศึกษาน้ีจะนาํมาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลพระธาตุ ให้มีความถูกตอ้งเหมาะสม การศึกษาในคร้ังน้ีนอกจากจะไดผ้ล ท่ีคาดหวงัตามวตัถุประสงค์แลว้
ยงัจะเป็นแนวทางแก่ผูท่ี้สนใจในการศึกษาหรือปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ินต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบล
พระธาตุ 
 
สมมตฐิานการวจิัย  
 1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลพระธาตุ แตกต่างกนั  
 2. ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลพระธาตุ แตกต่างกนั  
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 3. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลพระธาตุ แตกต่างกนั  
 
ขอบเขตในการศึกษา  
 ดา้นเน้ือหา  
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ 
ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัสาํคญั 6 ประการคือ 1) หลกันิติธรรม 2) หลกัคุณธรรม 3) หลกัความโปร่งใส 4) หลกัการมีส่วน
ร่วม 5) หลกัความรับผดิชอบ และ 6) หลกัความคุม้ค่า  
 ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ  
 ดา้นระยะเวลา  
 ในการวิจยัคร้ังน้ีทาํการศึกษาขอ้มลูและเก็บขอ้มลูในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 ถึง พฤศจิกายน 2558  
 
วธิีด าเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือประชาชนทัว่ไปท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จาํนวน 8 หมู่บา้น จาํนวนประชากร 2,454 คน (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง , 
งานทะเบียนอาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด, พฤศจิกายน 2558) 
 การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ในคร้ังน้ี ใชว้ิธีการของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970 อา้งใน 
อภิรดี โรจนประดิษฐ, 2552) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือยอมให้มีค่าความผิดพลาดไดเ้พียงร้อยละ 5 ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง 344 คน ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงทาํการเก็บตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน เพ่ือความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยวิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  
 ในการวิจัยคร้ังน้ีได้กาํหนดขนาดประชารกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ จาก
ประชาชนในเขตรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ จาํนวน 2,454 คน ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน 
และใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใชห้มู่บา้นเป็นตวัแบ่งชั้นภูมิ โดยมีขั้นตอนการสุ่มดงัน้ี 
 1) แบ่งประชากรเป็นชั้นภูมิ โดยใชห้มู่บา้นเป็นตวัแบ่งชั้นภูมิ 
 2) กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชั้นภูมิตามสัดส่วน 
   3) ทาํการสุ่มแต่ละชั้นภูมิตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม (questionnaire) เก่ียวกบัการปฏิบติัตามหลกัธรร
มาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนมาจากการศึกษาแนวความคิดทฤษฎีและผลงาน 
วิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอนดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบคาํถามเป็นแบบเลือกตอบมีจาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง และสถานภาพ  
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 ตอนท่ี 2 ขอ้คาํถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ 
เป็นแบบเลือกตอบมีจาํนวน 42 ขอ้ ประกอบดว้ย หลกัธรรมาภิบาลซ่ึงจาํแนกออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม 
หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า ดา้นละ 7 ขอ้  
 ตอนท่ี 3 ขอ้คาํถามเก่ียวกบัปัญหาในการปฏิบติังานและแนวทางในการพฒันาการปฏิบติังานขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลพระธาตุ เป็นแบบแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอแนวทางแกไ้ขเพ่ือการพฒันา ตามหลกัธรรมาภิ
บาล 6 ดา้น คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกั
ความคุม้ค่า  
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดงัน้ี  

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องแล้วนํามากาํหนดขอบข่ายในการสร้างเคร่ืองมือให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจัยกรอบแนวคิดคาํนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวิจยัเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ
และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงค ์

3. นาํแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ คือ อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลพระธาตุ จาํนวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความชดัเจนของภาษา ขอ้ความ และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของขอ้
คาํถาม (IOC) ผลการประเมินไดค่้า IOC ทั้ง 3 ดา้น เท่ากบั 1.0 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนสามารถนาํไปใชไ้ด ้ 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู  
 ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูมีขั้นตอนดงัน้ี  

1. การเก็บรวบรวมขอ้มลูแบบทุติยภูมิโดยการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ยเอกสารทาง
วิชาการบทความวารสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 

2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนทัว่ไปท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพระธาตุ และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือทําการตอบแบบสอบถามพร้ อมทั้ งขอรับ
แบบสอบถามคืนดว้ยตนเองใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ระหว่างวนัท่ี 1 ถึง10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

3. ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด มีแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมาและมีความสมบูรณ์ 
จาํนวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีส่งไป  

4. นําแบบสอบถามท่ีตอบเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก ําหนดเพ่ือทาํการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป  
 การวิเคราะห์ขอ้มลู  

1. ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ของขอ้มลูแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
2. วิเคราะห์แบบสอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระ

ธาตุ ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรมช่วยการวิเคราะห์งานวิจยั
ทางการศึกษาเพ่ือการหาค่าคะแนนเฉล่ียค่าร้อยละและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. ประมวลผลข้อมูลโดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของขอ้มลู และตอบวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  
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  3.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพสถิติท่ีใช ้คือ 
ความถ่ี ร้อยละ  
  3.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลพระธาตุ วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  3.3 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางการพฒันาการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ วิเคราะห์ขอ้มลูโดยทาํการสรุปเป็นประเด็นสําคญัแยกตามประเด็นของขอ้คาํถาม 
และนาํไปประกอบการอภิปรายผลการวิจยัจากขอ้มลู  
 
สรุปการวจิัย  
 ผลการศึกษาเร่ือง“ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลพระธาตุ” พบว่า ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย มีอาย ุ
31-40 ปีข้ึนไป มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญา โดยส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง  
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลพระธาตุ พบว่า ประชาชนมีระดบัความคิดเห็นตามหลกัธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ดา้น ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุปคือ ดา้นหลกัความรับผดิชอบ มีความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้น
หลกัความโปร่งใส ด้านหลกัความคุม้ค่า ด้านหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกันิติธรรม  และด้านหลักคุณธรรมให้
ความสาํคญัเป็นลาํดบัสุดทา้ย ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยัในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี  

1) ดา้นหลกัความรับผดิชอบในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ความเห็นในเร่ืององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ มีการนาํโครงการหรือแผนงานท่ีไดป้ระชาสัมพนัธ์ไว้ ไป
ดาํเนินการ ให้เป็นรูปธรรม ตามท่ีกาํหนดไวไ้ดใ้ห้ความสาํคญัเป็นอนัดบัแรกและเจา้หนา้ท่ีไดใ้ชเ้วลาในการปฏิบติังาน
อยา่งเหมาะสม ไม่เลือกปฏิบติั ไดใ้ห้ความสาํคญัเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

2) ดา้นหลกัความโปร่งใสในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ความเห็นในเร่ืองการปฏิบติังานโครงการฯ มีการเปิดเผยต่อประชาชนโดยการประชาสัมพนัธ์ให้ชาวบา้นไดรั้บ
ทราบไดใ้ห้ความสาํคญัเป็นอนัดบัแรก และการปฏิบติังานมีความเหมาะสมกบัโครงการฯ ตรงตามความตอ้งการ ง่าย
ต่อการตรวจสอบการปฏิบติังานได้ให้ความสําคัญเป็นลาํดับสุดทา้ย  แต่ยงัมีประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเห็นว่าใน
หลกัการน้ียงัขาดการไดรั้บขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการปฏิบติังานในโครงการต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดการสํารวจ
ความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีว่าตอ้งการให้ดาํเนินโครงการอะไร เพ่ือจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

3) ดา้นหลกัความคุ้มค่าในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความเห็นในระดบัมาก โดยในเร่ืองของ
เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานมีความเหมาะสมและ ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความชาํนาญไดใ้ห้ความสําคญัเป็นอนัดบัแรก และผล
ของการปฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ  โดยการใชง้บประมาณอย่างคุม้ค่า เม่ือเปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ท่ี ชุมชน/หมู่บา้นจะไดรั้บ ไดใ้ห้ความสาํคญัเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

4) ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความเห็นในเร่ืองหัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าท่ี รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ไป
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ดาํเนินการแกไ้ขอย่างรวดเร็วและเต็มความสามารถ ไดใ้ห้ความสําคญัเป็นอนัดบัแรก และการจะติดต่อร้องเรียนต่อ
เจา้หนา้ท่ีชุดปฏิบติังานโครงการฯไดโ้ดยวิธีใด ไดใ้ห้ความสาํคญัเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

5) ดา้นหลกันิติธรรมในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเห็นในเร่ืองปฏิบติังานร่วมกบัชาวบา้นดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั ไดใ้ห้ความสําคญัเป็นอนัดบัแรก และ
การทราบสิทธ์ิในการคดัคา้น หรือ การอุทธรณ์ต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี ท่ีไม่เป็นธรรมไดใ้ห้ความสําคญัเป็น
ลาํดบัสุดทา้ย 

6) ดา้นหลกัคุณธรรมในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเห็นในเร่ืองเจา้หนา้ท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ มีความสุภาพอ่อนโยน และมีไมตรีจิตพร้อมให้บริการ ไดใ้ห้ความสําคญั
เป็นอนัดบัแรก และเคยพบเห็นเจา้หนา้ท่ีขดัแยง้กนัไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน ไดใ้ห้ความสําคญัเป็น
ลาํดบัสุดทา้ย  
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์ขอ้มลูความแตกต่างของตวัแปรท่ีมีผลต่อความคิดเห็นประชาชนต่อ
การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ จาํแนกตามตวัแปร  พบว่า ประชาชนท่ีมี 
เพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลพระธาตุ ไม่แตกต่างกนั  
 
อภปิรายผลการวจิัย 
 การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ.2546 
ซ่ึงไดก้าํหนดสาระสาํคญัของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และหลกัการบริหารราชการ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุข
และความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนนั้น นับว่าเป็นหลกัการสําคญัอย่างยิ่งของขา้ราชการพลเรือนทุกคนท่ีต่างตอ้งยึด
นาํเอาหลกัการน้ีไปใชใ้นการปฏิบติังานเพ่ือส่วนรวม และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีบทบาทอาํนาจและภาระงานท่ีสําคญั ซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีจะต้องทาํงานใกล้ชิดกับประชาชนเก่ียวกับความเป็นอยู่ของราษฎร มีบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาสังคม การพฒันาเศรษฐกิจ ตลอดจนการ
พฒันาดา้นการเมือง-การบริหาร และท่ีสําคญัการปฏิบติังานท่ีสอดคล้องต่อความตอ้งการของประชาชน  และเปิด
โอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมรับผดิชอบชุมชนตนเอง เท่ากบัเป็นการเพ่ิมความสามารถและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหาร การบริการสาธารณะให้ทัว่ถึงและตรงกบัความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินตามความจาํเป็นในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน ตามภารกิจอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 
2540 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2542 ซ่ึงถือเป็นภารกิจอีกหน่ึงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ  ในการ
บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาลท่ีมีนโยบายดาํเนินงานในการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีให้มีประสิทธิภาพ  สร้าง
จิตสํานึกและพฒันาขีดความสามารถบุคลากรทุกระดบัให้มีนวตักรรมในการบริหารจัดการการทาํงานท่ีจะมุ่งไปสู่
ประโยชน์ของประชาชน โดยประชาชนไดรั้บความพึงพอใจและสามารถสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่าง
แทจ้ริง ส่ิงน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสํานักนายกรัฐมนตรี (2542 : 1) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่า เป็น
หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี เป็นแนวทางสาํคญัในการจดัระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และ
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ภาคประชาชนครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข มี
ความรู้รักสามคัคีและร่วมกนัเป็นพลงั ก่อให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ ท่ีเป็นไปตาม
หลกัธรรมาภิบาลในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าการปฏิบติังานท่ียึดหลกัของธรรมมาภิบาลไดก่้อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโดยรวมซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบังานศึกษาของนภดล สุรนัครินทร์  (2551) ไดท้าํการศึกษา
คน้ควา้เร่ืองการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาปรับใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามทศันะของประชาชนจงัหวดัเชียงใหม่
อยูใ่นภาพรวมในเชิงบวกและเม่ือเปรียบเทียบตามปัจจยัดา้นบุคคลของประชาชนท่ีมีเพศอายุระดบัการศึกษาต่างกนัมี
ความคิดเห็น หรือทศันะต่อการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาปรับใชใ้น อบต . หรือมาใช้ในการปฏิบติังานขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลพระธาตุ ไม่แตกต่างกนัทั้งน้ี อาจเป็นเพราะว่า ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ ให้ความเสมอ
ภาคกับบุคลากรภายในเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชาย  แต่ถึงอย่างไรก็ตามระดบัความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ  มีความคิดเห็น
ตามหลกัธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดา้น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ดุจหทยั ครุฑเดชะ 
(2550) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล  ศึกษากรณีองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลห้วยกะปิ อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกั
ธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยกะปิ อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ทั้ง 6 หลกั ในภาพรวมประชาชนเห็น
ดว้ยในระดบัมาก และขดัแยง้กบังานศึกษาของ ปิยวฒัน์ ปิยสีโล (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการบริหารงานตามหลกัธรร
มาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร่ จังหวดัแพร่ผลการศึกษา พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรและประชาชนท่ีมีการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น  โดยเฉพาะ
ดา้นหลกัความรับผดิชอบ มีความคิดเห็นระดบัมาก ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.14 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ดุจหทยั ครุฑ
เดชะ (2550) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล  ศึกษากรณีองค์การ
บริหารส่วนตาํบลห้วยกะปิ อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหาร
จดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยกะปิ อาํเภอเมือง อยู่ในระดบัมาก และขดัแยง้กบั
การศึกษาของ ภกัดี ศรีเมือง (2548)ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาบริหารองค์การบริหารส่วน
ตาํบลนาทราย อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการนาํหลกัธรร
มาภิบาลมาบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดา้นหลกัความรับผดิชอบ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 ปัญหาและแนวทางการพฒันาการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ  ควรมี
การปรับปรุงการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัหลกัการธรรมาภิบาลดา้นการมีส่วนร่วม และดา้นความโปร่งใส เน่ืองมาก
จากประชาชนในพ้ืนท่ียงัขาดการไดรั้บขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการปฏิบติังานในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาด
การสาํรวจความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีว่าตอ้งการให้ดาํเนินโครงการอะไร เพ่ือจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริงตามท่ี ไชยวฒัน์ คา้ชู (2545:42 – 43) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล คือการมีส่วนร่วมคือ
ความโปร่งใสตรวจสอบไดแ้ละการมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังานเพ่ือให้หลกัประกนัว่าการดาํเนินนโยบายทาง
การเมืองสังคมและเศรษฐกิจวางอยูบ่นฉนัทานุมติัอยา่งกวา้งขวางของสังคมและให้ความมัน่ใจว่าเสียงคนยากจนและ
คนด้อยโอกาสจะเป็นท่ีรับฟังในกระบวนการกาํหนดและดาํเนินนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
จดัสรรทรัพยากรนัน่เอง  
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 ดงันั้น การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยให้เพ่ิมข้ึนยอ่มส่งผลบวกให้เกิดการพฒันาความเป็นประชาธิปไตย
ท่ียงัยืนเพราะมีการจดัสรรทรัพยากรในสังคมอย่างทัว่ถึงแก่ทุกภาคและการพฒันาดงักล่าวจะเป็นการพฒันาท่ีเป็น
ธรรม (Equitable) ข้ึนเพราะทุกภาคส่วนไดผ้ลจากการพฒันา (บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ, 2542 : 46)  
 
ข้อเสนอแนะ  
 การวิจยั เร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
พระธาตุ” ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะโดยแยกเป็นประเด็นดงัต่อไปน้ี  
 ขอ้เสนอแนะจากประเด็นคน้พบจากการศึกษา  

1. การศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการนําเอาหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบการทาํงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ ในคร้ังน้ีประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอย่างมาก 
สืบเน่ืองมาจากเป็นช่วงระยะเวลาท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ ไดด้าํเนินโครงงานดา้นการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน มีการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบาย เป็นซ่ึงเป็นโครงการ
ในทุกๆ ปีงบประมาณ ประชาชนไดรั้บผลกระทบโดยตรง ดงันั้นจึงส่งผลทาํให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ 

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระ
ธาตุ ดา้นหลกัคุณธรรม ในประเด็นท่ีเก่ียวกบั เคยพบเห็นเจา้หน้าท่ีไม่ปฏิบติังานตามท่ีไดแ้จง้ไว้ เคยพบเห็นเจา้หน้าท่ี
ขดัแยง้กนัไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน และ เคยพบเห็นเจา้หน้าท่ีมีพฤติกรรมส่วนตวัไม่เหมาะสม ทาํ
ให้มีผลกระทบกับการปฏิบิติงาน เช่น ด่ืมสุรา ทะเลาะวิวาท พูด/แต่งกายไม่สุภาพ ถึงแมว้่าความเห็นต่อประเด็น
ดงักล่าวจะอยูใ่นระดบันอ้ยมาก แต่ขอ้มลูดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ายงัมีเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ
ท่ีมีพฤติกรรมไม่สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลอยู ่ 
 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  

1. การดาํเนินโครงการต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ ควรท่ีจะมีการสํารวจความตอ้งการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมทั้งดึงประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการกาํหนดความตอ้งการของชุมชน  เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการดาํเนินโครงการท่ีส่งผลต่อประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

2. ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุหรือท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งควรมีการติดตามและประเมินผลการ
ทาํงานภายในหน่วยงานอยา่งสมํ่าเสมอ  
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. การวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ หรือสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ควบคู่
ไปกับการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงจะเป็นการศึกษาท่ีครอบคลุมทุกมิติเพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากรหรือ
ประชาชนในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ อยา่งแทจ้ริง 

2. ควรมีการศึกษาถึงความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารภายใน
องค์กร รวมทั้งประชาชนในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ ทุกปี เพ่ือ
เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้น และนาํมาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่อไป 
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3. ควรศึกษาความตอ้งการของประชาชน ในแต่ละดา้นตามแผนยทุธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
พระธาตุ เพ่ือปรับปรุงการทาํงานให้ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนมากท่ีสุด และเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากยิง่ข้ึน 
 

เอกสารอ้างองิ 
 
ไชยวฒัน์ คา้ชู,  ประทุมพร วชัรเสถียร และคณะ.  2545.  ธรรมาภบิาล.  กรุงเทพฯ : นํ้ าฝน. 
บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ. 2545.  ธรรมาภบิาลในองค์กรอสิระ.  เอกสารประกอบการบรรยาย, 8 มิถุนายน 2545.  นนทบุรี : 

สถาบนัพระปกเกลา้  
ปิยวฒัน์ ปิยสีโล.  2554.  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่.การคน้ควา้แบบ

อิสระ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและมูลนิธิสถาบนัวิจัยกฎหมาย.  2546. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลกัเกณฑ์และวธิีการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี พ.ศ. 2546.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา. 



วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Journal of Political Science and Social Science)    101 

 

การศึกษาการด าเนินชีวติของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลบ้านบัว อ าเภอเมอืง จังหวดับุรีรัมย์ 
A Study of Elderly’s Lifestyle in Banbua Subdistrict Municipality,  Mueang District, Burirum Province  

 
ไทยรัตน์  กาํเนิดพิลา1 

รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย์2 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบล
บา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํแนกตามเพศ และระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ ผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 298 คน ซ่ึงไดม้าโดยใชสู้ตรคาํนวณของทาโร ยามาเน่  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe/) 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต 
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการไดรั้บการบริการจากภาครัฐ 
ดา้นการดูแลสุขภาพ ดา้นความตอ้งการการสนบัสนุน ดา้นกิจกรรมสาํหรับผูสู้งอาย ุและดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 
ตามลาํดบั 
 2. ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีมีเพศ และระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : การดาํเนินชีวิตของผูสู้งอาย,ุ เทศบาลตาํบลบา้นบวั, จงัหวดับุรีรัมย ์
 
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. 
                                                             
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันครราชสีมา 
2 (รองศาสตราจารย ์ดร.), อาจารยท์ี่ปรึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วทิยาลยันครราชสีมา 
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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 
 
บทน า 
 ผูสู้งอายุเป็นบุคคลสําคญัในสังคม ซ่ึงมีพลงัความคิด มีความสามารถและมีประสบการณ์สูงในการพฒันา
ตนเองและสังคมส่วนรวมผูสู้งอายถืุอเป็นปชูนียบุคคลของสังคมไทย  ดงันั้น  ผูสู้งอายจึุงเป็นบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการ
ยกยอ่งนบัถือและการยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของสังคมเป็นบุคคลท่ีควรจะตอ้งไดรั้บการดูแลและการเอาใจใส่ในดา้น
สุขภาพพลานามยัและการใชค้วามรู้ประสบการณ์ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นบุคคลท่ีตอ้งมีโอกาสเขา้
ทาํงานและเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมตามกาํลงัความสามารถและความตอ้งการของตน 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากรของประเทศไทย  การลดลงของอตัราการเกิดและอตัราการตายทาํ
ให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ  (Ageing Society)  ทาํให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรทั้งในด้านสังคม
เศรษฐกิจและสุขภาพประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งวยัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีสัดส่วนประชากรไทย
ข้ึนถึงระดบัร้อยละ 10 ซ่ึงหมายความว่าประชากรไทย 9 คนตอ้งรับผิดชอบผูสู้งอายุ 1 คนและมีแนวโน้มสูงมากข้ึน
เร่ือยๆโดยเฉพาะในระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ.2553 (สํานักส่งเสริมและพิทกัษ์ผูสู้งอายุ, 2550 : 27) ปัญหาภาวะ
ประชากรสูงอายใุนประเทศไทยนาํสู่ความจาํเป็นในการปรับตวัเพ่ือรองรับภาระทางสังคมท่ีสําคญัท่ีผูใ้หญ่วยัแรงงาน
ตอ้งดูแลผูสู้งอายท่ีุเพ่ิมข้ึน (เก้ือ  วงศบุ์ญสิน, 2549: 43) แมป้ระชากรสูงอายุมีอายุยืนยาวแต่มิไดห้มายความว่าคุณภาพ
ชีวิตของผูสู้งอายุจะดีตามไปด้วยเน่ืองจากปัจจัยสภาพร่างกายท่ีทรุดโทรมสภาพแวดล้อมท่ีแย่ลง สภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากระบบครอบครัวขยายกลายเป็นระบบครอบครัวเด่ียววฒันธรรมการดูแลผูสู้งอายุในครอบครัวลด
น้อยลงทาํให้ผูสู้งอายุถูกทอดท้ิงมากข้ึนในขณะท่ีวยัทาํงานมีสัดส่วนน้อยลงเม่ือเปรียบเทียบกบัประชากรเด็กและ
ผูสู้งอายซ่ึุงหากมองในภาพรวมคือเป็นภาระของสังคมและในขณะเดียวกนัก่อให้เกิดปัญหาโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายุ  (ศูนยก์ารเฝ้าระวงัและเตือนภยัทางสังคม,  2550 : 12)  โดยสถานการณ์ทางดา้นประชากรของไทยใน
อนาคตมีแนวโน้มจะเกิดการเปล่ียนแปลง โดยในปี พ.ศ.2553 ประเทศไทยมีประชากร  63.8 ลา้นคนและจะเพ่ิมข้ึน
สูงสุดเป็น 66.4 ลา้นคนในปี 2569 จากนั้นจะค่อยๆลดลงเหลือ 63.9 ลา้นคนในปี 2583 โดยพบว่าจาํนวนและสัดส่วน
ประชากรวยัสูงอาย ุ(60 ปีข้ึนไป) เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก 1.7 ลา้นคนหรือร้อยละ 4.9 ของจาํนวนประชากรรวมในปี 
2513 เป็น 8.4 ลา้นคนหรือร้อยละ 13.2 ในปี 2553 และเพ่ิมข้ึนเป็น17.6 ลา้นคนหรือร้อยละ 26.6 ในปี 2573 และ 20.5 
ลา้นคนหรือร้อยละ 32.1 ในปี 2583 (มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย,  2556)  แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทย
กาํลงัย่างเขา้สู่สังคมสูงอายุ (Ageing Society) อย่างมีนัยสําคญัและรวดเร็วโดย 50 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2503–2553) มี
ประชากรสูงอาย ุ(60 ปีข้ึนไป) เพ่ิมจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 13 (จาก 1.2 ลา้นคนเป็น 8.4 ลา้นคน) และคาดว่าอีก 30 ปี
ขา้งหนา้ (พ.ศ. 2583) จะเพ่ิมเป็นร้อยละ 31 (20.5 ลา้นคน) ซ่ึงสะทอ้นถึงการเพ่ิมข้ึนของประชากรท่ีอยู่ในวยัพ่ึงพิงทั้ง
เชิงเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพทั้งน้ีในอาเซียนจะมีเพียงไทยและสิงคโปร์เท่านั้นท่ีมีสัดส่วนผูสู้งอายุเกินร้อยละ 30 ใน
อีก 30 ปีขา้งหนา้ (ศิริวรรณ  อรุณทิพยไ์พฑูรย,์2557 : 1) 
 ปัญหาสาํคญัของผูสู้งอายไุทย คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ความยากจน รายไดน้อ้ยไม่มีรายได ้ ตอ้งเผชิญ
กบัภาวะยากไร้  รองลงมาคือ ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยั  มีโรคประจาํตวัซ่ึงเกิดจากโรคไม่ติดต่อ  เช่น โรคเบาหวาน  
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โรคความดนัโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคหลอดเลือดสมอง  โรคโคเลสเตอรอลในเลือดสูง  กลุ่มอาการสมอง
เส่ือม  โรคขอ้เล่ือนภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได ้ ภาวะซึมเศร้า  และการหกลม้  เป็นตน้  (สุทธิชยั  จิตะพนัธ์กุล,  2543:70)  
การดาํเนินงานดา้นสวสัดิการสังคมสาํหรับผูสู้งอายท่ีุผา่นมาจนถึงปัจจุบนั มีบริการสาํคญัท่ีเป็นท่ีรู้จกัดีของผูสู้งอายุใน
เขตชนบทไดแ้ก่  บริการรักษาพยาบาลฟรีสําหรับผูสู้งอายุ (ก่อนท่ีรัฐจะจดับริการโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค)
บริการหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี  บริการบตัรทอง  30  บาท  บริการสถานสงเคราะห์  บริการเบ้ียยงัชีพ  ศูนยบ์ริการ
ผูสู้งอายใุนวดัโดยชุมชน  บริการชมรมผูสู้งอาย ุบริการลดหยอ่นค่าโดยสารรถไฟ เป็นตน้ 
 แมว้่ารัฐจะมีนโยบายท่ีชดัเจนต่อการจดัสวสัดิการสังคมสําหรับผูสู้งอายุโดยรวม  แต่รัฐก็มีขอ้จาํกัดในการ
บริหารจดัการดา้นบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรทางสังคม การขาดแคลนฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายุในเขต
ชนบทจึงส่งผลให้การดาํเนินงานสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุในเขตชนบทไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ย่างจริงจังและ
ต่อเน่ืองตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ แมว้่ารัฐจะออกกฎหมายเก่ียวกับผูสู้งอายุโดยกาํหนดแนวนโยบายการ
ดาํเนินการเก่ียวกบัการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนท่ีเก่ียวข้องกับผูสู้งอายุเป็นสําคญั โดยเฉพาะการ
กาํหนดให้มีการสร้างระบบการดูแลผูสู้งอายใุนชุมชน การส่งเสริมกองทุนผูสู้งอายุเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํเนิน
กิจกรรมของผูสู้งอายใุนชุมชนมากข้ึน 
 จากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไทยดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการดาํเนิน
ชีวิตของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวัอาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นแนวทางในการ
พฒันาการดาํเนินงานส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูสู้งอายไุดรั้บการบริการและดูแลให้ดีข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
2. เพ่ือเปรียบเทียบการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานการศึกษา 

1. ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวัอาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ดาํเนินชีวิตแตกต่างกนั 

2. ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวัอาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการดาํเนินชีวิตแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 การศึกษาในคร้ังน้ีกาํหนดเน้ือหาในการศึกษา 5 ด้าน คือ ดา้นการไดรั้บการบริการจากภาครัฐ ด้านการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนั ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านกิจกรรมสําหรับผูสู้ งอายุ และด้านความต้องการการสนับสนุน 
(สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย,์ 2553) 
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 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากรคือ ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 1,175 คน กาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 298 คน 
 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ เทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย  ์
 ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศึกษา 
  1) ตวัแปรอิสระ (Independent  Variables)  คือ  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลบา้น
บวัอาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ไดแ้ก่ เพศและระดบัการศึกษา 
  2) ตวัแปรตาม (Dependent  Variables)  คือ ความคิดเห็นต่อการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายุ  5  ดา้น คือ 
ดา้นการไดรั้บการบริการจากภาครัฐ ดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ดา้นการดูแลสุขภาพ  ดา้นกิจกรรมสาํหรับผูสู้งอาย ุ
และดา้นความตอ้งการการสนบัสนุน 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาเก็บขอ้มลูระหว่างวนัท่ี  10  มกราคม-31  มีนาคม  2558 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1) ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย ์
จาํนวน 1,175  คน 
 2) กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่ (Taro  Yamane, 1973 อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 
2546 : 101) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั .05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 298.41 
คน การศึกษาน้ีจึงเลือกกลุ่มตวัอย่าง 298 คน แลว้เลือกตวัอย่างจากแต่ละหมู่บา้น โดยคาํนวณตามสัดส่วนค่าร้อยละ 
และเลือกเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู  คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
ผูสู้งอาย ุจาํนวน 1 ฉบบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นของผูสู้งอายเุก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลบา้น
บวั  อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์
 โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)  
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอาย ุ
2) แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  2  ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่งหมาย และ

สมมติฐานการศึกษา 
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3) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแก้ภาษา 
เน้ือหา ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัได้
ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 

4) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุง  เพ่ือให้อ่านแลว้เขา้ใจง่าย  ตรงตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา 

5) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้ (Try–Out)  กบัประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลตาํบล 
อิสาณ  อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน  40  คน 

6) นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดย
วิธี Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation) 
เพ่ือทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

7) นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha  Coefficient)  ตามวิธีการของครอนบาค  (Cronbach) 

8) จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 ผูศึ้กษาดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) ขอหนังสือจากวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลบา้นบวั  อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์

2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มลู ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทาํ
การวิเคราะห์ตามลาํดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) วิเคราะห์ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูสู้งอายเุก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑค่์าเฉล่ียและแปลความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 : 100) 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูสู้งอายเุก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
ใชค่้า  F-test  (One way ANOVA)  t–test 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

1) 1ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบั
นิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
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2) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha  
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation) 
 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ใชค่้า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ

ของเชฟเฟ่  ( eScheff  ) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย  ์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จาํนวน 172 คน (ร้อยละ 57.72) รองลงมาเป็นเพศชาย  จาํนวน 126 คน (ร้อยละ 42.28) ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษา หรือสูงกว่า จาํนวน 154 คน (ร้อยละ 51.68) จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา จาํนวน 144 คน (ร้อย
ละ  48.32) 

2. ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั  อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต 
ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.01)  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการไดรั้บ
การบริการจากภาครัฐ ( x = 4.20) ดา้นการดูแลสุขภาพ ( x = 4.02)  ดา้นความตอ้งการการสนับสนุน  ( x =3.96)  
ดา้นกิจกรรมสาํหรับผูสู้งอาย ุ( x =3.95) และดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ตามลาํดบั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เป็น
ดงัน้ี 

1) ดา้นการไดรั้บการบริการจากภาครัฐ ในภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  ภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจดัสรรงบประมาณเพ่ือมาดูแล
ผูสู้งอาย ุเช่น จดัตั้งกองทุนผูสู้งอาย ุชมรมผูสู้งอาย ุ บุคลากรทางการแพทยส์นใจรับฟังการบอกอาการเจ็บป่วยของท่าน
เม่ือท่านเขา้รับบริการ  ท่ีผา่นมาหน่วยงานภาครัฐไดใ้ห้ความช่วยเหลือมาเป็นอยา่งดี และท่านรู้สึกพอใจ มีบุคลากรจาก
ภาครัฐมาให้ความรู้ในเร่ืองสุขภาวะเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต   การจ่ายเบ้ียยงัชีพเกิดประโยชน์ต่อการ
ดาํรงชีวิตของผูสู้งอาย ุ

2) ดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ในภาพรวมและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  ตอ้งการให้บุคคลในครอบครัวดูแลช่วยเหลือแมว้่าจะสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ สมรส  
ญาติสนิทให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินเพ่ือใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั  เม่ือมีเร่ืองท่ีไม่สบายใจบุตร หลานรับฟังท่านดว้ย
ความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ  เม่ือมีความทุกขใ์จจะปรึกษาลูกหลาน หรือเพ่ือนสนิทเพ่ือเป็นการระบายความทุกข์ใจ   
ความพอใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัว เช่น การช่วยดูแลบา้น การเล้ียงดูบุตรหลาน 

3) ดา้นการดูแลสุขภาพ ในภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย  ดงัน้ี  ตอ้งการให้บุคคลในครอบครัวดูแลช่วยเหลือแมว้่าจะสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ คู่สมรส  ญาติสนิท
ให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินเพ่ือใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั  เม่ือมีเร่ืองท่ีไม่สบายใจบุตร หลานรับฟังท่านดว้ยความเต็ม
ใจและเห็นอกเห็นใจ  เม่ือมีความทุกข์ใจจะปรึกษาลูกหลาน หรือเพ่ือนสนิทเพ่ือเป็นการระบายความทุกข์ใจ   ความ
พอใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัว เช่น การช่วยดูแลบา้น การเล้ียงดูบุตรหลาน 
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4) ดา้นกิจกรรมสาํหรับผูสู้งอาย ุ ในภาพรวมและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี ความเต็มใจให้ความช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน วดั ตามกาํลงัและความสามารถ
ความเต็มใจให้ความช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน วดั ตามกาํลงัและความสามารถ การไปร่วมงานต่างๆ ท่ี
ชุมชนจดัข้ึนเช่น งานปีใหม่ งานบุญประจาํปี เป็นตน้ เม่ือมีเวลาว่าง หากิจกรรมท่ีเพลิดเพลินทาํเช่น การปลูกตน้ไม ้
การไปทาํบุญตกับาตรและฟังเทศน์ในวนัพระ และวนัสําคญัทางศาสนา  บุตรหลานพาไปเท่ียวพกัผ่อนตามสถานท่ี
ท่องเท่ียวในวนัหยดุ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ 

5) ดา้นความต้องการการสนับสนุน ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดับข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ความตอ้งการความช่วยเหลือดา้นต่างๆ เช่น ท่ีพกั อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม  ตอ้งการการ
อาํนวยความสะดวกในการเขา้รับการรักษาพยาบาลในหน่วยงานของรัฐ  สถานบริการทางการแพทยใ์นชุมชนท่ี
สามารถ รองรับผูป่้วยสูงอายไุดเ้พียงพอ ขอ้มลู  ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ สิทธิการคุม้ครอง การบริการทางการแพทย ์มี
กิจกรรมอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายท่ีุบา้นโดย กลุ่มจิตอาสา   

3. ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีมีเพศต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การดาํเนินชีวิตโดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

4. ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั   อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย  ์ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตโดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ผูศึ้กษาไดน้าํ 
มาอภิปรายผลได ้ ดงัน้ี 
 1. ผูสู้งอายใุนเทศบาลตาํบลบา้นบวั  อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย  ์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต ใน
ภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการไดรั้บการบริการจาก
ภาครัฐ ด้านการดูแลสุขภาพ  ด้านความตอ้งการการสนับสนุน  ด้านกิจกรรมสําหรับผูสู้งอายุ และดา้นการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั  โดยดา้นการไดรั้บการบริการจากภาครัฐ  ผูสู้งอายุมีความคิดเห็นว่าภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินควรจดัสรรงบประมาณเพ่ือมาดูแลผูสู้งอายเุช่นจดัตั้งกองทุนผูสู้งอาย ุชมรมผูสู้งอาย ุ สอดคลอ้งกบั  สาํนกั
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน (2539 : 3) ท่ีกล่าวถึงการกระจายอาํนาจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ว่าภายใต้
หลกัการแห่งความเป็นอิสระในการปกครองตนเองน้ี ทอ้งถ่ินอาจดาํเนินการใดๆ อนันาํมาซ่ึงความผาสุก ผลประโยชน์
อนัชอบธรรมของส่วนรวม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยภายในทอ้งถ่ินของตน แต่ทั้งน้ีการดาํเนินการดงักล่าว
จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญ กฎหมายบา้นเมืองหรือนโยบายของรัฐชาติเพ่ือให้เกิดความชดัเจนว่าภายใตค้วาม
เป็นอิสระในการปกครองตนเองมีขอบเขตเพียงใดจึงกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวใ้น
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองทอ้งถ่ินหรือองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศในส่วนท่ีเป็นรายละเอียด  การปกครองตนเองและการจดัทาํ
บริการสาธารณะของประชาชนในทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ดาํเนินการโดยหน่วยงานหรือองค์กรทางการบริหารท่ีเรียกว่า 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงโดยทัว่ไป องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสถานะเป็นองค์กรของรัฐตามกฎหมาย การ
จดัทาํบริการสาธารณะตลอดจนวิธีการปฏิบติังานอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบต่างๆ  เช่นเดียวกนักับองค์กรของ
รัฐบาลกลางแต่มีความแตกต่างกนัตรงท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งข้ึนเพ่ือการจดัทาํภารกิจให้บริการสาธารณะ
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เฉพาะภายในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของตนเท่านั้น ไม่มีอาํนาจครอบคลุมไปทัว่ประเทศดงัเช่นองค์กรของรัฐบาล
กลาง นอกจากนั้นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ข้ึนตรงต่อองค์กรของรัฐบาลกลางในเชิงของสายการบงัคบับญัชา
เหมือนหน่วยงานของรัฐบาลกลางท่ีอาจมีภารกิจหรืออาจมีหน่วยดาํเนินการอยูใ่นภูมิภาคหรือทอ้งถ่ิน (แต่อาจให้ความ
ร่วมมือในเชิงนโยบาย) หากแต่เป็นองค์กรทางการบริหารท่ีมีความเป็นอิสระทางการบริหารในตวัเองและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งมีสถานะเสมอกนั เท่าเทียมกนั ไม่มีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดมีอาํนาจเหนือกว่ากนั
เน่ืองจากถือว่าทอ้งถ่ินทุกทอ้งถ่ินไม่ว่าจะมีขนาดหรือความเจริญทางเศรษฐกิจมากน้อยต่างกนัเพียงใด ย่อมมีความ
เสมอกนัในหลกัการแห่งสิทธิชุมชน  เช่นเดียวกบับุคคลธรรมดาหรือปัจเจกบุคคล  ไม่ว่าจะรํ่ ารวยหรือยากดีมีจน
อยา่งไรก็มีสถานะแห่งความเป็นพลเมืองของรัฐเท่าเทียมกนั ดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ผูสู้งอายุมีความตอ้งการให้
บุคคลในครอบครัวดูแลช่วยเหลือแมว้่าจะสามารถช่วยเหลือตวัเองได  ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรมการศึกษานอกโรงเรียน  
(2541 : 37-38)  ไดส้รุป  ความตอ้งการของผูสู้งอายแุบ่งไดเ้ป็น  3  ส่วน  ไดแ้ก่ 

1) ความตอ้งการดา้นร่างกาย คือ  ตอ้งการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์  ตอ้งการการช่วยเหลือ
ดูแลอยา่งใกลชิ้ด  ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั อากาศดี ส่ิงแวดลอ้มดี  ตอ้งการอาหารการกินท่ีถูกสุขลกัษณะตามวยั  ตอ้งการมี
ผูดู้แลเม่ือยามเจ็บไขไ้ดป่้วย  ตอ้งการไดรั้บการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลท่ีสะดวก รวดเร็ว ตอ้งการไดรั้บบริการ
รักษาพยาบาลแบบให้เปล่าจากรัฐ ตอ้งการไดพ้กัผ่อนนอนหลบัอย่างเพียงพอ  ตอ้งการบาํรุงรักษาร่างกาย และออก
กาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอและความตอ้งการส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุ 

2) ความตอ้งการทางดา้นจิตใจของผูสู้งอายุ  การเปล่ียนทางดา้นร่างกายและสังคมทาํให้จิตใจของ
ผูสู้งอายเุปล่ียนไปดว้ยผูสู้งอายจุะปรับจิตใจและอารมณ์ไปตามการเปล่ียนแปลงของร่างกายและส่ิงแวดลอ้ม จะเห็นว่า
ผูสู้งอายจุะปรับปรุงและพฒันาจิตใจตวัเองไปในทางท่ีดีงามมากข้ึน และสามารถควบคุมจิตใจไดดี้กว่าหนุ่มสาว  คน
สูงอายุจะมีความสุขุมเยือกเยน็มากข้ึน แต่การแสดงออกข้ึนอยู่กบัลกัษณะของแต่ละบุคคล การศึกษา ประสบการณ์ 
และส่ิงแวดลอ้มของคนคนนั้น 

3) ความตอ้งการทางดา้นสังคม เศรษฐกิจของผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ ตอ้งการได้รับความสนใจจากผูอ่ื้น 
ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว สังคมและหมู่คณะ ตอ้งการช่วยเหลือสังคม และมีบทบาทในสังคมตามความถนัด 
ตอ้งการการสนับสนุน ช่วยเหลือ จากครอบครัว และสังคม ทั้งทางดา้นความเป็นอยู่ รายไดบ้ริการจากรัฐ ตอ้งการมี
ชีวิตร่วมในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและสังคม ตอ้งการพ่ึงพาคนอ่ืน ให้น้อยลงไม่ตอ้งการความ
เมตตาสงสาร  และตอ้งการประกนัรายได้ และประกันความชราภาพปัญหาความต้องการและความคาดหวงัของ
ผูสู้งอายุต่อบริการสวสัดีการสังคมต่าง ๆนั้นพบว่า ผูสู้งอายุมีปัญหาดา้นสุขภาพมากท่ีสุด ดงันั้นความตอ้งการของ
ผูสู้งอายุคือ การไดรั้บการรักษาฟรีไปตลอดชีวิตและการรักษาท่ีดีจากภาครัฐ  ปัญหารองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ 
ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ยากจนจึงตอ้งการและคาดหวงั ให้รัฐเป็นผูจ่้ายค่าเล้ียงดูตลอดชีวิต หรือเรียกว่าเบ้ียยงัชีพ 
 นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามปกติในชีวิต
มนุษยเ์ม่ือชีวิตยา่งเขา้สู่วยัชรา อาจจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบภายในของแต่ละ
บุคคล ไดแ้ก่ ปรัชญาในการดาํเนินชีวิต เจตคติท่ีมีต่อตนเองและบุคคลอ่ืๆ ความสามารถในการเผชิญกบัเหตุการณ์
ต่างๆ และการปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยปกติคนวยัน้ีมกัจะจูจ้ี้ ข้ีบ่น หงุดหงิด โมโหง่ายและใจน้อยอนัถือไดว้่า
เป็นเร่ืองปกติธรรมดาของวยั  แต่พฤติกรรมซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาท่ีพบได้มาก ไดแ้ก่ อาการซึมเศร้าจากภาวะท่ีมีการ
สูญเสีย และความรู้สึกว่าเหงา ถูกทอดท้ิง  ซ่ึงอาจเกิดจากภาวะท่ีมีการสูญเสียส่ิงต่างๆ หลายอย่างในวยัน้ี นับตั้งแต่
ร่างกายท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงทาํให้ภาพลกัษณ์ของตนเองเปล่ียนไป ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองหรือเป็น
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อิสระแก่ตนเองค่อยๆ ลดลงไปกว่าเดิม การสูญเสียคู่ชีวิตหรือเพ่ือนร่วมรุ่นภาวะสูญเสียดงักล่าวหากยิ่งเกิดข้ึนพร้อมๆ 
กนัหรือในระยะเวลาใกลก้นัก็ยิง่ทาํให้ผูสู้งอายมีุความลาํบากท่ีจะเผชิญกบัความเป็นจริงได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนึก
ถึงว่าตนเองกาํลงัคืบคลานเขา้สู่ภาวะนั้นเช่นกนั 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีมี
เพศและระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตโดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั   แสดง
ให้เห็นว่าปัจจยัส่วนบุคลในเร่ืองเพศและระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของผูสู้งอายแุต่อยา่งใด 
 ขอ้เสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้

1) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้การสนับสนุนผูสู้งอายุในดา้นการ
อาํนวยความสะดวกในการเขา้รับการรักษาพยาบาลในหน่วยงานของรัฐ  หรือการสถานท่ีสาธารณะต่างๆ 

2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัให้มีสถานบริการทางการแพทยใ์น
ชุมชนท่ีสามารถ รองรับผูป่้วยสูงอายไุดเ้พียงพอ 

3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัให้มีช่องทางท่ีทาํให้ผูสู้งอายไุดเ้ขา้ถึง
ขอ้มลู  ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  สิทธิการคุม้ครองการบริการทางการแพทย ์

4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเป็นส่วนสาํคญัในการนาํเสนอในระดบันโยบาย เพ่ือทบทวนและ
ปรับปรุงให้มีการปรับอตัราเบ้ียยงัชีพต่อเดือนให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ และการตอบสนองความตอ้งการ 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาปัญหา อุปสรรคในการดาํเนินงานสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

2) ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานสวสัดิการสังคมผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ความคดิเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ 
People’s Opinion on the Services of Phon Thong Subdistrict Municipality, Phon Thong District, Roi Et 

Province 
 

ธณัยจิ์รา  วงศฉ์ตัรวฒันา1 
รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย์2 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามเพศ และอาชีพ กลุ่มตวัอย่างคือประชาชนใน
เขตเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 387  คน ซ่ึงไดม้าโดยใชสู้ตรคาํนวณของทาโร  ยา
มาเน่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe/) 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพนทอง จังหวดัร้อยเอ็ด  มีความคิดเห็นว่าการ
ให้บริการของเทศบาลตาํบลโพนทอง โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ 
ดา้นพฤติกรรมให้บริการของเจา้หน้าท่ี ดา้นขั้นตอนการให้บริการ ดา้นคุณภาพของการให้บริการ และดา้นสถานท่ี
ให้บริการ ตามลาํดบั 
 2. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศและท่ีมีอาชีพต่างกนั 
มีความคิดเห็นว่าการให้บริการของเทศบาลตาํบลโพนทอง โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : การให้บริการ, เทศบาลตาํบลโพนทอง, ตาํบลโพนทอง   
 
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:- 

                                                             
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันครราชสีมา 
2 (รองศาสตราจารย ์ดร.), อาจารยท์ี่ปรึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วทิยาลยันครราชสีมา 
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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 
 
บทน า 
 การบริการสาธารณะจึงเป็นภารกิจหน่ึงขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเพ่ือให้
มีผลบงัคบัให้รัฐตอ้งจดับริการสาธารณะท่ีดีให้แก่ประชาชนซ่ึงองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งดาํเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน การบริการสาธารณะโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดแ้ก่บริการสาธารณะบางประเภทท่ี
รัฐมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัทาํเองโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตทอ้งถ่ินนั้นๆซ่ึงอาํนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัทาํบริการสาธารณะจะถูก
บญัญติัไวใ้นกฎหมายจดัตั้ งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละประเภทและในพระราชบญัญติักาํหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

 การปกครองทอ้งถ่ินเป็นรูปแบบการปกครองท่ีเกิดจากระบบการกระจายอาํนาจการปกครองจากรัฐบาลสู่
ทอ้งถ่ินเรียกว่า องค์กรปกครองทอ้งถ่ิน มีวตัถุประสงค์เพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจดับริการสาธารณะให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแทจ้ริงสามารถดาํเนินกิจการใดๆได้ภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมายกาํหนด  นอกจากนั้น องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัเป็นหน่วยงานท่ีให้ประชาชนไดเ้รียนรู้หลกัของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผลมาจากหลกัการกระจายอาํนาจการปกครองสู่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศไทย เร่ิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลแต่ละสมยัต่างเห็นความสําคญัของการกระจาย
อาํนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จนถึงปัจจุบนัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปีพ.ศ. 2550 ไดก้าํหนด
สาระสาํคญัเก่ียวกบัการกระจายอาํนาจให้ทอ้งถ่ิน คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และประชาชนไดรั้บการบริการ
สาธารณะอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
 เทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีพ้ืนท่ี 12 ตารางกิโลเมตร  
มีหมู่บา้นในอาณาเขตปกครองทั้งหมด 14 ชุมชนครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส่วนของ 2 ตาํบล  คือ ตาํบลแวง และตาํบลสระ
นกแกว้ มีประชากรมากกว่า 11,000 คน เทศบาลตาํบลโพนทอง มีบุคลากรทั้งส้ิน 47 คน แบ่งเป็นส่วนราชการ ไดแ้ก่ 
สาํนกัปลดั กองคลงั กองช่าง กองการศึกษา  และกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ไดจ้ดัตั้งเป็นเทศบาลตาํบลแวง ตาม
พระราชบญัญัติเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ในประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เล่มท่ี 116 ตอนท่ี 9 ก ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2542 และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นเทศบาลตาํบลโพนทอง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม  2552 ตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึง
แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546 มีอาํนาจหน้าท่ีตอ้งทาํในเขตเทศบาลหลายประการ 
ไดแ้ก่ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้มีการบาํรุง รักษาทั้งทางบกและทางนํ้ า รักษาความสะอาดของถนน
หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกาํจัดขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล ป้องกนัและระงับโรคติดต่อ ให้มีเคร่ือง



112    ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา   

 

ดบัเพลิง ให้ราษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม ส่งเสริมพฒันาสตรี เด็กเยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพิ้การ บาํรุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน อีกทั้งเทศบาลตาํบล อาจจดักิจการใดๆได ้ดงัน้ี ให้มีนํ้ า
สะอาด หรือการประปา ให้มีโรงฆ่าสัตว ์ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม ให้มีสุสานและฌาปนกิจสถาน บาํรุงและ
ส่งเสริมการทาํมาหากิน ของราษฎร ให้มี และบาํรุงสถานท่ีทาํการพิทกัษรั์กษาคนไข ้ให้มีและบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสง
สว่างโดยวิธีอ่ืน ให้มี และบาํรุงทางระบายนํ้ า เทศพาณิชย ์ประกอบกบัอาํนาจหน้าท่ีของเทศบาลตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชบญัญติักาํหนดแผนขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่
มุ่งให้เทศบาลไดป้ฏิบติัภารกิจให้บริการประชาชนอย่างครบถว้น ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคาํนึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสาํคญั (เทศบาลตาํบลโพนทอง,  2556) 
  จากสภาวะในยุคกระแสโลกาภิวตัน์ ส่งผลให้เทศบาลตาํบลโพนทองตอ้งปรับเปล่ียนทั้งพฤติกรรมวิธีการ
และมุมมองใหม่ ทั้งดา้นโครงสร้างขององค์กร ดา้นภาวะงาน และด้านเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ ทาํให้แนวทางการ
ให้บริการของเทศบาลตาํบลโพนทองทั้งในดา้นการบริหารจัดการ ด้านการบริหารทรัพยากร ด้านการบริหารงาน
บุคคล และดา้นการบริหารงบประมาณ ตลอดจนการประสานงานในพ้ืนท่ีเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนถึงการกาํหนด
แผนงานและโครงการเพ่ือแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนให้สอดคลอ้งกับอาํนาจหน้าท่ี และตรงตามความตอ้งการของ
ประชาชนยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการให้บริการชุมชนของเทศบาลตาํบลโพน
ทอง จากสภาพดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาการให้บริการของเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดั
ร้อยเอ็ด เพ่ือจะให้การบริการเป็นไปดว้ยความสมบูรณ์ และมีความพร้อมอยู่เสมอ ทั้งน้ี เพ่ือนาํผลการวิจยัมาบริหาร
ปรับปรุงงานดา้นการบริการประชาชนในทอ้งถ่ินให้มีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพต่องานบริการมากยิ่งข้ึน
ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลโพนทองอําเภอโพนทอง 
จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลโพนทองอาํเภอโพนทอง 
จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานการศึกษา 
  1. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ดท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การให้บริการของเทศบาลตาํบลโพนทองแตกต่างกนั 
 2. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลโพนทองแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลโพนทอง 
อาํเภอโพนทอง  จงัหวดัร้อยเอ็ดผูศึ้กษากาํหนดขอบเขตดา้นเน้ือหาโดยศึกษา4 ดา้นไดแ้ก่ดา้นสถานท่ีให้บริการดา้น
ขั้นตอนการให้บริการดา้นพฤติกรรมการให้บริการของเจา้หนา้ท่ีและดา้นคุณภาพของการให้บริการ 
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  2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง 
จงัหวดัร้อยเอ็ดจาํนวน 11,833 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณของทาโร ยามาเน่ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 
จาํนวน 387 คน 
 3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ เทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
  4. ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือเพศ และอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง 
อาํเภอโพนทอง  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือการให้บริการของเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดั
ร้อยเอ็ด 4 ดา้นไดแ้ก่ดา้นสถานท่ีให้บริการดา้นขั้นตอนการให้บริการดา้นพฤติกรรมการให้บริการของเจา้หน้าท่ีและ
ดา้นคุณภาพของการให้บริการ 
 5. ขอบเขตดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม-31 มีนาคม 2558 
 
วธิีด าเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1) ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดั

ร้อยเอ็ด จาํนวน 11,833 คน 
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จังหวัด

ร้อยเอ็ด กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของทาโร  ยามาเน่  (Taro Yamane, 1973 อา้งถึงในบุญชม  ศรี
สะอาด, 2546 : 101)โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั  .05  ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 
386.92 คน  การศึกษาน้ีจึงเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 387 คน แลว้เลือกตวัอย่างจากแต่ละหมู่บา้น โดยคาํนวณตามสัดส่วนค่า
ร้อยละ และโดยใชว้ิธีการสุ่มตามสะดวก 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 1 ฉบบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด 
 โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert) 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการให้บริการและภารกิจของเทศบาล 
2) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมาย และ

สมมติฐานการศึกษา 
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3) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแก้ภาษา 
เน้ือหา ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัได้
ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 

4) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน  พิจารณาตรวจสอบและขอคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุง เพ่ือให้อ่านแลว้เขา้ใจง่ายตรงตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา 

5) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try–Out) กับบุคลากรเทศบาลตาํบลวงัหลวง  อาํเภอเสลภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงไม่ใช่ประชากรท่ีศึกษา จาํนวน 40 คน 

6) นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช ้(Try-Out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดย
วิธี Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation) 
เพ่ือทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

7) นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha  Coefficient)  ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 

8) จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ผูศึ้กษาดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1) ขอหนังสือจากวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา เสนอต่อ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเองและไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งโดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด 

โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ียและแปลความหมาย 
ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543: 100) 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพนทอง 
จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลใชค่้า  F-test (One way ANOVA)  t–test 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
1. ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม

ศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
2. ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha  

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
3. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard  Deviation) 
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4. สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใช้
ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ

เชฟเฟ่  ( eScheff  ) 
 

สรุปผลการศึกษา 
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จาํนวน 227 คน (ร้อยละ 58.66) รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 160 คน (ร้อยละ 41.34) ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม จาํนวน 140 คน (ร้อยละ 36.17) รองลงมาประกอบอาชีพอาชีพอิสระหรือส่วนตวั จาํนวน 133 คน (ร้อยละ 
34.38) และมีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 114 คน (ร้อยละ  29.45) 

2. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการให้บริการ
ของเทศบาลตาํบลโพนทอง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.64) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้น
พฤติกรรมให้บริการของเจา้หนา้ท่ี ( x =3.79) ดา้นขั้นตอนการให้บริการ ( x =3.70) ดา้นคุณภาพของการให้บริการ  
( x =3.63) และดา้นสถานท่ีให้บริการ ( x =3.44) ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เป็นดงัน้ี 

1) ดา้นสถานท่ีให้บริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =3.44) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี สาํนกังานเทศบาลตาํบลโพนทอง มีทาํเลท่ีตั้งท่ีติดต่อง่าย ท่านจึงสามารถเดินทางมาสํานักงานฯ ได้
โดยสะดวก ( x =3.76) รองลงมา สํานักงานเทศบาลตาํบลโพนทองมีการนาํเอาระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการ
ให้บริการ ( x =3.63) และสาํนกังานเทศบาลตาํบลโพนทองไดจ้ดัทาํขอ้มลูเก่ียวกบัการให้บริการ เพ่ือทาํให้ประชาชน
ท่ีมาใชบ้ริการสามารถรับรู้ รับทราบไดอ้ยา่งชดัเจน ( x =3.44) 

2) ดา้นขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.70) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี สํานักงานเทศบาลตาํบลโพนทองให้บริการดว้ยความเสมอภาคตามลาํดบัก่อน-หลงั ( x =3.80) 
รองลงมา ในกรณีท่ีเป็นงานท่ีท่านตอ้งมาติดต่อท่ีสาํนกังานเทศบาลตาํบลโพนทองอยา่งต่อเน่ือง ท่านสามารถรับทราบ
ผลความคืบหน้าของงานไดต้ลอดเวลา ( x =3.76) และสํานักงานเทศบาลตาํบลโพนทอง มีการจัดลาํดับคิวในการ
ให้บริการท่ีเหมาะสม ( x =3.75) 

3) ดา้นพฤติกรรมให้บริการของเจา้หน้าท่ี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.79) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี เจา้หน้าท่ีมีอธัยาศยัท่ีดีในการให้บริการแก่ท่าน ( x =4.07) รองลงมา เจา้หน้าท่ี
ปฏิบติังานดว้ยความเอาใจใส่กระตือรือร้น รวดเร็ว และเต็มใจบริการ ( x =3.87) และเจา้หน้าท่ีให้บริการอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบติั ( x =3.79) 

4) ดา้นคุณภาพของการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.63) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี เจา้หนา้ท่ีทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และผดิพลาดนอ้ยมาก ( x =3.73) รองลงมา ช่องทางสาํหรับ
การให้บริการของเจา้หน้าท่ีมีอย่างเพียงพอเหมาะสมกบัปริมาณประชาชนท่ีมาใช้บริการ ( x =3.69) และเจา้หน้าท่ี
สามารถให้บริการไดใ้นจุดเดียวเบด็เสร็จ ( x =3.67) 

3. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นว่า
การให้บริการของเทศบาลตาํบลโพนทอง ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

4. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น
ว่าการให้บริการของเทศบาลตาํบลโพนทอง โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( x = 3.47)  โดยประชาชนท่ีมีอาชีพ
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เกษตรกรรมมีความคิดเห็นว่าเทศบาลให้บริการมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ( x =3.47) รองลงมาคือประชาชนท่ีมีอาชีพ
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ( x =3.41) และประชาชนท่ีประกอบอาชีพอิสระหรือส่วนตัวมีความคิดเห็นว่า
ประสิทธิภาพการให้บริการของเทศบาลตาํบลโพนทองอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ( x =3.37)ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการให้บริการของเทศบาลตาํบล
โพนทองในภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด  ผูศึ้กษาไดน้าํมาอภิปรายผล  ดงัน้ี 

1. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพนทอง จังหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการให้ 
บริการของเทศบาลตาํบลโพนทอง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เกศราภรณ์  สัตยาชยั 
(2546 : บทคดัย่อ) ท่ีได้ทาํการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ของ
กรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบว่า ประชาชนผูม้าใชบ้ริการ มีความพึงพอใจเก่ียวกบัการให้บริการโดยส่วนรวม 
อยูใ่นระดบัมาก นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุนนัท ์ ดิษฐกญัจน์ (2550 : บทคดัยอ่) ท่ีไดท้าํการศึกษาวิจยั
เร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อการบริการของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี สาขาตะโหมด จังหวดัพทัลุง ผล
การศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ต่อการบริการของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ี สาขาตะโหมด จงัหวดั
พทัลุง โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และจากผลการศึกษาในคร้ังน้ีเม่ืออภิปรายเป็นรายดา้น เป็นดงัน้ี 
 1) ดา้นสถานท่ีให้บริการ ประชาชนมีความคิดเห็นว่าสํานักงานเทศบาลตาํบลโพนทอง มีทาํเลท่ีตั้งท่ี
สามารถติดต่อไดง่้าย การเดินทางเพ่ือมาติดต่อกบัสาํนกังานเทศบาลมีความสะดวก สาํนกังานเทศบาลตาํบลโพนทองมี
การนาํเอาระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการให้บริการ และสํานักงานเทศบาลตาํบลโพนทองไดจ้ดัทาํขอ้มูลเก่ียวกบั
การให้บริการเพ่ือทาํให้ประชาชนท่ีมาใช้บริการสามารถรับรู้ รับทราบได้อย่างชดัเจน แสดงให้เห็นว่าสํานักงาน
เทศบาลตาํบลโพนทอง ไดใ้ห้ความสําคญัและอาํนวยความสะดวกทั้งในเร่ืองสถานท่ีตั้ง การให้ขอ้มูล ข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์และการนาํเอาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการให้บริการ นอกจากน้ีผูบ้ริหาร
ของสาํนกังานไดมี้การดูแล ให้สถานท่ีมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสบายตาสบายใจแก่ผูม้าติดต่อ 
นอกจากน้ียงัไดมี้การจดัหาอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองถ่ายเอกสาร นํ้ าด่ืม ท่ีนั่งคอยรับบริการเพ่ือ
ช่วยลดความกงัวลในการรอคอย 
 2) ดา้นขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนมีความคิดเห็นว่า สํานักงานเทศบาลตาํบลโพนทองให้บริการ
ดว้ยความเสมอภาคตามลาํดบัก่อน-หลงั  ในกรณีท่ีเป็นงานท่ีท่านตอ้งมาติดต่อท่ีสาํนกังานเทศบาลตาํบลโพนทองอย่าง
ต่อเน่ืองประชาชนสามารถรับทราบผลความคืบหน้าของงานไดต้ลอดเวลา และสํานักงานเทศบาลตาํบลโพนทอง มี
การจดัลาํดบัคิวในการให้บริการท่ีเหมาะสม แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารและบุคลากรของเทศบาล ไดต้ระหนัก ถึงปัญหา
การให้บริการท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางท่ีจะพฒันาให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและไดรั้บบริการท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั และรัฐบาลไดใ้ห้ความสําคญัต่อการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่
ประชาชนผูม้าติดต่อเกิดความโปร่งใสในการปฏิบติังานการให้บริการท่ีเป็นกนัเองมากข้ึนและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 3) ดา้นพฤติกรรมให้บริการของเจา้หน้าท่ี ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เจา้หน้าท่ีมีอธัยาศยัท่ีดีในการ
ให้บริการ เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดว้ยความเอาใจใส่กระตือรือร้น รวดเร็ว และเต็มใจบริการ และเจา้หนา้ท่ีให้บริการอย่าง
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เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั นอกจากน้ีประชาชนยงัมีความคิดเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีมีการปฏิบติังานด้วยความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบไดเ้จา้หนา้ท่ีให้ความสนใจและแนะนาํขอ้มลูท่ีถูกตอ้งดว้ยความหวงัดี เม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดทาํให้การ
บริการล่าชา้ เจา้หนา้ท่ีจะเขา้มาให้คาํแนะนาํ และให้ความช่วยเหลือเป็นอยา่งดี เจา้หนา้ท่ีทุ่มเทและเต็มใจอย่างเต็มท่ีใน
การให้บริการตามความตอ้งการโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ 
 4) ดา้นคุณภาพของการให้บริการ ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เจา้หน้าท่ีทาํงานได้อย่างถูกตอ้ง และ
ผดิพลาดนอ้ยมาก ช่องทางสําหรับการให้บริการของเจา้หน้าท่ีมีอย่างเพียงพอเหมาะสมกบัปริมาณประชาชนท่ีมาใช้
บริการ และเจ้าหน้าท่ีสามารถให้บริการไดใ้นจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  เน่ืองจากผูบ้ริหารของสํานักงานให้การสนับสนุน
เจา้หนา้ท่ีไดมี้โอกาสไดรั้บการอบรมพฒันาความรู้ทกัษะในเร่ืองงานและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้
บริการสามารถปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง แม่นยาํ และรวดเร็ว เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังาน ถือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์อนัดีในสายตาของประชาชนผูใ้ห้บริการ 

2. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศและท่ีมีอาชีพต่างกนั 
มีความคิดเห็นว่าการให้บริการของเทศบาลตาํบลโพนทองไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุนันท ์ ดิษฐ
กญัจน์ (2550 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ทาํการศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการบริการของสํานักงาน
สรรพากรพ้ืนท่ี สาขาตะโหมด จังหวดัพทัลุง ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อการบริการของ
สาํนกังานสรรพากรพ้ืนท่ี สาขาตะโหมด จงัหวดัพทัลุง โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
1) ดา้นสถานท่ีให้บริการ เทศบาลตาํบลโพนทอง ควรให้ความสําคญัต่อการปรับปรุงการจัดหา

อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกไวค้อยบริการประชาชน ให้มีความครบถว้นสมบรูณ์ยิง่ข้ึน 
2) ดา้นขั้นตอนการให้บริการ เทศบาลตาํบลโพนทอง ควรให้ความสําคญัต่อขั้นตอนการติดต่อขอรับ

บริการแต่ละประเภท พยายามลดขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็นออกไป ควรส่งเสริมให้มีการช้ีแจงขั้นตอนการทาํงาน มีการแจง้
ความคืบหนา้ของการให้บริการเม่ือมีประชาชนสอบถาม 

3) ดา้นพฤติกรรมให้บริการของเจา้หน้าท่ี ผูบ้ริหารควรเน้นย ํ้าในเร่ืองอธัยาศยัท่ีดีของเจา้หน้าท่ี การ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนดว้ยความเต็มใจ มีความแม่นยาํในการให้ขอ้มลู 

4) ดา้นคุณภาพของการให้บริการ ผูบ้ริหารควรให้การสนับสนุนให้เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานไดเ้ขา้รับ
การศึกษาอบรมเก่ียวกบัเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีทนัสมยัเพ่ือพฒันาทกัษะความรู้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม เพ่ือลดความผดิพลาดและพฒันาความเท่ียงตรงแม่นยาํและรวดเร็วในการให้บริการประเภทต่างๆ 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีส่วนช่วยสร้างความประทบัใจให้กบัประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริการและการปฏิบติังานของเทศบาล 
2) ควรศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและการปฏิบติังานของเทศบาลเพ่ือเป็นรูปแบบ

หรือแนวปฏิบติั ท่ีดี 
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การบริการสาธารณะของเทศบาล  ศึกษากรณเีทศบาลต าบลเมอืงบัว อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวดัร้อยเอด็ 
Public Services of the Municipality: A Case study of Muang Bua Subdistrict Municipality,  

Kasetwisai District, Roi Et Province 
 

ธมัมาภรณ์  ศรีเคลือบ1 
รัชดากร  ทมินเหมย2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเพ่ือเปรียบเทียบการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั 
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามเพศ และอาชีพ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ  ประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 385 คน ซ่ึงไดม้าโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามา
เน่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ  (F-test)  และวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe/)   
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด  โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการศึกษาและ
วฒันธรรม  ด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  และด้านงานให้บริการ  
ตามลาํดบั 

2. ประชาชนเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั 
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 

3. ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลเมืองบวั  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : การบริการสาธารณะ,  เทศบาลตาํบล 
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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 
 
บทน า 

บริการสาธารณะ เป็นกิจการท่ีอยู่ในความอาํนวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครอง  ลกัษณะท่ี
สาํคญัท่ีสุดของบริการสาธารณะ คือ ตอ้งเป็นกิจการท่ีรัฐจดัทาํข้ึนเพ่ือสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชนซ่ึงก็
คือเป็นกิจการท่ีอยูใ่นความอาํนวยการของรัฐ แต่เน่ืองจากในปัจจุบนันั้น ภารกิจของรัฐมีมากข้ึน กิจกรรมบางอยา่งตอ้ง
ใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัทาํสูง ใชเ้งินลงทุนสูง และรัฐไม่มีความพร้อม จึงตอ้งมอบให้บุคคลอ่ืน ซ่ึงอาจเป็นหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนเป็นผูด้าํเนินการ ซ่ึงเม่ือรัฐมอบหน้าท่ีในการจดัทาํบริการสาธารณะให้บุคคลอ่ืนดาํเนินการจดัทาํ
แลว้ บทบาทของรัฐในฐานะผูจ้ดัทาํหรือผูอ้าํนวยการก็จะเปล่ียนไปเป็นผูค้วบคุม  โดยรัฐจะเป็น ผูค้วบคุมมาตรฐาน
ของบริการสาธารณะ ควบคุมความปลอดภยัรวมทั้งควบคุมค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บประโยชน์ตอบแทน
มากท่ีสุด และเดือดร้อนนอ้ยท่ีสุด นอกจากน้ีบริการสาธารณะ ตอ้งมีวตัถุประสงค์เพ่ือสาธารณะประโยชน์โดยความ
ตอ้งการส่วนรวมของประชาชน กล่าวคือ  ความตอ้งการท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและความตอ้งการท่ีจะอยู่อย่าง
ปลอดภยั ดงันั้น บริการสาธารณะท่ีรัฐจัดทาํจึงตอ้งมีลกัษณะท่ีสนองความตอ้งการของประชาชนทั้งสองประการ
ดงักล่าว กิจการใดท่ีรัฐเห็นว่ามีความจาํเป็นต่อการอยู่อย่างปลอดภัยหรือการอยู่อย่างสุขสบายของประชาชน  รัฐก็
จะตอ้งเข้าไปจดัทาํกิจการนั้ น ในการจดัทาํบริการสาธารณะของรัฐนั้น รัฐไม่สามารถจดัทาํบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดได ้รัฐจะตอ้งจดัทาํบริการสาธารณะเพ่ือประชาชนทุกคนอยา่งเสมอภาค 
และเท่าเทียมกนั (ศุภชยั  ยาวะประภาษ,  2540 : 23) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศกัราช 2550  บญัญัติให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอาํนาจ
หน้าท่ีโดยทัว่ไปในการดูแลและจดับริการสาธารณะเพ่ือประชาชนในทอ้งถ่ิน และมีความเป็นอิสระในการกาํหนด
นโยบายในการบริหาร การจดัการสาธารณะในการกาํหนดนโยบายการบริหาร การจดับริการสาธารณะ การบริหารงาน
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บุคคล การเงินและการคลงั และมีอาํนาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  (มาตรา  283)  และมีแผนการกระจายอาํนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยคาํนึงถึงการกระจายอาํนาจเพ่ิมมากข้ึน  โดยมีสาระสําคญั คือ การกาํหนด
อาํนาจและหนา้ท่ีใน การจดัระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง  และการจดัสรรสัดส่วนภาษีอากรระหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดย
คาํนึงถึงภาระหนา้ท่ีของรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนั  องค์การ
บริหารส่วนตาํบล เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสาํหรับเมืองขนาดเล็ก องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) การจดัตั้ง
โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย มีหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยและความสะอาด  สร้างและบาํรุงถนนและท่าเรือ 
ดับเพลิงและกู้ภัย จัดการศึกษา ให้บริการสาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์ และรักษาวฒันธรรมอันดี ในท้องถ่ิน 
นอกจากน้ียงัอาจจดัให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืนๆ ไดต้ามสมควร พ้ืนท่ีตาํบลเดียวจะอยู่ในความดูแลของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) มีอาํนาจหนา้ท่ีและความเป็นอิสระตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
 การบริการสาธารณะจึงเป็นภารกิจหน่ึงขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเพ่ือให้
มีผลบงัคบัให้รัฐตอ้งจดับริการสาธารณะท่ีดีให้แก่ประชาชนซ่ึงองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งดาํเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน การบริการสาธารณะโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ บริการสาธารณะบางประเภทท่ี
รัฐมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ ัดทาํเอง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนในเขตทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงอาํนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัทาํบริการสาธารณะ จะถูก
บญัญติัไวใ้นกฎหมายจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละประเภท 
 ดงันั้นการจดัทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และ
ความเป็นอยูข่องประชาชนในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัของการกระจายอาํนาจการปกครองไปสู่ทอ้งถ่ินท่ี
ตอ้งการให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถบริหารจดัการ และปกครองดูแลตวัเองได้ มีความสามารถท่ีจะรับรู้
สภาพการเปล่ียนแปลงของปัญหาต่างๆ และแกไ้ขปัญหาเหล่านั้ นท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีได้ดี และรวดเร็วกว่าราชการ
ส่วนกลางและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นให้ไดม้ากท่ีสุดอยา่งแทจ้ริง  นัน่คือตอ้ง
ตอบสนองความตอ้งการของส่วนรวม หรือเป็นส่วนเสริมขอ้บกพร่องหรือความไม่เพียงพอของประชาชน  โดยรัฐตอ้ง
ดาํเนินการให้บริการแก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง ต่อเน่ือง และเท่าเทียมกนั  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ในเร่ืองการกระจายอาํนาจ จึงไดมี้การถ่ายโอนภารกิจในการบริการสาธารณะจากส่วนกลางลงมาสู่หน่วยงานราชการ
ระดบัทอ้งถ่ิน โดยไดมี้การตราพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2543 ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาถึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในหมวด 14 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทาํให้การกระจายอาํนาจ
มีความชดัเจนยิง่ข้ึน 
 ภายใต้พระราชบัญญัติกาํหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2542 หมวด 2 ว่าดว้ยการกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 และมาตรา 17 
และมาตรา 18 ไดก้าํหนดหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบต่างๆ ทั้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา โดยกาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ มี
อาํนาจหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองและกาํหนดไวโ้ดย
ละเอียด และการบริการสาธารณะท่ีดีนั้นจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัประสิทธิภาพในการจดัการ ซ่ึงเป็นการพิจารณาในเร่ือง
ของคุณภาพของบริการสาธารณะท่ีจดัทาํข้ึน กล่าวคือ การจดัทาํบริการสาธารณะอย่างหน่ึงควรจะตอ้งก่อให้เกิด
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ประโยชน์แก่ประชาชนไดม้ากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากภารกิจในการจดับริการสาธารณะบางอย่างจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยี
ระดบัสูง เป็นกิจการขนาดใหญ่หรือเป็นกิจการท่ีจาเป็นตอ้งมีการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ  หลายหน่วยงาน 
แต่ภารกิจในการจดัทาํบริการสาธารณะบางอย่างเป็นกิจการท่ีไม่สลบัซับซ้อน  จึงตอ้งมีองค์กรท่ีมีความเหมาะสมทั้ง
ทางดา้นการเงิน บุคลากร และความสามารถดา้นอ่ืนๆ ท่ีจะจดัทาํบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 จากความสาํคญัในเร่ืองการบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาซ่ึงเป็น
ผูป้ฏิบติังานในเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีหน้าท่ี
ในการบริการสาธารณะ จึงสนใจศึกษาการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นแนวทางในการพฒันาการบริการสาธารณะของและปรับปรุง ให้มีความเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานการศึกษา 

1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 

2. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ดา้นเน้ือหา ผูศึ้กษากาํหนดขอบเขตดา้นเน้ือหาโดยศึกษา 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ดา้นการให้บริการ 

ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จาํนวน 9,683 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ   ทาโร  ยามาเน่  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 384 คน 

ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ เทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 ดา้นตวัแปรท่ีศึกษา 

1) ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดแ้ก่ เพศ และอาชีพ 

2) ตวัแปรตาม คือ การบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม และดา้นการให้บริการ 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการศึกษา  วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2559 
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วธิีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเมืองบวั  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด จาํนวน 9,683 คน 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเมืองบวั  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ  ทาโร ยามาเน่  (Taro Yamane,  1973  อา้งถึงใน บุญชม  ศรี
สะอาด,  2546 : 101)  โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั .05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 
384.13 คน  การศึกษาน้ีจึงเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 384 คน หาสัดส่วนโดยคิดค่าร้อยละตามจาํนวนประชากรแต่ละหมู่บา้น 
และสุ่มตามสะดวก 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) 
  ตอนท่ี 2 สอบถามการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ขอ้
คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั ตามวิธีของลิเคอร์ท  (Likert)   
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

2) สร้างแบบสอบถาม แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความ
มุ่งหมาย และสมมติฐานการศึกษา 

3) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแกไ้ข
ภาษา เน้ือหา ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถ
วดัไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํเพ่ิมเติม 

4) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กบัประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเกษตร
วิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  40  คน 

5) นาํแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 

6) จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู  

1) ขอหนังสือจากวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอต่อ
นายกเทศมนตรี เทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
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 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
1. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี  (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 
2. วิเคราะห์สภาพการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดย

หาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545 : 103) 
3. เปรียบเทียบการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล ใชค่้า t-test และ F-test  (One way ANOVA) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบั
นิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 

2) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

3) สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

4) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล ใช ้t-test และ F-test  (One way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe/) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 
202 คน (ร้อยละ 52.60) รองลงมาเป็นเพศชาย 182 คน (ร้อยละ 47.39) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 
161 คน (ร้อยละ 41.92) รองลงมาประกอบอาชีพอาชีพอิสระหรืออาชีพส่วนตวั จาํนวน 129 คน (ร้อยละ33.61) และ 
รับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 94 คน (ร้อยละ 24.47) 
 2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย เป็นดงัน้ี ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ( x =3.87) ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ( x

=3.84)  ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ( x =3.80)  และดา้นงานให้บริการ  ( x =3.76)  ตามลาํดบั เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น ปรากฏผลดงัน้ี 
 1)  ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในท่ีสาธารณะและจุดเส่ียง 
( x =3.97)  การขยายเขตบริการนํ้ าประปาให้ครอบคลุมและทัว่ถึง ( x =3.96) การดูแล บาํรุงรักษาถนน และทาง
ระบายนํ้ า( x =3.95) คุณภาพนํ้ าประปาไม่มีตะกอน ไม่มีกล่ินหรือส่ิงเจือปนอ่ืนๆ ( x =3.89) การดูแล บาํรุงรักษา
สายไฟ ไฟฟ้าส่องสว่างในท่ีสาธารณะและจุดเส่ียง ( x =3.88) บริการนํ้ าประปาอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ ( x

=3.87) มีการดูแล บาํรุงรักษาสถานท่ีเล่นกีฬา และออกกาํลงักาย ( x =3.86) การทาํความสะอาดถนน ทางเดินและท่ี
สาธารณะ ( x =3.80) จดัให้มีสถานท่ีเล่นกีฬา และออกกาํลงักาย ( x =3.79) จดัให้สัญญาณไฟและเคร่ืองหมายจราจร 
( x =3.96) ตามลาํดบั 
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 2)  ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( x =3.84)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุก
ขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การป้องกนัและกาํจดันํ้ าเสีย และมลพิษต่างๆ ( x

=4.06) การให้บริการแนะนํารักษา ดูแลสุขภาพอนามยัผูสู้งอายุ ผูพิ้การและประชาชน ( x =3.95) การให้บริการ
ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ เช่น ไขเ้ลือดออก ไขห้วดันก โรคพิษสุนขับา้ เป็นตน้ ( x =3.91) การเก็บขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูลต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ ( x =3.90) การกาํกบั ควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในร้าน
จาํหน่ายอาหาร ( x =3.87) โครงการรณรงค์หรืออนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม  ( x =3.82) การให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัยา
เสพติด ( x =3.79) ความเพียงพอของสวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ ( x =3.75) การบริการเก่ียวกบัการดูแลสัตว์
เล้ียงและสัตวเ์ร่ร่อน ( x =3.71) และการสนบัสนุนและจดับริการดา้นสาธารณสุข เช่น การประสานกบัสถานบริการ
ดา้นสาธารณสุข เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ ( x =3.66) ตามลาํดบั 
 3)  ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี มีกิจกรรมเพ่ือทาํนุบาํรุงและสืบสานวฒันธรรม
ไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นตน้ ( x =3.97) การส่งเสริม อนุรักษ์วฒันธรรมพ้ืนบา้นหรือวฒันธรรมชุมชน  
( x =3.96) การให้ทุนอาหารเสริมหรืออาหารกลางวนัแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี ( x =3.89) การสนับสนุนหรือให้
ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี ( x =3.79) การส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน( x =3.75) การสนับสนุนหรือให้ทุนเพ่ือ
จดัซ้ือ จดัหาวสัดุ ส่ือการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี ( x =3.74) มีกิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลหรือวนัสําคญั
ทางศาสนา ( x =3.73) การจดับริการสาํหรับเด็ก เช่น ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ( x =3.70) การส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน ( x =3.69) ตามลาํดบั 
 4)  ดา้นการให้บริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( x =3.76)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบั
มาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  การให้บริการดา้นขอ้มูลข่าวสารอย่างถูกตอ้งครบถว้น   ( x

=3.85)  เจา้หน้าท่ีให้คาํแนะนาํและเอาใจใส่ต่อผูใ้ช้บริการ   ( x =3.85)  เจา้หน้าท่ีให้คาํแนะนาํและเอาใจใส่ต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ  ( x =3.81)  อาคารสถานท่ีมีการแบ่งสัดส่วนอย่างเป็นระบบและมีป้ายบอกอย่างชดัเจน  และมีแผนผงั
แสดงขั้นตอนการให้บริการ และการติดต่อไวอ้ย่างชดัเจน ( x =3.78)  มีป้ายบอกท่ีตั้งของ อบต. อย่างชดัเจน  ( x

=3.77)  เจา้หน้าท่ีมีการส่ือสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการอย่างชดัเจน และการจดัสถานท่ีให้บริการสะอาด 
สวยงาม  ( x =3.76)  เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแยม้แจ่มใสในการให้บริการ  ( x =3.75)  
การเตรียมวสัดุอุปกรณ์เพ่ืออาํนวยความสะดวก  เช่น ปากกา กาว กรรไกร ท่ีเยบ็กระดาษ เป็นตน้( x =3.73)  และ  
ความเพียงพอและความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ  ( x =3.63)  ตามลาํดบั 
 3. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั  อาํเภอเกษตร
วิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 
 4. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 
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อภปิรายผล 
 1. จากผลการศึกษาการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ี
พบว่าการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผล
การศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  ฐิติพงศ ์ ทิพยอ์กัษร  (2554 : บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์ ผลการศึกษาพบว่า   ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และยงั
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปราณี  อินทวงศ ์ (2550 : บทคดัยอ่)  ท่ีศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาล
ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง 
จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากและจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย เป็นดงัน้ี ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม และดา้นงานให้บริการ ตามลาํดบั โดยผูศึ้กษาจะไดน้าํประเด็นท่ีไดจ้ากการศึกษามาอภิปรายผลเป็นรายดา้น 
ดงัน้ี 
 1)  ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีผลการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุด
คือ การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในท่ีสาธารณะและจุดเส่ียง การขยายเขตบริการนํ้ าประปาให้ครอบคลุมและทัว่ถึง การ
ดูแล บาํรุงรักษาถนน และทางระบายนํ้ า คุณภาพนํ้ าประปาไม่มีตะกอน ไม่มีกล่ินหรือส่ิงเจือปนอ่ืนๆ การดูแล 
บาํรุงรักษาสายไฟ ไฟฟ้าส่องสว่างในท่ีสาธารณะและจุดเส่ียง การบริการนํ้ าประปาอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ มีการ
ดูแล บาํรุงรักษาสถานท่ีเล่นกีฬา และออกกาํลงักาย การทาํความสะอาดถนน ทางเดินและท่ีสาธารณะ จดัให้มีสถานท่ี
เล่นกีฬา และออกกาํลงักาย และจดัให้สัญญาณไฟและเคร่ืองหมายจราจร สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  อดิศรา  เกิดทอง  
(2546 : บทคดัยอ่)  ท่ีศึกษาเร่ืองการประเมินประสิทธิผลของการให้การบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  
การศึกษาพบว่าเทศบาลไดจ้ดัการบริการสาธารณะไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนโดย
มีผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรมทั้งในดา้นของการบริการสาธารณะท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีตามสภาพแวดลอ้ม ทั้ง
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม  เศรษฐกิจ  ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากในการพฒันาทอ้งถ่ินนั้น
ตอ้งให้ความสาํคญักบัความตอ้งการพ้ืนฐานของประชาชน  ซ่ึงถือเป็นรากฐานในการพฒันาชุมชนและสังคมในดา้น
อ่ืนๆ  และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  ธันยวฒัน์  รัตนสัค  (2547 : บทคยั่อ)  ท่ีทาํการวิจยัเร่ือง การประเมินผล
ความคิดเห็นของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงราย และได้เสนอเสนอผลการศึกษาว่า 
คิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีภารกิจหนา้ท่ีในการจดัการโครงสร้างพ้ืนฐานมา
เป็นอนัดับแรก ซ่ึงเป็นผลมาจากท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชง้บประมาณส่วนใหญ่ไปกับงานของโครงสร้าง
พ้ืนฐานในทอ้งถ่ิน งานก่อสร้าง ซ่อมแซมเพ่ือให้มีผลต่อการดาํเนินงานอย่างมีรูปธรรมอนัมี  นัยยะท่ีส่งผลต่อการ
เลือกตั้งในการบริหารในคร้ังต่อไป 
 2)  ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม มีผลการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือ 
การป้องกนัและกาํจดันํ้ าเสีย และมลพิษต่างๆ การให้บริการแนะนาํรักษา ดูแลสุขภาพอนามยัผูสู้งอายุ ผูพิ้การและ
ประชาชน การให้บริการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ เช่น ไขเ้ลือดออก  ไขห้วดันก โรคพิษสุนัขบา้ เป็นตน้ การเก็บ
ขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลูต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ การกาํกบั ควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในร้าน
จาํหน่ายอาหาร โครงการรณรงคห์รืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  การให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัยาเสพติด ความเพียงพอของ
สวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ การบริการเก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียงและสัตวเ์ร่ร่อน และการสนบัสนุนและจดับริการ
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ดา้นสาธารณสุข เช่น การประสานกับสถานบริการดา้นสาธารณสุข เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  ฐิติพงศ ์ ทิพยอ์กัษร  (2554 : บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์ ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริการ
สาธารณะของของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ จังหวัดบุรีรัมย ์ ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก   และยงั
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  อุไร  ภาควิชยั  (2552 : บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาเร่ืองประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลศาลายา  อาํเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม    ท่ีพบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นว่า
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลศาลายา  อาํเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  มีระดบัประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะ
ของประชาชนท่ีมีต่อดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 
 3)  ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีผลการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุด
คือ มีกิจกรรมเพ่ือทาํนุบาํรุงและสืบสานวฒันธรรมไทย เช่น สงกรานต์  ลอยกระทง เป็นตน้ การส่งเสริม อนุรักษ์
วฒันธรรมพ้ืนบา้นหรือวฒันธรรมชุมชน การให้ทุนอาหารเสริมหรืออาหารกลางวนัแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี การ
สนบัสนุนหรือให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี การส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนหรือให้ทุนเพ่ือจดัซ้ือ 
จดัหาวสัดุ ส่ือการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี มีกิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลหรือวนัสําคัญทางศาสนา  การ
จดับริการสําหรับเด็ก เช่น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  การส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  วชัระ  เสริฐสมใจ  (2550 : บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาเร่ืองประสิทธิผลในการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม อาํเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม  ดา้นการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  โดยภาพรวมใน
ระดบัมาก 
 4)  ดา้นการให้บริการ มีผลการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือ  การให้บริการ
ดา้นขอ้มลูข่าวสารอยา่งถูกตอ้งครบถว้น เจา้หนา้ท่ีให้คาํแนะนาํและเอาใจใส่ต่อผูใ้ชบ้ริการ เจา้หนา้ท่ีให้คาํแนะนาํและ
เอาใจใส่ต่อผูใ้ชบ้ริการ อาคารสถานท่ีมีการแบ่งสัดส่วนอยา่งเป็นระบบและมีป้ายบอกอยา่งชดัเจน และมีแผนผงัแสดง
ขั้นตอนการให้บริการ และการติดต่อไวอ้ยา่งชดัเจน มีป้ายบอกท่ีตั้งของ อบต. อยา่งชดัเจน เจา้หน้าท่ีมีการส่ือสารและ
อธิบายขั้นตอนการให้บริการอยา่งชดัเจน และการจดัสถานท่ีให้บริการสะอาด สวยงาม  เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่ง
กายสุภาพเรียบร้อย ยิม้แยม้แจ่มใสในการให้บริการ การเตรียมวสัดุอุปกรณ์เพ่ืออาํนวยความสะดวก เช่น ปากกา กาว 
กรรไกร ท่ีเยบ็กระดาษ เป็นตน้ และความเพียงพอและความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
วชัระ  เสริฐสมใจ  (2550 : บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาเร่ืองประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม  
อาํเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ตาํบลท่าขา้ม  ดา้นงานให้บริการและบริการชุมชน  โดยภาพรวมในระดบัมาก  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  พร
จนัทร์  มิตรมุสิก  (2549 : บทคดัย่อ)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลแม่ เจดีย์
ใหม่  อาํเภอเวียงป่าเป้า  จงัหวดัเชียงราย  ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนพึงพอใจมากต่อการให้บริการสาธารณะและ
การทาํงานของพนกังานส่วนตาํบล 
 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองบวั  
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศและอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและอาชีพของประชาชน ไม่ส่งผลใดๆ ต่อความคิดเห็นของประชาชนแต่อยา่งใด 
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ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
 1)  เทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรจดัให้มีสัญญาณไฟและเคร่ืองหมายจราจร
ให้มีครอบคลุมและทัว่ถึงยิง่ข้ึน 
 2)  เทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรการสนบัสนุนและจดับริการดา้นสาธารณสุข 
เช่น การประสานกบัสถานบริการดา้นสาธารณสุข เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ ให้มากยิง่ข้ึน 
 3)  เทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน ให้มากยิง่ข้ึน 
 4)  เทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรจดัพ้ืนท่ีจอดรถสําหรับผูม้าติดต่อให้มาก
ยิง่ข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1)  ควรศึกษาแนวทางการบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2)  ควรศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
บริการสาธารณะ 
 3)  ควรศึกษาความตอ้งการบริการสาธารณะของประชาชนในทอ้งถ่ิน เพ่ือเป็นแนวทางดาํเนินงานบริการ
สาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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การใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูม ิจังหวดัร้อยเอด็ 
Good Governance Using in Public Services of Nong Luang Subdistrict Municipality, Selaphum District,  

Roi Et Province 
 

นที  ดีพลงาม1 
รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย์2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริการสาธารณะของเทศบาล
ตาํบลหนองหลวง 2) เพ่ือศึกษามาตรฐานในการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง  3) เพ่ือศึกษาหา
แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้เทศบาลตาํบลหนองหลวง  สามารถบริการสาธารณะท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของประชาชน การศึกษาไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ ผสมกบัการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสอบถาม
ในการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีอาศยัในเทศบาลตาํบลหนองหลวง  จาํนวน 400 คน และสัมภาษณ์ผูน้าํ
ชุมชนในเทศบาลตาํบลหนองหลวง จาํนวน 19 คน  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง  มีการนาํหลกัธรรมาภิ
บาลมาใชใ้นการบริการสาธารณะบางคร้ัง ส่วนผูน้าํชุมชนมีความเห็นว่า เทศบาลตาํบลหนองหลวง มีการนาํหลกั  ธรร
มาภิบาลมาใชใ้นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
 2. ประชาชนมีความเห็นว่าการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวงในภาพรวมทุกดา้นเป็นไป
ตามมาตรฐานการจดับริการสาธารณะในระดบัพอใช ้โดยผูน้าํชุมชนเห็นว่าการบริการสาธารณะของ  เทศบาลตาํบล
หนองหลวงไดค้าํนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม 
 3. แนวทางการปรับปรุงแกไ้ข เทศบาลตาํบลหนองหลวง ควรทาํการปรับปรุงแกไ้ขการบริการสาธารณะ
ให้ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนให้มากข้ึน ประชาชนและผูน้าํชุมชนมีขอ้เสนอแนะให้เร่งปรับปรุงแกไ้ขปัญหา
ขยะ การจดัการไฟฟ้าแสงสว่าง การปรับปรุงแหล่งนํ้ าเพ่ือการบริโภคและการเกษตร การส่งเสริมดา้นการกีฬา การ
จดัทาํห้องบริการคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เนตชุมชน และควรมีการแลกเปล่ียนและรับฟังปัญหาของชาวบา้น 
ปรับปรุงการทาํงานของเจา้หน้าท่ีให้ตอบสนองการให้บริการประชาชน  และควรมีการกระจายบริการสาธารณะให้
ทัว่ถึง 
 
ค าส าคญั : หลกัธรรมาภิบาล, การบริการสาธารณะ, เทศบาลตาํบลหนองหลวง, จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 
 
 
                                                             
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันครราชสีมา 
2 (รองศาสตราจารย ์ดร.), อาจารยท์ี่ปรึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วทิยาลยันครราชสีมา 
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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 
 
บทน า 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงจดัตั้งข้ึนโดยอาศยั พระราชบญัญติั
สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 ซ่ึงถือว่าเป็นองค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีภารกิจหน้าท่ีในการ
จดัทาํบริการสาธารณะนอ้ยท่ีสุดในองคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืนทั้งหมด ซ่ึงตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล
และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ไดก้าํหนดหน้าท่ีท่ีองค์การ
บริหารส่วน ตาํบลตอ้งทาํในการให้บริการสาธารณะ เช่น จดัให้มีและบาํรุงรักษาทางนํ้าและทางบก ป้องกนัและ ระงบั
โรคติดต่อ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และ ผูพิ้การ บาํรุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน เป็นตน้และในมาตรา 68 ไดใ้ห้อาํนาจขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลอาจจดัทาํกิจกรรมหรือบริการสาธารณะได้ ตามท่ีกฎหมายไดก้าํหนดไว  ้(สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2556 : ออนไลน์)  
 จากอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัทาํบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามกฎหมาย ท่ีกล่าวมานั้น การ
ท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลจะสามารถจัดทาํบริการสาธารณะในดา้นต่างๆ  ไดอ้ย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีได ้จาํเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะตอ้งมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีความสุจริต
โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีการเปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการดาํเนินงาน  ซ่ึงนั่นก็คือการมี 
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“ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารและดาํเนินงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล ซ่ึง 
การ ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐไดมี้การบญัญติัไวใ้นพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย หลกัเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกาํหนดแนวทางให้องค์กรภาครัฐ ทุกหน่วยงาน (รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนตาํบล) มีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ รัฐ 6 ประการ คือ หลกันิติธรรม (Rule of Law) หลกั
คุณธรรม (Virtues) หลกัความโปร่งใส (Transparency) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) หลกัความรับผิดชอบ 
(Accountability) และหลกัความคุม้ค่า (Effectiveness) ซ่ึงจากหลกัการธรรมาภิบาลดงักล่าว กรมส่งเสริมการปกครอง 
ทอ้งถ่ิน จึงไดน้าํมากาํหนดเป็นตวัช้ีวดัในหลกัเกณฑก์ารประเมินการบริหารจดัการท่ีดีขององค์การ บริหารส่วนตาํบล 
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล รวมทั้งเป็นการจูงใจให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
นาํหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีของกรมส่งเสริมการ ปกครองทอ้งถ่ินไปใช ้ โดยมีการให้รางวลัแก่องค์การ
บริหารส่วนตาํบลท่ีมีการบริหารจดัการ บา้นเมืองท่ีดีในแต่ละปี และหากองค์การบริหารส่วนตาํบลใดไดรั้บคะแนน
ประเมินผา่นเกณฑก์็ สามารถนาํไปใชเ้พ่ือกาํหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษหรือท่ีเรียกว่าโบนัสประจาํปี 
ได ้ซ่ึงแนวการดาํเนินงานน้ีส่งผลให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกิดแรงกระตุน้ให้มีการปรับปรุงการ บริหารจดัการ เช่น 
การกาํหนดระยะเวลาการให้บริการประชาชน การลดขั้นตอนการให้บริการ ประชาชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีเขา้ร่วมตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง การเพ่ิม ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เป็นตน้  
 จงัหวดัร้อยเอ็ดมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมดจาํนวน 203 แห่ง แบ่งเป็น องค์การ บริหารส่วนจงัหวดั 
จาํนวน 1 แห่ง เทศบาลนคร จาํนวน 1 แห่ง เทศบาลตาํบล จาํนวน 72 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 129 
แห่ง (จงัหวดัร้อยเอ็ด, 2558 : ออนไลน์) โดยเทศบาลตาํบลหนองหลวงตั้งอยูท่างทิศเหนือของอาํเภอเสลภูมิ ห่างจากตวั
อาํเภอเสลภูมิประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากจงัหวดัร้อยเอ็ด ประมาณ 46 กิโลเมตร  มีเน้ือท่ีประมาณ 23 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ 14,375 ไร่ จาํนวนประชากรทั้งส้ิน 3,040 คน ความหนาแน่นเฉล่ีย 132 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บา้น ประกอบดว้ย 1) บา้นบะหลวง 2) บา้นหนองแคน  3) บา้นดอนสีสุด 4) บา้น
หนองสาํราญ 5) บา้นหนองเรือ 6) บา้นหนองงู 7) บา้นหนองยาง  8) บา้นหนองทุมชุม และ 9) บา้นทุ่งสนาม (เทศบาล
ตาํบลหนองหลวง, 2558) โดยท่ีผ่านมาเทศบาลตาํบลหนองหลวงได้จดัทาํบริการสาธารณะให้กบัประชาชนตามท่ี
กฎหมายไดใ้ห้อาํนาจจึงกาํหนดแนวทางการ  จดัทาํบริการสาธารณะไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) ของ
เทศบาลตาํบล โดยกาํหนดยุทธศาสตร์ในการดาํเนินงานในแผนประจาํปีงบประมาณ  (ขอ้บญัญติั) ไว ้5 ดา้น คือ (1) 
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน (2) ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต (3) ดา้นจดัระเบียบชุมชน สังคม และการ รักษาความสงบ
เรียบร้อย (4) ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ (5) ดา้นศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (เทศบาลตาํบลหนองหลวง, 2558)  
 จากผลประเมินการปฏิบติัราชการด้านการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวงอยู่ในระดับ
ค่อนขา้งตํ่ากว่าการดาํเนินภารกิจดา้นอ่ืนๆ จึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาหาคาํตอบว่า เทศบาลตาํบลหนอง
หลวง มีการนาํหลกัธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาใชใ้นการจดัทาํบริการสาธารณะหรือไม่ อยา่งไร การจดัทาํบริการสาธารณะของเทศบาลหนองหลวง เป็นไป
ตามมาตรฐานการจดัทาํบริการสาธารณะท่ีดีหรือไม่ เพียงใด ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ หาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข
การจดัทาํบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง ว่าควรเป็นเช่นใด เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรับปรุงการจดัทาํ
บริการสาธารณะ ให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งสูงสุดต่อไป 
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วตัถุประสงค์การศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการจดัทาํบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง 
2. เพ่ือศึกษามาตรฐานในการจดัทาํบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง 
3. เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เทศบาลตาํบลหนองหลวงสามารถจัดทาํบริการ

สาธารณะท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 
 
สมมตฐิานการวจิัย 

1. การจดัทาํบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวงมีการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการดาํเนินงานระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

2. การจัดทาํบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวงเป็นไปตามมาตรฐานการจัดทาํบริการ
สาธารณะท่ีดีในระดบันอ้ย 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการจดัทาํบริการ
สาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง ซ่ึงประกอบไปดว้ยการจดัทาํบริการสาธารณะ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดา้นการจดัระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการบริหาร
จดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ตลอดจนศึกษามาตรฐานการจัดทาํบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวงและสํารวจหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้สามารถจดัทาํบริการสาธารณะท่ีมีธรรมาภิบาลและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดใ้น
อนาคต 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ศึกษาวิจยัเฉพาะประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง และผูน้าํ
ชุมชนในพ้ืนท่ี มีจาํนวน 3,040 คน 

3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี ศึกษาวิจยัเฉพาะเขตพ้ืนท่ีในเขตรับผดิชอบของเทศบาลตาํบลหนองหลวง เท่านั้น 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ในการศึกษาวิจยัน้ีผูว้ิจยักาํหนดประชากรเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่ ประชาชนผูอ้าศยัในเขต
เทศบาลตาํบลหนองหลวง จาํนวนทั้งหมด คือ 3,040 คน กลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น และประธานกลุ่มแม่บา้น
ในเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง 
 การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ของประชากรเป้าหมายกลุ่มท่ี 1 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชน
แต่ละหมู่บา้นท่ีอาศยัในเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง  โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ  Taro 
Yamane (อา้งใน บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2535) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจากประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 
3,040 คน คือ 353.49 คน กล่าวคือ การวิจยัคร้ังน้ีจะมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไม่นอ้ยกว่า 354 คน ทั้งน้ี เพ่ือให้การวิจยัมี
ค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยโดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นการศึกษาเป็นจาํนวน 400 คน 
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 ประชากรกลุ่มท่ี 2 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มลูแบบเจาะจง โดยกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก ดงัน้ี 
กาํนนัตาํบลหนองหลวง จาํนวน 1 คน ผูใ้หญ่บา้นในเทศบาลตาํบลหนองหลวง จาํนวน 9 คนประธานกลุ่มแม่บา้นใน
เทศบาลตาํบลหนองหลวง จาํนวน 9 คน รวมประชากร กลุ่มท่ี 2 จาํนวน 19 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

1. แบบสอบถามสาํหรับใชเ้ก็บขอ้มลูประชากรกลุ่มท่ี 1  
 แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะแบบปลายปิดและปลายเปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยสร้างข้ึน
จากการศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการไดรั้บคาํปรึกษาและขอ้แนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ซ่ึงขอ้คาํถามไดค้รอบคลุมถึงวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา และแบ่งประเด็นการสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระยะเวลาการอาศยั
ในพ้ืนท่ี ระดบัการศึกษา ความสนใจในการบริหารและการบริการสาธารณะของทอ้งถ่ิน 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนในเร่ืองการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการ
บริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง  โดยใชค้าํถามมาตรวดัแบบ Likert Method โดยแบ่งความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดบั คือ มีการปฏิบติัประจาํ /สมํ่าเสมอ/มาก ปฏิบติัค่อนขา้งสมํ่าเสมอ/ค่อนขา้งมาก ปฏิบติับางคร้ัง ปฏิบติั
ค่อนขา้งนอ้ย/ไม่ค่อยปฏิบติั ปฏิบติันอ้ยมาก/ไม่มีการปฏิบติั 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบล
หนองหลวง ท่ีไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการจดัทาํบริการสาธารณะท่ีดี  โดยใชค้าํถามมาตรวดัแบบ Likert Method โดย
แบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มาก ค่อนขา้งมาก พอสมควร ค่อนขา้งน้อย ไม่เห็นดว้ยการวดัความคิดเห็น
เก่ียวกบัการใชธ้รรมาภิบาลและการจดัทาํบริการสาธารณะเป็นมาตรวดัแบบ  Summated Rating หรือ Likert Method 
แบ่งเป็น 5 ระดบั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดการให้คะแนนแบบ Arbitrary Weighting Method (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540)  
 วิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของประชาชนในเร่ืองการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตาํบลหนองหลวง และความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง ท่ีได้
จดัทาํตามมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีดี โดยใชค่้าเฉล่ีย  (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยใชร้ะดบัมาตราในการประเมินค่าให้คะแนน  (Likert) ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดบั แลว้กาํหนดช่วงคะแนนโดยใชสู้ตร
คาํนวณค่าพิสัยช่วงคะแนน  
 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดโดยให้ประชาชนไดแ้สดงขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
บริหารงานของเทศบาลตาํบลหนองหลวง  
 2. แบบสัมภาษณ์สาํหรับเก็บขอ้มลูประชากรกลุ่มท่ี 2 
 การเก็บขอ้มลูจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น และประธานกลุ่มแม่บา้น ในเทศบาลตาํบลหนอง
หลวง  ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง เพ่ือเป็นกรอบในการสนทนากลุ่ม (รายละเอียดภาคผนวก) 
โดยประกอบดว้ยหัวขอ้ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  1) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการนาํธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง 
  2) ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพ มาตรฐานการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง 
  3) ขอ้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง 
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การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. การตรวจสอบความแม่นยาํ หรือความตรง (Validity) ของเคร่ืองมือ โดยสร้างเคร่ืองมือฉบบัร่าง แลว้ได้
นาํไปตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  ดา้นความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของแบบวดัระดบัธรรมาภิบาลและมาตรฐาน
บริการสาธารณะโดยนาแบบวดัไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ  (อาจารยท่ี์ปรึกษา) ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา และไดท้าํ
การปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํให้มีความเหมาะสมและถูกตอ้ง 
 2. การตรวจสอบความเช่ือไดห้รือความเช่ือมัน่ (Reliability) ของเคร่ืองมือ เพ่ือให้ไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณสมบติั
ท่ีสามารถวดัส่ิงเดียวกนัไดห้ลาย ๆ คร้ัง แลว้ไดค่้าคาํตอบท่ีใกลเ้คียงกนั 
 งานวิจัยน้ีได้นําแบบสอบถามท่ีผ่านการประเมินตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและปรับปรุงตาม
คาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้ไปทดลองใชว้ดักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างในพ้ืน จาํนวน 30 ราย 
หลังจากนั้ นนํามาหาค่าความเช่ือมัน่ ใช้หลักการวดัความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) โดยใช้วิธีของ 
Cronbach’s Alpha เพ่ือหาความเท่ียงตรงของคาํถาม ซ่ึงไดค่้าความเช่ือมัน่ α = 0.78 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 1. ขอ้มลูปฐมภูมิ ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการวิจยัภาคสนาม (Field Research) เป็นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม จากประชากรกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนในแต่ละหมู่บา้นท่ีอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลหนอง
หลวง จาํนวนทั้งหมด 400 ชุด ตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวแ้ต่ละหมู่บา้น การสุ่มตวัอยา่งใชเ้ทคนิคการสุ่มแบบทราบความ
น่าจะเป็น (Probability Sampling) ประเภทการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช ้ วิธีการใช้
ตารางเลขสุ่ม (Random Number Method) โดยการจบัฉลากเลือกเบอร์จากหมายเลข 1 จนครบ 400 
 2. ขอ้มลูทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมจากเอกสารรายงานของ เทศบาลตาํบลหนองหลวง การศึกษา
จากเอกสาน งานวิจยั วิทยานิพนธ์ และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์
ขอ้มลูส่วนบุคคล ขอ้มลูเก่ียวกบัความสนใจในการบริหารและการบริการสาธารณะ 

2. การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ไดแ้ก่ การใชค่้าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือทดสอบสมมติฐานและหาค่าประมาณแบบช่วงของค่าเฉล่ีย
ประชากรกลุ่มเดียว (One Sample T Test) โดยใชส้มมติฐานทางสถิติ (H0) คือ x ≤ 2.60 (โดยท่ี x  คือ ค่าเฉล่ียของ
การปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล) 

3. การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ไดแ้ก่ การใชค่้าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการบริการสาธารณะตามมาตรฐานบริการสาธารณะ  เพ่ือทดสอบสมมติฐานและหาค่าประมาณแบบ
ช่วงของค่าเฉล่ียประชากรกลุ่มเดียว (One Sample T Test) โดยใชส้มมติฐานทางสถิติ (H0) คือ x  ≤ 2.60 (โดยท่ี x  
คือ ค่าเฉล่ียของการปฏิบติัตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ) 
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สรุปผลการวจิัย 
1. ข้อมูลทัว่ไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ 

ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง  จาํนวน 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ52.00 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 40 – 54 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.00 ในดา้นการประกอบอาชีพพบว่า
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 66.30 ดา้นระดบัการศึกษาประชากรกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59.00 ในดา้นระยะเวลาการอาศยัในพ้ืนท่ีประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยล ะ 89.50  

2. การนําหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง  จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเร่ืองการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริการ
สาธารณะของ เทศบาลตาํบลหนองหลวง พบว่า ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าการบริการสาธารณะ
ของ เทศบาลตาํบลหนองหลวง มีการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นบางคร้ัง หรือมีการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล
ค่อนขา้งนอ้ย เม่ือแยกพิจารณา แต่ละองคป์ระกอบ ประชาชนมีความเห็นว่า เรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 

1) หลกัคุณธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เทศบาลตาํบลหนองหลวง มีการบริการสาธารณะโดย
ยดึถือหลกัคุณธรรมในการปฏิบติังานบางคร้ัง หรือมีการปฏิบติัตามหลกัคุณธรรมค่อนขา้งนอ้ย 

2) หลกัการมีส่วนร่วม ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เทศบาลตาํบลหนองหลวง มีการบริการสาธารณะ
โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานบางคร้ัง มีหรือมีการปฏิบติัตามหลกัการมีส่วนร่วมค่อนขา้งนอ้ย 

3) หลกัความคุม้ค่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เทศบาลตาํบลหนองหลวง มีการบริการสาธารณะโดย
ใชห้ลกัความคุม้ค่าในการปฏิบติังานบางคร้ัง หรื อมีการปฏิบติัตามหลกัความคุม้ค่าค่อนขา้งนอ้ย 

4) หลกัความรับผดิชอบ ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เทศบาลตาํบลหนองหลวง มีการบริการสาธารณะ
โดยใชห้ลกัความรับผดิชอบในการปฏิบติังานบางคร้ัง หรือมีการปฏิบติัตามหลกัความรับผดิชอบค่อนขา้งนอ้ย 

5) หลกันิติธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เทศบาลตาํบลหนองหลวง มีการบริการสาธารณะโดยใช้
หลกันิติธรรมในการปฏิบติังานบางคร้ัง หรือมีการปฏิบติัตามหลกันิติธรรมค่อนขา้งนอ้ย 

6) หลกัความโปร่งใส ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เทศบาลตาํบลหนองหลวง มีการบริการสาธารณะ
โดยใชห้ลกัความโปร่งใสในการดาํเนินงานบางคร้ัง หรือมีการปฏิบติัตามหลกัความโปร่งใสค่อนขา้งน้อย ในส่วนของ
ความคิดเห็นของผูน้าํชุมชน พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเทศบาลตาํบลหนองหลวง  มีการออก
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม  แต่บางกรณีก็มีการใชบ้งัคับไม่ค่อยเคร่งครัด 
นอกจากน้ี การดาํเนินงานต่าง ๆ ยงัมีการใชห้ลกัคุณธรรมในการปฏิบติัหน้าท่ีพอสมควร  มีการดาํเนินงานบนหลกั
ความโปร่งใสและเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมายและระเบียบราชการ  เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัทาํแผนพฒันา มีความรับผดิชอบต่อสาธารณะพอสมควร แต่ยงัคาํนึงถึงหลกัความคุม้ค่าไม่มากนกั 

3. มาตรฐานการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง จากการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อมาตรฐานการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง พบว่าประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าการ
บริการสาธารณะของ เทศบาลตาํบลหนองหลวง ในภาพรวมทุกดา้นเป็นไปตามมาตรฐานการจดับริการสาธารณะใน
ระดับพอใช ้เม่ือแยกพิจารณาตามองค์ประกอบของมาตรฐานการบริการสาธารณะแต่ละมาตรฐานของการบริการ
สาธารณะท่ีดีแลว้องคป์ระกอบแลว้ พบว่า 
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1) ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่า การบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง 
อยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัความเสมอภาคในการบริการสาธารณะในระดบัพอใช ้

2) ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่า การบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง 
เป็นไปตามหลกัความต่อเน่ืองในการบริการสาธารณะในระดบัพอใช ้

3) การบริการสาธารณะของ เทศบาลตาํบลหนองหลวง เป็นไปตามหลกัการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใน
การบริการสาธารณะระดับพอใช้ ในส่วนของผูน้ําชุมชนท่ีให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นเป็น  2 แนวทาง คือ ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการบริการสาธารณะไดค้าํนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมแลว้  แต่ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ส่วนนอ้ยมีความเห็นว่า การบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวงมกัคาํนึงถึงคะแนนเสียงของฝ่าย
การเมืองมากกว่า จึงทาํให้เกิดความไม่เท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงบริการสาธารณะ  อีกทั้งบริการสาธารณะหลายอย่าง
ควรมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงให้ดีข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู ่เช่น การส่งเสริมอาชีพ การดูแลรักษาความสะอาด 

4. ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารงานของ เทศบาลตาํบลหนองหลวง ประชาชนไดใ้ห้
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะสรุปไดด้งัน้ี คือ ตอ้งการให้ เทศบาลตาํบลหนองหลวงเร่งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหา
ขยะ การจดัการไฟฟ้าแสงสว่าง การปรับปรุงแหล่งนํ้าเพ่ือการบริโภคและการเกษตร เน่ืองจากปัจจุบนัประชาชนไดรั้บ
ความเดือดร้อนเป็นอยา่งมาก การส่งเสริมดา้นการกีฬา การจดัทาํห้องบริการคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เนตชุมชน และ
ประชาชนไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานของ  เทศบาลตาํบลหนองหลวง ว่า ควรมีการแลกเปล่ียนและรับฟัง
ปัญหาของชาวบา้นให้มากข้ึน ควรมีการปรับปรุงการทาํงานของเจา้หน้าท่ีให้มีการทาํงานท่ีตอบสนองการให้บริการ
ประชาชนให้ดีข้ึนกว่าเดิมและสร้างความสามคัคีในหมู่เจา้หน้าท่ี และตอ้งการให้ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีของเทศบาล
ตาํบลหนองหลวงมีการทาํงานอย่างซ่ือสัตย  ์มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และมีการใชจ่้ายงบประมาณอย่างคุม้ค่ามาก
กว่าเดิม 
 ผูน้าํชุมชนไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะสรุปได้ดงัน้ี คือ ในดา้นการบริหารผูน้าํชุมชนอยากให้มี 
เทศบาลตาํบลหนองหลวงมีการกระจายบริการสาธารณะให้ทัว่ถึงมากกว่าเดิม มีการทาํงานท่ีเขา้ถึงประชาชนมากข้ึน มี
การให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมและรับฟังปัญหาของประชาชนให้มากข้ึนการจริงจงัและจริงใจทาํงานเพ่ือส่วนรวม
ของเจา้หนา้ท่ี สาํหรับดา้นความตอ้งการผูน้าํชุมชนเห็นว่าเทศบาลตาํบลหนองหลวง ควรแกไ้ขปัญหาขยะ ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ระบบจดัการนํ้าเพ่ือการเกษตรและบริโภคควรสนบัสนุนการกีฬาของชุมชนและการให้บริการอินเตอร์เนต
ชุมชนแก่นกัเรียนในพ้ืนท่ี หรือประชาชนในพ้ืนท่ี 

5. สรุปผลการทดสอบในการวิจยัไวจ้าํนวน 2 ขอ้ โดยใชค่้าสถิติ One Sample T-Test ท่ีระดบันัยสําคญั
ทางสถิติ 0.05 ในการทดสอบสมมติฐานไดผ้ลการทดสอบโดยสรุป ดงัน้ี 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 การบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวงมีการนาํหลกั  ธรรมาภิบาลมาใช้
เป็นแนวทางในการดาํเนินงานระดับค่อนขา้งน้อย  เม่ือใชค่้าสถิติทดสอบสมมติฐานแลว้พบว่า ประชาชนมีความ
คิดเห็นว่าการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวงมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการ
ดาํเนินงานในระดบัค่อนขา้งนอ้ยสมมติฐานขอ้ท่ี 1 จึงไดรั้บการยอมรับ 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 การบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวงเป็นไปตามมาตรฐานการบริการ
สาธารณะท่ีดีในระดบันอ้ย เม่ือใชค่้าสถิติทดสอบสมมติฐานแลว้ พบว่า ประชาชนไม่ไดมี้ความคิดเห็นว่าการบริการ
สาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวงมีการบริการสาธารณะเป็นไปตามมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีดีในระดบั
นอ้ย สมมติฐานขอ้ท่ี 2 จึงไม่ไดรั้บการยอมรับ 
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อภปิรายผลการวจิัย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง “การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง ” 
นาํไปสู่การอภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ความคิดเห็นของประชาชนและผูน้าํชุมชนต่อการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริการสาธารณะ
ของ เทศบาลตาํบลหนองหลวง โดยประชาชนมีความคิดเห็นว่า เทศบาลตาํบลหนองหลวงมีการนาํหลกัธรรมาภิบาลมา
ใชใ้นระดบับางคร้ัง หรือมีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการจดัการบริการสาธารณะค่อนขา้งน้อย  การท่ีผลการศึกษา
ปรากฏเช่นน้ี แสดงให้เห็นว่า ประชาชนประเมินจากประสบการณ์ท่ีพบเห็นจากการปฏิบติัหน้าท่ีในการบริการ
สาธารณะท่ีผา่นมาของ เทศบาลตาํบลหนองหลวง ว่ายงัไม่มีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการทาํงานอย่างแทจ้ริง  ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่า การใชห้ลกัธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริการสาธารณะของ  เทศบาลตาํบลหนองหลวง เป็น
เพียงแค่การกระทาํตามท่ีตวัช้ีวดัในการประเมินผลการดาํเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินท่ีกาํหนดไว ้
และมีการบงัคบัให้องคก์รปกครองทอ้งถ่ินทุกแห่งตอ้งนาํมาใช ้จึงทาํให้องค์กรปกครองทอ้งถ่ินรวมทั้งเทศบาลตาํบล
หนองหลวงตอ้งพยายามนําไปปรับใชโ้ดยท่ีไม่มีจุดมุ่งหมายท่ีจะตอ้งให้ไดรั้บผลของการนาํหลกัธรรมาภิบาลท่ีถูก
นาํมาใชเ้ป็นตวัช้ีวดัท่ีเกิดข้ึนจริงจากการบริการสาธารณะท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
อยา่งแทจ้ริง แต่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการคือ คะแนนการประเมินผลการดาํเนินงานจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเป็น
สาํคญั จึงทาํให้ประชาชนมีความคิดเห็นไปในแนวทางดงักล่าว 
 สาํหรับความคิดเห็นของผูน้าํชุมชนในภาพรวมแลว้ผูน้าํชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่า  เทศบาลตาํบลหนองหลวงมี
การนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการทาํงานตามหน้าท่ี โดยผูน้าํชุมชนอีกส่วนหน่ึงซ่ึงเป็นส่วนน้อยมีความคิดเห็นว่า
การดาํเนินงานของ เทศบาลตาํบลหนองหลวง โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล เป็นการดาํเนินงานตามหน้าท่ีเท่านั้น ทั้งน้ี 
เพราะ ตามหลกัเกณฑ์การประเมินองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินไดก้าํหนด คือ การมีหลกันิติธรรมท่ีตอ้งให้ความสําคญักบักระบวนการออกกฎหมายหรือขอ้บัญญติัต่างๆ ท่ี
เป็นปัจจุบนั ครอบคลุมถึงอาํนาจหนา้ท่ี มีการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนต่างๆ และตอ้งมุ่งปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายโดย
คาํนึงถึงความเสมอภาคและความยติุธรรมในสังคม แต่ผลการศึกษากลบัพบว่า เทศบาลตาํบลหนองหลวง มีการปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์น้ี คือ มีการปรับปรุงแกไ้ขระเบียบหรือขอ้บญัญติัให้ความเหมาะสมทนัสมยั  การบงัคบัใชก้ฎหมาย
อยา่งเสมอภาคเป็นธรรม การช้ีแจงให้ความรู้กบัประชาชนให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบหรือขอ้บญัญติัต่างๆ 
เพ่ือให้คนในชุมชนยอมรับและปฏิบติัตามอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย จึงส่งผลให้ เทศบาลตาํบลหนองหลวง ถูกประเมิน
จากประชาชนว่า เทศบาลตาํบลหนองหลวง มีการใชห้ลกันิติธรรมค่อนขา้งน้อย นอกจากน้ีถา้ไม่มีกฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบัจากรัฐบาลส่วนกลางมาบงัคบัให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการดาํเนินงานก็อาจ
เป็นไปไดย้ากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะนาหลกัธรรมาภิบาลไปใชเ้พราะการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชจ้ะส่งผล
กระทบต่อการทาํงานในรูปแบบเดิมๆ ของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่อยากให้ประชาชน
ไดรั้บรู้ถึงการทาํงานในทุกดา้นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่าท่ีควร 
 2. ความคิดเห็นของประชาชนและผูน้าํชุมชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง  ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการ บริการสาธารณะ โดยประชาชนมีความคิดเห็นว่าเทศบาลตาํบลหนองหลวง  มีการบริการ
สาธารณะของ เทศบาลตาํบลหนองหลวง ในภาพรวมทุกดา้นเป็นไปตามมาตรฐานการจดับริการสาธารณะในระดบั
พอใช ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การบริการสาธารณะของ เทศบาลตาํบลหนองหลวง มีการจดัทาํท่ี
เป็นไปตามมาตรฐาน ซ่ึงอาจเป็นเพราะกรอบและวิธีการของกฎหมายไดก้าํหนดให้  เทศบาลตอ้งทาํตามมาตรฐาน
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ดงักล่าว การบริการสาธารณะของ เทศบาลตาํบลหนองหลวง จึงไม่โดดเด่นเกินความคาดหมายของประชาชน เม่ือ
พิจารณาจากความคิดเห็นของผูน้าํชุมชนท่ีมีต่อการบริการสาธารณะของ เทศบาลตาํบลหนองหลวง จะเห็นไดว้่าผูน้าํ
ชุมชนก็มีความคิดเห็นว่าการบริการสาธารณะของ  เทศบาลตาํบลหนองหลวง  เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ
สาธารณะเน่ืองจาก เป็นการดาํเนินงานไปตามภาระหนา้ท่ีของ เทศบาล ท่ีกฎหมายกาํหนดเท่านั้น และยงัมีผูน้าํชุมชน
อีกส่วนหน่ึงไดเ้สริมว่าการบริการสาธารณะของ  เทศบาลตาํบลหนองหลวง ยงัอิงกบัฐานคะแนนเสียงของผูบ้ริหาร 
เทศบาลตาํบลหนองหลวง อีกดว้ย อย่างไรก็ตามการบริการสาธารณะในประเด็นการแจกเบ้ียยงัชีพให้แก่ผูสู้งอายุ ผู้
พิการ หรือผูมี้คุณสมบติัท่ีสามารถรับเบ้ียยงัชีพอ่ืน ๆ ประชาชนกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าเป็นบริการท่ีดีมาก  หรือ
การจดัตั้งศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก การให้ทุนการศึกษา อาหารกลางวนั กลุ่มประชาชนตวัอยา่งเห็นว่าเป็นบริการสาธารณะท่ี
มีมาตรฐานดี 
 การท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ี เน่ืองจากการบริการสาธารณะดงักล่าวขา้งตน้ เป็นไปตามเป้าหมายของการ
บริการสาธารณะท่ี John D. Millett (1954, อา้งใน สมลาภ พรหมศรี, 2551) ไดเ้สนอไวว้่า หลกัหรือแนวทางการบริการ
สาธารณะท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้ผูรั้บบริการได้ตอ้งเป็นไปตามหลกัการท่ีสําคญั  คือ ตอ้งเป็นการให้บริการท่ี
สมํ่าเสมอ มีความเป็นธรรมเท่าเทียมกนั ไม่มีการแบ่งแยกกีดกนั นอกจากน้ียงัตอ้ให้บริการท่ีตรงเวลา เพียงพอ ต่อเน่ือง
และมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการทาํงานให้ดีข้ึนตลอดเวลา 
 เม่ือวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรฐานการบริการสาธารณะของ  เทศบาลตาํบลหนองหลวง 
เป็นรายประเด็นแลว้จะเห็นไดว้่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เทศบาลตาํบลหนองหลวง มีการนาํหลกัการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงมาใชใ้นการบริการสาธารณะของ  เทศบาลตาํบลหนองหลวง มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด เน่ืองจาก การบริการ
สาธารณะของ เทศบาล นั้นในเบ้ืองตน้จะเน้นไปท่ีการสร้างบริการสาธารณะใหม่ๆ ท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและบริการสาธารณะท่ีต้องบริการต่อเน่ืองซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริการสาธารณะท่ีเป็นหน้าท่ีของ 
เทศบาล ท่ีตอ้งทาํประจาํ มากกว่าท่ีจะตอ้งมาพิจารณาถึงการพฒันาหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงบริการสาธารณะท่ีไดเ้คย
ทาํข้ึนแลว้เพราะถือว่าบริการสาธารณะดงักล่าวไดต้อบสนองความตอ้งการของประชาชนในเบ้ืองตน้ก่อนหน้านั้นแลว้ 
ทั้งน้ี จากการการศึกษาดงักล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่าประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสนใจท่ีจะติดตามบริการสาธารณะท่ี 
เทศบาลตาํบลหนองหลวง ไดจ้ดัทาํให้ประชาชนไปแลว้อีกดว้ย ดงันั้น เทศบาลตาํบลหนองหลวง จึงตอ้งเอาใจใส่ ดูแล 
พฒันา และปรับปรุง บริการสาธารณะในพ้ืนท่ีท่ีไดจ้ดัทาํไปแลว้มีสภาพท่ีใชไ้ดเ้สมอและให้ดีข้ึนต่อไป 
 3. ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของประชาชนและผูน้าํชุมชน จะเห็นไดว้่าทั้งประชาชนและผูน้าํชุมชน
มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั เช่น ความตอ้งการให้ เทศบาลตาํบลหนองหลวง แกไ้ขปัญหาขยะในพ้ืนท่ี ปัญหาระบบ
ไฟส่องสว่างในพ้ืนท่ี ความตอ้งการให้สนบัสนุนดา้นการออกกาลงักาย อินเตอร์เนตชุมชน รวมทั้ง การเสนอแนะให้ 
เทศบาลมีการปรับปรุงการทาํงานของผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีเทศบาล  แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ดงักล่าวเป็นความต้องการของประชนในพ้ืนท่ีอย่างแทจ้ริง และเป็นส่ิงท่ี เทศบาลตาํบลหนองหลวง จะตอ้งแกไ้ข 
ปรับปรุง หรือพฒันา ปัญหาและความตอ้งการดงักล่าวอยา่งเร่งด่วน เพ่ือให้บริการสาธารณะของ เทศบาลตาํบลหนอง
หลวง สามารถตอบสนองความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีไดต้รงความตอ้งการของประชาชนใน
พ้ืนท่ีอย่างแทจ้ริง และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลหนองหลวงท่ีไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ดา้น และ
หน่ึงในห้ายทุธศาสตร์ คือ การพฒันาสังคม ท่ีมีแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอีกดว้ย 
 4. การศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริการสาธ ารณะของ  เทศบาลตาํบลหนองหลวง มี
วตัถุประสงคศึ์กษา 3 ประการ คือ เพ่ือศึกษาการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริการสาธารณะของ  เทศบาลตาํบล
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หนองหลวง เพ่ือศึกษามาตรฐานในการบริการสาธารณะของ เทศบาลตาํบลหนองหลวง และเพ่ือศึกษาหาแนวทางใน
การปรับปรุงแกไ้ขการบริการสาธารณะของ เทศบาลตาํบลหนองหลวง ให้สามารถจดัทาํบริการสาธารณะท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน ซ่ึงจากผลการศึกษาทาํให้ไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวท้ั้งหมด 
กล่าวโดยสรุป คือ การนาํหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการบริการสาธารณะของ  เทศบาลตาํบลหนองหลวง และการ
บริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการสาธารณะ เทศบาลตาํบลหนองหลวง เป็นเพียงการดาํเนินการตาม
ภาระหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนดและตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานของประชาชนในพ้ืนท่ีเท่านั้น เทศบาลตาํบลหนอง
หลวง ยงัไม่มีการดาํเนินการบริการสาธารณะท่ีอยู่ในระดบัเกินความคาดหวงัหรือเกินมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํ หนด 
ดงันั้น เทศบาลตาํบลหนองหลวง จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง บริการสาธารณะให้ดีข้ึนเกิน
มาตรฐานหรือความคาดหวงัของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจดัการขยะในพ้ืนท่ี การพฒันา
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรวมทั้งระบบสาธารณูปโภค การส่งเสริมการออกกาํลงักาย หรือการส่งเสริมและพฒันา
การศึกษาในพ้ืนท่ี เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวิจยั 
 1. เทศบาลตาํบลหนองหลวง ควรมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัประชาชนหรือผูน้าํชุมชนในพ้ืนท่ีให้
มากข้ึน และควรมีการสร้างความรู้  ความเขา้ใจ อีกทั้งกระตุน้ประชาชนให้ทราบถึง บทบาท อาํนาจหน้าท่ีของ
ประชาชนท่ีมีต่อ เทศบาลเพ่ือให้ประชาชนทราบว่าตนเองตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้ง  มีบทบาท มีหน้าท่ีต่อการทาํงานของ 
เทศบาล อยา่งไร รวมทั้ง ควรมีการส่งเสริมให้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานของเทศบาลตาํบลหนองหลวง เขา้ใจหลกัธรรมาภิ
บาลในการทาํงานและนาํหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้นการทาํงานอย่างจริงจงั อนัจะส่งผลให้การใชห้ลกัธรรมาภิบาลใน
การบริการสาธารณะและการบริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ของ เทศบาลตาํบลหนองหลวง สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่งดีท่ีสุด 
 2. จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้่าประชาชนในพ้ืนท่ี เทศบาลตาํบลหนองหลวง มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้ง
กนัว่า เทศบาลตาํบลหนองหลวง มีการบริการสาธารณะโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลและการบริการตามมาตรฐานบริการ
สาธารณะ เป็นไปตามกรอบท่ีกฎหมายกาํหนด การดาํเนินงานของ เทศบาลตาํบลหนองหลวง เป็นเพียงการดาํเนินงาน
ตามภาระหน้าท่ีไม่ได้โดดเด่นเกินความคาดหวงัของประชาชน  ดังนั้ น เทศบาลตาํบลหนองหลวง ควรมีการ
เปล่ียนแปลงแนวทางการทาํงานจากเดิมท่ีเน้นการดาํเนินการตามภาระหน้าท่ีเพียงอย่างเดียว  เป็นการทาํงานตาม
ภาระหน้าท่ีควบคู่ไปกบัการทาํงานเชิงรุก ซ่ึงเป็นการทาํงานท่ีไม่ตอ้งรอความตอ้งการจากประชาชนในพ้ืนท่ีแลว้จึง
ดาํเนินงาน แต่เป็นการทาํงานบริการสาธารณะท่ีมองอนาคตของพ้ืนท่ี เทศบาลตาํบลหนองหลวง ว่าควรจะดาํเนินการ
อยา่งไรท่ีจะสร้างความสุข ความพึงพอใจ ให้กบัประชาชนในพ้ืนท่ีก่อนท่ีประชาชนจะออกมาเรียกร้องความตอ้งการ
นั้นเอง 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริการสาธารณะหรือการ
บริการสาธารณะตามมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีดีในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส  ผูพิ้การ หรือกลุ่มผูสู้งอายุ เพ่ือทราบถึง
ปัญหาและความตอ้งการใชบ้ริการสาธารณะของคนกลุ่มดงักล่าวซ่ึงถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยในพ้ืนท่ี อีกทั้งเพ่ือนาผล
การศึกษาดงักล่าวมาใชป้รับปรุงบริการสาธารณะให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในพ้ืนท่ี 
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 2. ควรมีการศึกษาวิจยัถึงความตอ้งการบริการสาธารณะของประชาชนในพ้ืนท่ีว่าแทจ้ริงแลว้ประชาชน
ตอ้งการบริการสาธารณะประเภทไหน  อย่างไร เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนบริการสาธารณะท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป 
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ศึกษาการด าเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลเขวาทุ่ง อ าเภอธวชับุรี จังหวดัร้อยเอด็ 
The Operation of Kwao Thung Subdistrict Health Assurance Funds,Thawat Buri District, Roi Et Province 

 
นวลหงษ ์ อุทธิสินธ์1 

รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย์2 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการดาํเนินงานโครงกองทุนหลักประกนัสุขภาพ
ตาํบลเขวาทุ่ง  อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  และอาชีพ  ประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ แกนนําสุขภาพประจาํครอบครัว ในเขตตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จาํนวน 1,056 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 290 คน   
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่าง
จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe/)  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  แกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัว มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบล
เขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้น
ความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ รองลงมาดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ ดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการ 
ดา้นการสร้างความมัน่ใจผูรั้บบริการ และดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ตามลาํดบั 
 2.  แกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัว ท่ีมีเพศและท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินโครงกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
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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 
 
บทน า 
 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วส่งผลให้แบบแผนการดาํเนิน
ชีวิตของประชาชนมีการเปล่ียนแปลงไปดว้ย ภาครัฐให้ความสําคญักับทอ้งถ่ิน ให้ทอ้งถ่ินมีบทบาทในการกาํหนด
นโยบายและการพฒันามากข้ึน รวมถึงงานดา้นสาธารณสุขซ่ึงมีการจดัตั้งกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ิน
หรือพ้ืนท่ี ให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการสุขภาพในชุมชนดว้ยตนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมี
ความสาํคญัต่อการดาํเนินการกองทุนสุขภาพตาํบลให้เกิดการขบัเคล่ือนของนโยบาย ดา้นสาธารณสุขของตาํบล 
 การสาธารณสุขมูลฐาน ได้รับการผลักดันและบรรจุให้เป็นนโยบายและแผนสาธารณสุขแห่งชาติ ใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 ( พ.ศ.2520-2524) จนถึงปัจจุบนั หลกัการสาํคญัของการสาธารณสุข
มูลฐาน คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ประชาชนในหมู่บา้นไดรู้้สึกเป็นเจา้ของ และเขา้มาร่วมช่วยเหลื องานดา้น
สาธารณสุข ทั้งดา้นกาํลงัคน กาํลงัเงิน และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ มิไดห้มายถึงชุมชนให้ความร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ
ในการพฒันา หากแต่หมายถึงประชาชนในชุมชนนั้น เป็นผูต้ระหนักถึงปัญหาของชุมชนของตนเป็นอย่างดี จึงเป็นผู ้
กาํหนดปัญหาสาธารณสุขของชุมชนนั้นเอง  เป็นผูว้ิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนแนวทางแกไ้ขปัญหาของชุมชน ทั้งน้ีโดย
ชุมชนมีความสามารถในการแยกแยะได้ว่า วิธีการแกปั้ญหาใด ประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขได้ วิธีการใดอยู่
นอกเหนือความสามารถของชุมชน ก็ให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐ บุคคลหรือ องค์กรภายนอกเขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหา รูปแบบ
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีได้หลายรูปแบบ เช่น การสํารวจและใชผ้ลการสํารวจความจาํเป็นขั้นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) การจดัตั้งกองทุนหมุนเวียนในหมู่บา้นเพ่ือแก้ปัญหาสาธารณสุข การจัดตั้งศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) การคดัเลือกและฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) แกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัว(กสค.) เพ่ือให้
บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูน้ําในการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมอนามยัของเพ่ือนบา้นในชุมชน นอกจากน้ี ยงัมีการนํา
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เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานดว้ย เป็นเทคนิควิธีการท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะสมกบัแต่ละ
สภาพทอ้งถ่ิน และประชาชนสามารถปฏิบติัได ้ เทคนิควิธีการน้ีหมายรวมตั้งแต่วิธีการคน้หาปัญหา ขบวนการในการ
แกไ้ขปัญหา จนกระทัง่ถึงเทคนิคในการแกไ้ขปัญหาโดยชุมชนเอง  เทคนิคเหล่าน้ี อาจเป็นภูมิความรู้ดั้งเดิมในชุมชนท่ี
มีการถ่ายทอดในการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขของตนเองมาเป็นเวลาชา้นาน หรืออาจเป็นภูมิความรู้ใหม่ๆท่ีชุมชนได้
เรียนรู้เพ่ิมเติมว่าเหมาะสมกบัชุมชนในการแกปั้ญหา 
 แนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน จึงเป็นแนวคิดซ่ึงพฒันาและต่อยอดมาจากแนวคิดงานสาธารณสุขมูล
ฐาน เป็นเร่ืองของชุมชนท่ีจะคิด ตั้งเป้าหมาย บริหารจดัการ และวดัผลสาํเร็จดว้ยตนเอง เพ่ือการพฒันาสุขภาพของคน
ในชุมชน ถือเป็นหนา้ท่ีของทุกคนในชุมชน ท่ีจะตอ้งมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันา รับผิดชอบ การดูแลชีวิต  
และสุขภาพพ้ืนฐานไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้น กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ จึงใชเ้ป็นกลยุทธ์ การส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ
องค์กรภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพของชุมชน โดยใช้ แนวคิดพ้ืนฐานของระบบสุขภาพภาคประชาชน   
ประกอบดว้ย  3 แนวคิดหลกั  คือ 1) แนวคิดเร่ืองคน  2) แนวคิดดา้นองคค์วามรู้  และ 3)แนวคิดเร่ืองทุน  ซ่ึง 3 แนวคิด
น้ีถือเป็นแนวคิดพ้ืนฐานท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของระบบสุขภาพภาคประชาชนในแต่ละชุมชน  ส่วนกลไกหลกัท่ี
เป็นหัวใจสําคญัในการขับเคล่ือนองค์ประกอบหลกั  ทั้ง 3  ประการ มีความเช่ือมโยงทั้งในทางปฏิบติัและการ
ประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดไดอ้ย่างเหมาะสมก็คือ การจดัการองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ เพ่ือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงตนเองดา้นสุขภาพได ้โดยมีกระบวนการจดัการอย่างเป็นขั้นตอนและอาศยัความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ 
ท่ีมีอยู่ในชุมชน  เพ่ือให้เกิดหมู่บา้นท่ีมีการจัดการด้านสุขภาพได้ อันส่งผลให้ชุมชนหมู่บา้นเข้มแข็ง เป็นฐานสู่
เมืองไทยแข็งแรงตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข 
 ในพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 47 และมาตรา 
48(4) กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสนับสนุนและกาํหนดหลกัเกณฑ์ให้องค์กรชุมชนองค์กรเอกชนและ
ภาคเอกชนท่ีไม่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสวงหากาํไร ดาํเนินงาน และบริหารจดัการเงินทุนในระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ีได้
ตามความพร้อมความเหมาะสมและความตอ้งการ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติให้แก่บุคคลในพ้ืนท่ีให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนด
หลกัเกณฑเ์พ่ือให้องคก์รดงักล่าวเป็นผูด้าํเนินงานและบริหารจดัการระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีโดยให้ไดรั้บค่าใชจ่้ายจากกองทุน อาํเภอธวัชบุรี มีการดําเนินงานด้านสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์หลักของ
ประเทศ โดยการผลกัดนัแนวนโยบายผา่นทางเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข และทอ้งถ่ิน ให้ชุมชนเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซ่ึง
จะกาํหนดข้ึนโดย เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  และอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ในเขตรับผิดชอบของของอาํเภอธวชับุรี 
โดย เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ไดด้าํเนินการดูแลสุขภาพของชุมชนในหลาย ๆ  ดา้นตามแนวนโยบาย  กระทัง่มี
การจัดตั้งกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ีข้ึนในปี 2550 ตาํบลเขวาทุ่ง เป็น 1 ใน 12 ตาํบลของ
อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด มีจาํนวนหมู่บา้น ในเขตรับผดิชอบ 10 หมู่บา้น ประกอบดว้ยหลงัคาเรือน 1,056 หลงัคา
เรือน ประชากร รวมทั้งส้ิน 4,466 คน  มีบุคลากรดา้นสุขภาพในชุมชน คือ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) จาํนวน 98 
คน แกนนําสุขภาพประจาํครอบครัว (กสค.) จ ํานวน 1,056 คน ได้รับการอบรมด้านสุขภาพทุกปี  และมีศูนย์
สาธารณสุขมลูฐานประจาํหมู่บา้น (ศสมช.) จาํนวน 10 แห่ง มีการดาํเนินงาน ใน ศสมช. โดย อสม.อย่างต่อเน่ือง  มี
กิจกรรมดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคในทุกปี ทั้งจากการสนบัสนุนจากโรงพยาบาลธวชับุรี โรงพยาบาลชุมชน
ตาํบลเขวาทุ่ง และองค์การบริหารส่วนตาํบลเขวาทุ่ง ในรูปของโครงการต่างๆ ท่ีภาครัฐเสนอลงไป เป็นปีต่อปี อาทิ 
โครงการป้องกนัควบคุมโรคโรคติดต่อ เช่น ไขห้วดันก ไขเ้ลือดออก เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีโครงการป้องกนัควบคุม
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โรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง เป็นตน้ และในรูปของการสนบัสนุนเป็นงบประมาณในการดาํเนินงาน
ของศนูยส์าธารณสุขมลูฐาน ชุมชน (ศสมช.) ในแต่ละปี ปีละ 10,000 บาทต่อหมู่บา้น โดยให้อาสาสมคัรสาธา รณสุข
ประจาํหมู่บา้น (อสม.) เป็นผูบ้ริหารจดัการเงินงบประมาณดงักล่าว ในการดาํเนินการดา้นส่งเสริมสุขภาพ และป้องกนั
โรค 
 ปี พ.ศ.2550 องค์การบริหารส่วนตาํบลเขวาทุ่ง สมัครเข้าร่วมในกองทุนสุขภาพตาํบล กับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีการกําหนดรูปแบบการจัดตั้ งกองทุนท่ีชัดเจน ในเ ร่ืองของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนท่ีมาจากภาครัฐ ทอ้งถ่ินและประชาชน การไดม้าซ่ึงงบประมาณ สนับสนุนกองทุน  ต่อมา
คณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง ไดเ้ปิดโอกาสในการเขา้มามีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากข้ึน 
โดยการจดัทาํประชาคม ทาํแผนงานโครงการดา้นสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการบริหารกองทุน 
ตลอดจนมีการจดัตั้งทีมสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง ซ่ึงประกอบดว้ยภาครัฐ  ทอ้งถ่ินและประชาชน  และพฒันาทีมสุขภาพ
ตาํบล มีการจัดทาํแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพโดยทีมสุขภาพตําบล ร่วมกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะถือไดว้่าเป็น แผนงานโครงการท่ีมาจากความตอ้งการของ ประชาชนโดยตรงจากการทาํ
ประชาคม อันส่งผลให้ไดรั้บการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตาํบล เขวาทุ่ง นับตั้งแต่เร่ิมจดัตั้ งกองทุนสุขภาพ ปี 
2550 
 ปีงบประมาณ 2555 คณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพตาํบลเขวาทุ่งไดมี้การพฒันาศกัยภาพทีมสุขภาพ
ตาํบลเขวาทุ่งในการกาํหนดจุดหมายปลายทาง สร้างยุทธศาสตร์สุขภาพ สร้างแผนท่ี ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับ
ปฏิบติัการ สร้างนวตักรรมและตวัช้ีวดั สร้าง แผนปฏิบติัการ จนสามารถนาํแผนปฏิบติัการไปเสนอกองทุนสุขภาพ
ตาํบลเขวาทุ่ง และดาํเนินการตามแผน จนทาํให้ทีมสุขภาพตาํบลเขวาทุ่งสามารถกาํหนดยุทธศาสตร์สุขภาพของตาํบล
ในระยะ 5 ปี กาํหนดเส้นทางท่ีจะนาํไปซ่ึงการบรรลุแผนยทุธศาสตร์ กาํหนดแผนท่ี ยทุธศาสตร์ปฏิบติัการระยะเวลา 1 
ปี ร่วมกนัสร้างนวตักรรม ร่วมกนัสร้างแผนปฏิบติัการเพ่ือตอบยุทธศาสตร์ในระยะ 1 ปี นับตั้งแต่มีการจดัตั้งกองทุน
สุขภาพตาํบลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขวาทุ่ง อาจกล่าวไดว้่าชุมชนตาํบลเขวามามีส่วนร่วมในการดูแลจดัการ
สุขภาพ ภาคประชาชนมากข้ึน เข้มข้นข้ึน ทั้ งในรูปของการเข้ามาเป็นคณะกรรมการกองทุน การเข้ามาเป็น
คณะกรรมการพฒันาสุขภาพ การเขา้มาร่วมในการรวบรวมขอ้มลู วิเคราะห์ขอ้มลู และจดัทาํแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์
สุขภาพของตาํบล  กาํหนดแผน ปฏิบติัการ จดัทาํแผนงานโครงการด้านสุขภาพของตาํบลเขวาทุ่งอย่างจริงจงั และ
ต่อเน่ือง 
 จากความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงทาํการศึกษาการดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบล
เขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการวางแผนและการดาํเนินงาน
โครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ดพฒันาต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดั

ร้อยเอ็ด  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
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สมมตฐิานของการศึกษา 
1. แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานโครงกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 
2. แกนนําสุขภาพประจาํครอบครัว ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานโครงกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ แกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัว (กสค.) ในเขตตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชั
บุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 1,056 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 290 คน 
 ดา้นเน้ือหา คือ ศึกษาการดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง  อาํเภอธวชับุรี จงัหวดั
ร้อยเอ็ด 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการ 3) ดา้นการ
ตอบสนองต่อความต้องการบริการ 4) ดา้นการสร้างความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ และ 5) ดา้นความเห็นอกเห็นใจ
ผูรั้บบริการ 
 ดา้นพ้ืนท่ี คือ ตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1) ตวัแปรอิสระ (Independent  Variables)  คือ  ปัจจยัส่วนบุคคลของแกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัว 
(กสค.) ในเขตตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดแ้ก่  เพศ และอาชีพ 
 2) ตวัแปรตาม (Dependent  Variables)  คือ การดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง 
อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด  5  ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ดา้นความน่าเช่ือถือในการ
ให้บริการ 3) ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการบริการ  4) ดา้นการสร้างความมัน่ใจต่อผูรั้บบริการ และ 5) ดา้น
ความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ  
 ระยะเวลาในการศึกษา  
 ระหว่างวนัท่ี  1  มกราคม-30  เมษายน  2558 
 
วธิีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1) ประชากร คือ แกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัว (กสค.) ในเขตตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จังหวดั
ร้อยเอ็ด จาํนวน 1,056 คน 
 2) กลุ่มตวัอย่าง คือ แกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัว (กสค.) ในเขตตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดั
ร้อยเอ็ด กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อา้งใน บุญชม ศรีสะอาด, 
2546 : 101) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั .05 
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 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถาม คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นของแกนนําสุขภาพประจาํครอบครัวต่อการดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกันสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง 
อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 1 ฉบบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นของแกนนําสุขภาพประจาํครอบครัวต่อการดําเนินงานโครงกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท  (Likert) 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีวิธีการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ตาํบล 

2) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  2  ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่งหมาย และสมมติฐาน
การศึกษา 

3) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแกภ้าษา เน้ือหา 
ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัไดต้รง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 

4) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแล้ว ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุง  เพ่ือให้อ่านแลว้เขา้ใจง่าย ตรงตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา 

5) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try–Out) กบัประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลตาํบลรอบ
เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน  40  คน 

6) นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดยวิธี 
Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

7) นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha  Coefficient)  ตามวิธีการของครอนบาค  (Cronbach) 

8) จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

1) ขอหนังสือจากวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอต่อ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3) ตรวจสอบความ สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
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 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
1) วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 
2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของแกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัวต่อการดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แล้ว
นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑค่์าเฉล่ียและแปลความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 : 100) 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของแกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัวต่อการดาํเนินงานโครงกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใชค่้า  F-test  (One way 
ANOVA)  t–test 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 

2) ค่าความเ ช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha  
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

3) สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) , ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

4) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ใชค่้า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff  ) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ประชาชนท่ีแกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัวในเขตตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 163 คน (ร้อยละ 56.21) เป็นเพศชาย จาํนวน 127 คน(ร้อยละ 43.79) ส่วน
ใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 112 คน (ร้อยละ 38.62) รองลงมามีอาชีพส่วนตวั จาํนวน 104 คน (ร้อยละ 35386) 
และเป็นขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 74 คน (ร้อยละ 25.52) 

2. แกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัวมีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบล
เขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =3.30) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี ดา้นความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ ( x =3.43) รองลงมาดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ ( x =3.41) ดา้น
ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ( x =3.38) ด้านการสร้างความมัน่ใจผูรั้บบริการ ( x =3.19) และด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ( x =3.13) ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เป็นดงัน้ี 

1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =4.16) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี สถานพยาบาลมีเคร่ืองหมายบอกชดัเจนเขา้ใจง่าย ( x =3.57) รองลงมา จุดให้บริการ
ของสถานพยาบาลมีลาํดบัขั้นตอนท่ีชัดเจน ( x =3.15) และมีเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ท่ีอยู่ในสภาพท่ีใชก้ารได้
เพียงพอ และพร้อมท่ีจะใชง้านไดท้นัที ( x =3.12) 
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2) ดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.38) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขตรวจรักษาไดต้รงตามอาการ ( x =3.63) รองลงมา เจา้หน้าท่ี
สาธารณสุขสามารถให้การรักษาจนอาการของท่านทุเลาและหายได ้( x =3.40) และเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขให้บริการ
แก่  ผูม้ารับบริการทุกคนดว้ยความเสมอภาค เท่าเทียมกนั ( x =3.39) 

3) ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.41) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย 3 อบัดบั ดงัน้ี เจา้หนา้ท่ีมีความสนใจและกระตือรือร้นในการช่วยแกปั้ญหาให้กบัผูรั้บบริการทนัที 
( x =3.58) รองลงมาเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขให้ขอ้มลู และให้ความกระจ่างในขอ้มลูท่ีผูรั้บบริการสงสัย ( x =3.56) และ
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีจะให้บริการทนัทีเม่ือ
มีผูม้ารับบริการ ( x =3.51) 

4) ดา้นการสร้างความมัน่ใจผูรั้บบริการ  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.19) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขให้บริการโดยคาํนึงถึงสิทธิของผูรั้บบริการ ( x =3.29) 
รองลงมา เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์ และเป็นท่ีไว้วาง ใจได้ ( x =3.22) และเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขให้บริการดว้ยความสุภาพ อ่อนโยน มีมารยาท ( x =3.17) 

5) ดา้นความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =3.43) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขรับฟังปัญหา และความตอ้งการของผูรั้บบริการทุกคร้ังท่ีให้บริการ  
( x =3.61) รองลงมา เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขให้เกียรติ และเคารพในศกัด์ิศรีของผูรั้บบริการ ( x =3.52) และเจา้หน้าท่ี
สาธารณสุขดูแลเอาใจใส่ และสอบถามความตอ้งการของผูรั้บบริการ ( x =3.45) 

3. แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ท่ีมีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานโครงกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 

4. แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานโครงกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 
อภิปรายผล 
 แกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัวมีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวา
ทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จังหวดัร้อยเอ็ด  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยจะให้ความสําคัญด้านความเห็นอกเห็นใจ
ผูรั้บบริการ รองลงมาดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ ดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการ ดา้นการสร้างความ
มัน่ใจผูรั้บบริการ และดา้นดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ตามลาํดบั โดยผูศึ้กษาจะไดน้าํประเด็นท่ีไดจ้าก
การศึกษามาอภิปรายผลเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีผลการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยแกนนาํสุขภาพมี
ความคิดเห็นว่าสถานพยาบาลมีเคร่ืองหมายบอกชดัเจนเขา้ใจง่าย มีการจดัจุดให้บริการของสถานพยาบาลมีลาํดับ
ขั้นตอนท่ีชดัเจน และมีเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ท่ีอยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดเ้พียงพอ และพร้อมท่ีจะใชง้านไดท้นัที จาก
ผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าการดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง ไดด้าํเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจาก หน่วยงานมีบุคลากรในการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัโรคในชุมชน พ้ืนท่ีกวา้งขวางสะดวกต่อการให้บริการ หน่วยงานมีงบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัโรคในชุมชน มีวสัดุอุปกรณ์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในชุมชนเพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในชุมชน มีสถานบริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีเคร่ืองมือและวสัดุ
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อุปกรณ์ท่ีอยู่ในสภาพท่ีใชก้ารไดเ้พียงพอและพร้อมท่ีจะใชง้านไดท้นัทีและจุดให้บริการของสถานพยาบาลมีลาํดับ
ขั้นตอนท่ีชดัเจน มีความพึงพอใจ 

2. ดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการ มีผลการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยแกนนาํสุขภาพมี
ความคิดเห็นว่าสถานพยาบาลเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขตรวจรักษาไดต้รงตามอาการ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขสามารถให้การ
รักษาจนอาการของท่านทุเลาและหายได ้และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขให้บริการแก่  ผูม้ารับบริการทุกคนดว้ยความเสมอ
ภาค เท่าเทียมกนั แสดงให้เห็นว่า ในการ จากผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าการดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง ไดจ้ดัสรรบุคลากรท่ีมีคุณภาพและตรงตามความการของแกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัวและ
ประชาชนไดรั้บประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จะเห็นไดจ้ากแกนนาํสุขภาพมีความคิดเห็นว่าเจา้หน้าท่ีตรว จรักษาได้
ตรงตามอาการ สามารถให้การรักษาจนอาการของท่านทุเลาและหายได้ และความเสมอภาคในการให้บริการต่อ
ผูรั้บบริการ 

3. ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ มีผลการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยแกนนาํสุขภาพมี
ความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าท่ีมีความสนใจและกระตือรือร้นในการช่วยแก้ปัญหาให้กับผูรั้บบริการทนัที เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขให้ขอ้มลู และให้ความกระจ่างในขอ้มลูท่ีผูรั้บบริการสงสัย และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมีความพร้อมทั้งดา้น
ร่างกาย การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีจะให้บริการทนัทีเม่ือมีผูม้ารับบริการ  จากผลการศึกษาน้ีแสดง
ให้เห็นว่าการดําเนินงานโครงกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเขวาทุ่ง  สามารถตอบสนองความต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย ไดต้รงตามความตอ้งการ จะเห็นได้จากแกนนําสุขภาพมีความคิดเห็นว่าเจา้หน้าท่ีมีความสนใจและ
กระตือรือร้นในการช่วยแก้ปัญหา การให้ข้อมูลท่ีกระจ่างชัดของเจ้าหน้าท่ีแก่ ผูรั้บบริการ และความพร้อมของ
เจา้หนา้ท่ีในการท่ีจะให้บริการ 

4. ดา้นการสร้างความมัน่ใจผูรั้บบริการ  ผลการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยแกนนาํสุขภาพมี
ความคิดเห็นว่า เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขให้บริการโดยคาํนึงถึงสิทธิของผูรั้บบริการ เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขให้บริการดว้ย
ความซ่ือสัตย ์และเป็นท่ีไวว้างใจได ้และเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขให้บริการดว้ยความสุภาพ อ่อนโยน มีมารยาท  บริการ 
จากผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าการดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่งดาํเนินการสร้างความ
มัน่ใจผูรั้บบริการ จะเห็นไดจ้ากแกนนาํสุขภาพมีความคิดเห็นว่า เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขให้บริการโดยคาํนึงถึงสิทธิของ
ผูรั้บบริการ เจา้หน้าท่ีให้บริการดว้ยความซ่ือสัตย ์เป็นท่ีไวว้างใจได ้และเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขให้บริการดว้ยความ
สุภาพ อ่อนโยน มีมารยาทท่ีดี 

5. ดา้นความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ ผลการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยแกนนาํสุขภาพมี
ความคิดเห็นว่า เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขรับฟังปัญหา และความต้องการของผูรั้บบริการทุกคร้ังท่ีให้บริการ รองลงมา 
เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขให้เกียรติ และเคารพในศกัด์ิศรีของผูรั้บบริการ และเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขดูแลเอาใจใส่ และ
สอบถามความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

6. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของแกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัว ท่ีมีเพศและท่ีมีอาชีพต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด  ไม่แตกต่าง
กนั แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและอาชีพของแกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัว ไม่ส่งผลใดๆ ต่อความ
คิดเห็นของแกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัว แต่อยา่งใด 
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ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้

1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ  การดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง 
อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรกาํกบัดูแลดา้นการทาํความสะอาดและและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มากยิง่ข้ึน 

2) ดา้นความน่าเช่ือถือในการให้บริการ  การดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง 
อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรกาํชบัการดูแล เอาใจใส่ของเจา้หนา้ท่ีต่อผูรั้บบริการให้มากยิง่ข้ึน 

3) ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ  การดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง 
อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรปรับปรุงการตอบสนองต่อปัญหาของผูรั้บบริการไดท้นัทีให้มากยิง่ข้ึน 

4) ดา้นการสร้างความมัน่ใจผูรั้บบริการ การดาํเนินงานโครงกองทุนหลักประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง 
อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรกาํชบัการอธิบายขั้นตอนและเหตุผลในส่ิงท่ีไดป้ฏิบติัแก่ผูรั้บบริการ ให้มากยิง่ข้ึน 

5) ดา้นความเห็นอกเห็นใจผูรั้บบริการ   การดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง 
อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรเปิดโอกาสให้ผูรั้บบริการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการให้บริการ 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาปัญหา อุปสรรค การดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบล 
2) ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ในระบบประกนัดา้นสุขภาพอ่ืนๆ 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนต่อการบริการ
สาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก จาํแนกตามเพศและระดบัการศึกษา ประชากรท่ี
ใชใ้นการศึกษา คือ  ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลบา้นนา  อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก จาํนวน  5,407  คน 
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 372 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ประชาชนมีความคาดหวงัต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนา  อาํเภอบา้นนา  จงัหวดั

นครนายกในภาพรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ดา้นความเป็นอยู่ของประชาชน ด้านการเมืองและการบริหาร ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามลาํดบั 

2. ประชาชนท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคาดหวงัต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล
ตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : การบริการสาธารณะ, เทศบาลตาํบลบา้นนา  
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันครราชสีมา 
2 (ผูช่้วยศาสตราจารย)์ , อาจารยท์ี่ปรึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วทิยาลยันครราชสีมา 



152    ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา   

 

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 
 
บทน า    
 การบริหารราชการแผน่ดินของไทยดงักล่าว มีลกัษณะโดยสังเขป คือ การบริหารราชการส่วนกลาง ใชห้ลกัการ
รวมอาํนาจโดยให้อาํนาจการบงัคบับญัชาและการวินิจฉัยสั่งการสูงสุดอยู่ในส่วนกลาง คือกรุงเทพมหานครอนัเป็น
เมืองหลวงและศนูยก์ลางการบริหารราชการแผน่ดินของรัฐ แบ่งส่วนราชการออกเป็น สาํนกันายกรัฐมนตรี  กระทรวง
หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวง ซ่ึงสังกดัสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง กรม หรือส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง สํานัก
นายกรัฐมนตรี ส่วนราชการดงักล่าวน้ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  ใชห้ลกัการแบ่งอาํนาจ 
โดยราชการส่วนกลางเป็นเจา้ของอาํนาจ แลว้แบ่งอาํนาจการบงัคบับญัชาและการวินิจฉัยสั่งการให้แก่ภูมิภาคนาํไป
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และการปฏิบัติของภูมิภาคนั้ นจะต้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละพ้ืนท่ี ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ขดัต่อนโยบายของส่วนกลางหรือของ
คณะรัฐมนตรี หรือตวับทกฎหมายของประเทศ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มี 2 ระดบั คือ  จงัหวดัและอาํเภอ และ
การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินใชห้ลักการกระจายอาํนาจท่ีส่วนกลางได้มอบอาํนาจระดบัหน่ึงให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินไปดาํเนินการปกครองตนเองอยา่งอิสระโดยท่ีตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน กิจกรรมท่ีทาํไดส่้วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการพฒันา มีอิสระในการตดัสินใจในการแกปั้ญหาหรือการสนับสนุน
กิจกรรมของทอ้งถ่ิน ออกขอ้บงัคบัหรือระเบียบต่าง ๆ มาบงัคบัในเขตการปกครองของตนไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมาย
การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ในปัจจุบนัมีรูปแบบการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์กรปกครองท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด คือ 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 
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 เทศบาลเป็นหน่วยงานบริหารงานส่วนทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายการกระจายอาํนาจของรัฐบาลเพ่ือให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นระดบัพ้ืนฐานไดมี้อาํนาจในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย เป็นการกระจาย
อาํนาจการปกครองจากส่วนกลางไปให้ประชาชนในทอ้งถ่ินดาํเนินการเองภายใต้บทบญัญัติแห่งกฎหมายเพ่ือให้
ประชาชนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงวิธีการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงหลกัการสําคญัของการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินประกอบด้วย การจัดให้มีการเลือกตั้ ง เพ่ือให้คนในทอ้งถ่ินนั้ นได้มีโอกาสเข้าไปเป็นตัวแทนของ
ประชาชนในการปกครองตนเอง มีองค์กรสภาทอ้งถ่ิน มีเขตพ้ืนท่ีในการบริหาร และความรับผิดชอบตามท่ีมีอาํนาจ
หนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้ห้มีสภาพนิติบุคคล  (Jurisdic  Person) มีรายได ้ มีอาํนาจในการจดัทาํงบประมาณและมีความอิสระ
ในการปกครองตนเอง  (Autonomy) แต่จะตอ้งอยู่ในการควบคุมหรือการกาํกบัดูแลของรัฐ รวมทั้งเป็นสถาบนัทาง
การเมืองการปกครองระดบัทอ้งถ่ินและจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน  รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในทอ้งถ่ินนั้ น เทศบาลจึงมีบทบาทและหน้าท่ีท่ีสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถ่ินและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลเป็นองคก์รท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลท่ี
จะกระจายอาํนาจลงสู่หน่วยการบริหารระดบัพ้ืนท่ี ตามกระแสความตอ้งการของสังคมประชาธิปไตยในปัจจุบนั โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานผ่านผูแ้ทนของตนเองในเทศบาล เพ่ือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมในชุมชนของตนเอง  ความหมายของชุมชนหมายถึงกลุ่มชนท่ีรวมตวัอยู่ในละแวกเดียวกนัหรือ
ใกลเ้คียงกนัในลกัษณะกลุ่มกอ้นอาจเล็กหรือใหญ่แลว้แต่สภาพขอ้เท็จจริงและกลุ่มชนดงักล่าวมีชีวิตความเป็นอยู่ใน
ลกัษณะมีความรู้สึกผกูพนัเป็นหน่วยทางสังคมเดียวกนั มีวฒันธรรมประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั ซ่ึงอาจเป็น
หมู่บา้นเดียวกนัหรือหลายๆหมู่บา้นรวมกนัก็ได ้ภาระหนา้ท่ีของชุมชนคือการดาํรงไวซ่ึ้งหนา้ท่ีทางชีวภาพซ่ึงหมายถึง
มนุษยต์อ้งมีการสืบทอดของสมาชิกไม่ขาดสาย ความเป็นชุมชนมีความหลากหลายมีปัญหาแตกต่างกนัไปบางส่วนมี
สภาพอ่อนแอไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ ขาดทิศทางการปรับเปล่ียนให้เข้ากับสภาพสังคม และการเมืองท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดงันั้ นจึงจาํเป็นจะตอ้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานให้ประชาชนมีศกัยภาพ
แกไ้ขปัญหาของชุมชน การปกป้องสิทธิของชุมชนโดยการร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํอย่างมีระบบซ่ึงจะทาํให้เกิดเป็น
รูปธรรมได้นั้ น จะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมทั้งการ
เสริมสร้างความเขม้แข็ง ให้แก่ชุมชนทุกระดบั (กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย,  2541 : 22) 
 จากหลกัการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ประกอบกบัการกาํหนดอาํนาจ หน้าท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  มีสาระสาํคญัคือ ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีอาํนาจและหน้าท่ีในการ
จดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตน ผูศึ้กษาเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นประเด็น
ท่ีสําคัญท่ีหลายองค์กรกาํลังให้ความสนใจในการท่ีจะนาํไปพฒันาและปรับปรุงการทาํงานของผูท่ี้ให้บริการกับ
ประชาชนท่ีคอยให้คาํช้ีแนะให้คาํปรึกษาเพ่ือให้ไดป้ระสิทธิผลของปฏิบติังานและสอดคลอ้งกบัปัญหา  และความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนนําศกัยภาพของทอ้งถ่ินมาพัฒนาในเชิงรุก เพ่ือให้บงัเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาความคาดหวงัของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล
ตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก ทั้งน้ีเพ่ือเป็นขอ้มลูและแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนและชุมชนต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาความคาดหวงัของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนา  อาํเภอบา้นนา   
จงัหวดันครนายก 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนา  อาํเภอ
บา้นนา  จงัหวดันครนายก  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 
 1.  ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคาดหวงัของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนา 
อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก แตกต่างกนั 
 2.  ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคาดหวงัของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล
ตาํบลบา้นนา  อาํเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก  แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1.  ดา้นพ้ืนท่ี การศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตเทศบาลตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนา 
จงัหวดันครนายก 
 2. ดา้นเน้ือหา คือ ภารกิจดา้นการบริการสาธารณะขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  ตามพระราชบญัญติักาํหนด
แผน และขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความเป็นอยู่ของประชาชน ดา้นคุณภาพชีวิตของประชาชน  และดา้น
การเมืองและการบริหาร 
 3.  ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 1) ประชากร คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก จาํนวน  5,407  
คน 
  2) กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก กาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  372  คน 
 4.  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  1) ตวัแปรอิสระคือ เพศและระดบัการศึกษา ของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนา 
จงัหวดันครนายก 
  2) ตวัแปรตาม คือ ความคาดหวงัของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนา 
อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก 5 ดา้น  
 5.  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู 
 ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม  ถึงวนัท่ี  10  มีนาคม 2559 
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วธิีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.  ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลบา้นนา  อาํเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก จาํนวน 
5,407 คน 
  2.  กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลบา้นนา  อาํเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก  กาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่ (Taro  Yamane,  1973  อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 101) 
โดยใช้ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ  .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 372.44 คน 
การศึกษาน้ีจึงเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 372 คน แลว้เลือกตวัอยา่งจากแต่ละหมู่บา้นหรือชุมชนโดยคาํนวณตามสัดส่วนค่าร้อย
ละ และเลือกเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามความคาดหวงัของ
ประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก จาํนวน  1  ฉบบั 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี  1 สอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนท่ี  2 สอบถามความคาดหวงัของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้น
นา จงัหวดันครนายก  
  โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)  
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2  ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่งหมาย และสมมติฐาน
การศึกษา 
 3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแกภ้าษา เน้ือหา 
ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัไดต้รง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 
 4. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน  พิจารณาตรวจสอบและขอคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุง เพ่ือให้อ่านแลว้เขา้ใจง่าย ตรงตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา 

5. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้ (Try–Out)  กบัประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลองครักษ์ อาํเภอองครักษ ์
จงัหวดันครนายก ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน 
 6. นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดยวิธี 
Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 7. นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha  Coefficient)  ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
 8. จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 1. หนงัสือจากวิทยาลยันครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาเสนอต่อ
นายกเทศมนตรี เทศบาลตาํบลบา้นนา  อาํเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก 
 2. ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
 3. ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคาดหวงัของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนา  อาํเภอบา้นนา   
จงัหวดันครนายก โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ียและ
แปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 : 100) 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวงัของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนา 
อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก จาํแนกตามสถานภาพใชค่้า  F-test  (One way ANOVA)  t–test 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 1. ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
 2.  ค่าความเช่ือมั่น (Reliability)   ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 3. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 4. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ใชค่้า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย

วิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff  ) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายกส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จาํนวน 
212 คน (ร้อยละ  56.99) รองลงมาเป็นเพศชาย จํา นวน 160 คน (ร้อยละ 43.01) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จาํนวน 193 คน  (ร้อยละ 51.88) รองลงมามีการศึกษาระดบัสูงกว่ามธัยมศึกษา จาํนวน 102 คน (ร้อยละ 
27.42) และมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 77 คน  (ร้อยละ 20.70) 
 2. ประชาชนมีความคาดหวงัต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนา  อาํเภอบา้นนา   จงัหวดั
นครนายก ในภาพรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ( x =4.08) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี  ดา้น
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โครงสร้างพ้ืนฐาน  ( x =4.20) ดา้นความเป็นอยูข่องประชาชน ( x =4.02) ดา้นการเมืองและการบริหาร ( x =3.96) 
ดา้นคุณภาพชีวิตของประชาชน ( x =3.95) และดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ( x =3.94) ตามลาํดบั และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เป็นดงัน้ี 

 1)  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.20)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มี 4 ขอ้อยู่ใน
ระดบัมาก และมี 1  ขอ้อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ  ประชาชน
คาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทุกแหล่งชุมชนเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน ( x =4.23) รองลงมา ประชาชนคาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนาปรับปรุงซ่อมแซม  แก้ไข ระบบ
สาธารณูปโภค การก่อสร้างอาคาร ถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง มากกว่าน้ี  ( x =4.20) และการดาํเนินการดา้นต่างๆ  
ประชาชนคาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนาประกาศหรือประชาสัมพนัธ์ให้ไดรั้บทราบอย่างชดัเจน  ( x =4.19)  ส่วน
ขอ้ท่ีประชาชนมีความคาดหวงัต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนาน้อยท่ีสุดคือ  ประชาชนคาดหวงัให้
เทศบาลตาํบลบา้นนาก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพดี  ( x =3.37) 
  2) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ในภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ( x =3.94) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3  อนัดบั คือ ประชาชนคาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนา
ดาํเนินการป้องกนัแกไ้ขปัญหาดา้นมลพิษต่างๆ เช่น นํ้าเสีย อากาศเสีย มลพิษทางเสียง เป็นตน้ ( x =4.29)  รองลงมา  
ประชาชนคาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนาเน้นพฒันาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน มีการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ( x

=4.13) และประชาชนคาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนาดาํเนินการรักษาความสะอาดบริเวณถนน ตลาดสด และสถานท่ี
อ่ืนๆ ภายในเขตเทศบาลให้อยูใ่นสภาพดี เป็นท่ีช่ืนชมของผูพ้บเห็น  ( x =4.11) ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมีความคาดหวงั
ต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนาน้อยท่ีสุดคือ  ประชาชนคาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนาดาํเนิน
โครงการในดา้นการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้มากยิง่ข้ึน  ( x =3.86) 
  3) ดา้นความเป็นอยูข่องประชาชน ในภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ( x =4.02) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3  อนัดบั คือ ประชาชนคาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนาสนับสนุน
งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ในการสร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน ( x =4.18) รองลงมา  ประชาชน
คาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนามีการส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑ์
ชุมชน  ( x =4.10)  และประชาชนคาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนามีการส่งเสริมพ้ืนท่ีเป็นแหล่งจุดพกัรับประทาน
อาหาร สาํหรับจาํหน่ายให้กบันกัท่องเท่ียวและผูส้นใจ  ( x =3.93) ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมีความคาดหวงัต่อการบริการ
สาธารณะของเทศบาลตําบลบา้นนาน้อยท่ีสุดคือ ประชาชนคาดหวังให้เทศบาลตาํบลบา้นนามีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ดว้ยการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กบัประชาชนตามชุมชนต่างๆ   ( x

=3.87) 
  4) ดา้นคุณภาพชีวิตของประชาชน  ในภาพรวมและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.95) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3  อนัดบั คือ  ประชาชนคาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนาจดัให้มี
สถานพยาบาล หรือศนูยส์าธารณสุขพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยา่งเพียงพอครอบคลุมพ้ืนท่ี ( x =4.02) รองลงมา  ประชาชน
คาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนามีการสนบัสนุน ส่งเสริม การกีฬา นนัทนาการ ให้กบันักเรียน เยาวชนและประชาชน
ในชุมชน  ( x =3.99)  และประชาชนคาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนาเนน้การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
สุขภาพอนามยัท่ีมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดี  ( x =3.94)  ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมีความคาดหวงัต่อการบริการสาธารณะของ
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เทศบาลตาํบลบา้นนาน้อยท่ีสุดคือ  ประชาชนคาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนาจดัให้มีสถานศึกษาหรือโรงเรียนท่ีมี
คุณภาพ ครอบคลุมทุกหลกัสูตร ทุกระดบัชั้น  ( x =3.90) 
  5) ดา้นการเมืองและการบริหาร  ในภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก  ( x =3.96) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3  อนัดบั คือ ประชาชนคาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนามุ่งเน้นการ
บริการเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ืออาํนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ( x =4.20)  รองลงมา
ประชาชนคาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนามีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานโครงการต่างๆ  เพ่ือให้เกิดความ
คุม้ค่าและบรรลุเป้าหมายในภารกิจ  ( x =4.11) และประชาชนคาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนามีการพฒันาระบบ
บริหารจัดการให้มีความเหมาะสมกบัการเป็นเมืองท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันา  ( x =4.04) ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมี
ความคาดหวงัต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนานอ้ยท่ีสุดคือ ประชาชนคาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้น
นามุ่งเนน้การบริหารงานตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี หรือหลกัธรรมาภิบาล  ( x =3.75) 
 3. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนา 
จงัหวดันครนายก  ในภาพรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 4. ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคาดหวงัต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนา 
อาํเภอบา้นนา จงัหวดันครนายกในภาพรวมและเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 1.  จากผลการศึกษาความคาดหวงัของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนา  อาํเภอ
บา้นนา  จงัหวดันครนายก โดยภาพรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัความคาดหวงัจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  ดา้นความเป็นอยู่ของประชาชน ดา้นการเมืองและการบริหาร ด้านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  และดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่าเทศบาลตาํบลบา้นนา 
ไดด้าํเนินการบริการสาธารณะดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะในเร่ืองการดาํเนินโครงการดา้นการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองการก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนหย่อม หรือลานกีฬา ให้เพ่ิมมากข้ึน
ตามแหล่งชุมชนต่างๆ  เร่ืองดาํเนินการรักษาความสะอาดบริเวณถนน ตลาดสด และสถานท่ีอ่ืนๆ ภายในเขตเทศบาล
ให้อยูใ่นสภาพดี เป็นท่ีช่ืนชมของผูพ้บเห็น การเนน้พฒันาให้เป็นเมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน มีการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม และ
ดาํเนินการป้องกนัแกไ้ขปัญหาดา้นมลพิษต่างๆ เช่น นํ้ าเสีย อากาศเสีย มลพิษทางเสียง เป็นตน้ เป็นไปตามความ
คาดหวงัของประชาชน ซ่ึงเป็นไปตามยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลตาํบลบา้นนา   (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2558-
2560 เทศบาลตาํบลบา้นนา,  2558 : 8) ท่ีกาํหนดวิสัยทศัน์ในการพฒันาคือ  “เป็นองค์กรในการพฒันาทอ้งถ่ินให้เป็น
เมืองน่าอยู ่น่าท่องเท่ียว และเป็นจงัหวดัอจัฉริยะดว้ยการบูรณาการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ” และกาํหนด
แนวทางการส่งเสริม การอนุรักษฟ้ื์นฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการท่องเท่ียวการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์ วฒันธรรม และสุขภาพ การบาํรุงรักษาแม่นํ้ าลาํคลอง ประกอบดว้ยแนวทาง ไดแ้ก่ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟ ู
ทรัพยากร ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และการปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ การพฒันาการบริหารจดัการท่องเท่ียวแบบบูรณา
การ การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและการบริการ การประชาสัมพนัธ์และการตลาดท่องเท่ียวเชิงรุก การพฒันาผลิตภณัฑ์
ชุมชนและทอ้งถ่ิน การส่งเสริมแพทยแ์ผนไทย ศนูยสุ์ขภาพอาหารปลอดภยั วฒันธรรมทอ้งถ่ินและอ่ืนๆ ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว การบาํรุงรักษาแม่นํ้ าลาํคลอง แหล่งนํ้าต่างๆ และการป้องกนันํ้ าท่วม นํ้าเสีย  เป็นตน้ 
 ผลการศึกษาน้ีไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  ฐิติพงศ ์ ทิพยอ์กัษร  (2554 : บทคดัยอ่)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความ
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คิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์จากผลการศึกษาเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่าเทศบาลบริการสาธารณะดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในระดบัปานกลาง  
ส่วนดา้นอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากดา้นท่ีสูงไปหาตํ่าดงัน้ี ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
พฒันาคุณภาพชีวิตและดา้นการจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามลาํดบั 
 ส่วนการบริการสาธารณะท่ีประชาชนมีความคาดหวงัมากท่ีสุดคือดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะในเร่ือง
การติดตั้ งไฟฟ้าแสงสว่างทุกแหล่งชุมชนเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การปรับปรุง
ซ่อมแซม แกไ้ข ระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างอาคาร ถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง ให้มากยิ่งข้ึน  การให้มีการประกาศ
หรือประชาสัมพนัธ์ให้ไดรั้บทราบอยา่งชดัเจน  การก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายนํ้ าและวางมาตรการป้องกนันํ้ า
ท่วมฉับพลันได้ และคาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนาก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพดี  ซ่ึงงานด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานนบัเป็นเร่ืองท่ีมีความจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของประชาชน  ท่ีผลการศึกษา
เป็นเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่าประชาชนยงัต้องการให้เทศบาลตาํบลบา้นนา  ดาํเนินการในเร่ืองน้ีได้มากยิ่งข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อุไร ภาควิชยั (2552) ท่ีไดศึ้กษา ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลศาลายา  อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม พบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อระดบัประสิทธิผลการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลศาลายา  แบ่งเป็น 4 ดา้น โดยประชาชนมีความคิดเห็นว่าการ
ให้บริการสาธารณะดา้นงานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง  อยา่งไรก็ตามเทศบาลตาํบลบา้นนา  ก็
ไดมี้ความมุ่งมัน่พฒันางานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานดงัปรากฏในแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2558-2560 (แผนพฒันาสามปี 
พ.ศ.2558-2560  เทศบาลตาํบลบา้นนา, 2558 : 6)  ท่ีกาํหนดทิศทางในการพฒันางานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน คือมุ่ง
พฒันา ปรับปรุง และบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับบริการสาธารณะ การเป็นเมืองน่าอยู่ น่า
ท่องเท่ียว ประกอบดว้ยแนวทาง ไดแ้ก่ การก่อสร้าง ปรับปรุงและบาํรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ท่อระบายนํ้ า ท่า
เทียบเรือ  การจดัการระบบกาํจดัขยะมูลฝอย ระบบบาํบดันํ้ าเสีย การวิศวกรรมจราจร การขยายเขตไฟฟ้าและประปา 
การพฒันาระบบชลประทาน แหล่งนํ้ าคูคลอง เพ่ือการอุปโภค บริโภค การเกษตรและอ่ืนๆ  รวมทั้งการส่งเสริม
สนบัสนุนการพฒันาระบบผงัเมืองและการพฒันาตามผงัเมือง 
 การบริการสาธารณะท่ีประชาชนมีความคาดหวงัรองลงมา คือ ดา้นความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะใน
เร่ืองการสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ในการสร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน  การส่งเสริมให้แต่
ละชุมชนใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑชุ์มชน  และประชาชนคาดหวงัให้เทศบาลตาํบลบา้นนา
มีการส่งเสริมพ้ืนท่ีเป็นแหล่งจุดพกัรับประทานอาหาร สําหรับจาํหน่ายให้กบันักท่องเท่ียวและผูส้นใจ   ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะประชาชนไดพิ้จารณาเห็นว่าฐานทางดา้นเศรษฐกิจคือความอยู่ดีกินดีของประชาชน  เป็นรากฐานสําคญัในการ
พฒันาดา้นอ่ืนๆ  ซ่ึงจะส่งผลให้ชุมชนมีความเขม้แข็งต่อไป  สอดคลอ้งกบั นันทวฒัน์   บรมานันท ์ (2547 : 3-5) ได้
กล่าวถึงการบริการสาธารณะไวว้่าเป็นกิจกรรมท่ีดาํเนินการหรือดูแลกิจกรรมนั้นเพ่ือสาธารณประโยชน์  ไดแ้ก่ ส่ิงท่ี
รัฐจะตอ้งจดัทาํเพ่ือสนองความตอ้งการของคนในชาติไม่ว่าจะเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน เช่น ความปลอดภัย 
จนกระทัง่ถึงความตอ้งการทางดา้นเศรษฐกิจ โดยรัฐอาจทาํเองหรือมอบให้คนอ่ืนเป็นผูด้าํเนินการจดัทาํก็ได ้
 2. ประชาชนท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคาดหวงัต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบล
บา้นนา อาํเภอ บา้นนา  จงัหวดันครนายก ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  
ปราณี  อินทวงศ์ (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลตาํบลบางกะดี  อาํเภอเมือง จังหวดั
ปทุมธานี พบว่า ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลโดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  และเม่ือเปรียบเทียบ
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ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลตาํบลบางกะดีของผูม้าใช้บริการท่ีมีเพศต่างกนั  พบว่า มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํไปใช ้
 1. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน เทศบาลตาํบลบา้นนาควรมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทุกแหล่งชุมชนเพ่ือความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
 2. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลตาํบลบา้นนาควรดาํเนินการควบคุม การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาดา้นมลพิษต่างๆ ให้มากยิง่ข้ึน 
 3. ดา้นความเป็นอยูข่องประชาชน  เทศบาลตาํบลบา้นนาควรมีการสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ใน
การสร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
 4. ดา้นคุณภาพชีวิตของประชาชน  เทศบาลตาํบลบา้นนาควรจดัให้มีสถานพยาบาล หรือศูนยส์าธารณสุข
พ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยา่งเพียงพอครอบคลุมพ้ืนท่ี 
 5. ดา้นการเมืองและการบริหาร  เทศบาลตาํบลบา้นนาควรมุ่งเน้นการบริการเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
อาํนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความแตกต่าง
ดา้นท่ีตั้งและวฒันธรรม 
 2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 3. ควรศึกษารูปแบบการพฒันาศกัยภาพการบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ความคาดหวงัของประชาชนต่อการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง  
อ าเภอเชียงขวญั จังหวดัร้อยเอด็ 

People’s Expectation towards Disaster Mitigation Operation of Ban Khueang Subdistrict Administration 
Organization,Chiang Kwan District, Roi Et Province 

 
นุชนารถ  โคตรโยธา1 

รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย์2 
 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงาน
บรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ดจาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ และอาชีพ ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือ  ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 6,401 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตร
คาํนวณของ ทาโร ยามาเน ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 376 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที   (t–test) 
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ  เชฟเฟ่  
(Scheffe/)/  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ประชาชนมีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง 
อาํเภอเชียงขวญั จังหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ความ
ครบถว้นเพียงพอ รองลงมาดา้นความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการ ดา้นความสะดวก รวดเร็ว และทนัเวลา  
ดา้นความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ และดา้นความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามลาํดบั 
 2. ประชาชนท่ีมีเพศและอาชีพต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : บรรเทาสาธารณภยั 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันครราชสีมา 
2 (รองศาสตราจารย ์ดร.), อาจารยท์ี่ปรึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วทิยาลยันครราชสีมา 
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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 
 
บทน า 
 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นการดาํเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรต่าง ๆ 
เขา้ช่วยเหลือเพ่ือรักษาชีวิตและทรัพยสิ์นและบรรเทาทุกข์แก่ผูป้ระสบภยั  ตลอดจนการระงบัภยั หรือลดความรุนแรง
ของภยัท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ การแจง้เตือนภยั การลดอนัตราย การระงบัภยัท่ีเกิดข้ึน การบรรเทาภยั การอพยพผูป้ระสบภยั
และทรัพยสิ์นต่างๆ ไปไวย้งัสถานท่ีปลอดภยั เก่ียวภารกิจการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของประเทศไทยนั้ น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540  มาตรา 78 กาํหนดว่า  “รัฐจะตอ้งกระจายอาํนาจให้ทอ้งถ่ิน
พ่ึงตนเองและตดัสินใจในกิจการทอ้งถ่ินไดเ้อง พฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  
ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ิน ให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ  รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความ
พร้อมให้เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่  โดยคาํนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันั้น” นอกจากน้ี
ในการดา้นการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ยงัไดร้ะบุไวใ้นหมวด 9 
รวมจาํนวน 9 มาตรา  ตั้งแต่มาตราท่ี 282 ถึงมาตรา 290 ซ่ึงโดยรวมแลว้พบว่ามาตราทั้งหมดกล่าวถึงการท่ีรัฐจะตอ้งให้
ความเป็นอิสระแก่ทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเอง  ตามความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีอิสระในการกาํหนดนโยบายการปกครองและการบริหาร การบริหารงานบุคคล การบริหาร
การเงิน การคลงัและการงบประมาณ และมีอาํนาจหนา้ท่ีของตนเองเป็นการเฉพาะ โดยรัฐบาลเป็นเพียงผูท้าํหน้าท่ีใน
การกาํกบัดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่าท่ีจาํเป็นภายในกรอบของกฎหมายเท่านั้น  (วุฒิสาร  ตนัไชย,  2553)
 และเพ่ืออนุวตัรให้เป็นไปตามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540มาตรา 284 จึงไดมี้
การตราพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542 ข้ึน 
มีเน้ือหาสาระในการกาํหนดอาํนาจและหน้าท่ีในการจดับริการสาธารณะระหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
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และระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนั  โดยรัฐไดพ้ยายามถ่ายโอนภารกิจท่ีรัฐดาํเนินการอยู่หลายประการ
ให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เหมาะสมกบัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย  การพฒันาประเทศท่ีผา่นมามีลกัษณะการ
บริหารแบบรวมศนูยอ์าํนาจไวท่ี้ส่วนกลาง  เพ่ือความมัน่คงและความสะดวกในการบริหารงาน  และดว้ยเง่ือนไขและ
ขอ้กาํหนดอันเน่ืองมาจากระบบโครงสร้าง  ระบบงบประมาณ  บุคลากร  และศกัยภาพในการดาํเนินงานของการ
บริหารงานแบบรวมศนูยท์าํให้การดาํเนินการต่างๆ ของรัฐบาลไม่อาจตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากของประชาชน
ในดา้นการบริการและการอาํนวยประโยชน์ได ้ ดงันั้นจึงเกิดแนวความคิดในเร่ืองการกระจายอาํนาจการบริหารการ
ปกครองให้ประชาชนในทอ้งถ่ินเพ่ือแบ่งเบาภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของรัฐบาล  และเพ่ือให้การดาํเนินการ
ให้บริการและอาํนวยการด้านต่างๆ  สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างแทจ้ริง  ทัว่ถึง  และ
รวดเร็ว  และประการสาํคญัอีกประการหน่ึง  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
 สาธารณภยั หมายถึง ภยัอนัตรายหรือเหตุการณ์ร้ายแรงในชุมชนหรือในสังคมซ่ึงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว เกิด
ความสูญเสียอยา่งรุนแรงแก่ร่างกาย ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและความ
มัน่คงของชาติ พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ไดใ้ห้ความหมายของสาธารณภยั
ว่า อคัคีภยั วาตภยั อุทกภยั ภัยแลง้ โรคระบาดในมนุษย ์โรคระบาดสัตว ์โรคระบาดสัตวน์ํ้ า การระบาดของศตัรูพืช 
ตลอดจนภยัอ่ืนๆ  อนัมีผลกระทบต่อสาธารณชน  ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ  มีผูท้าํให้เกิดข้ึน  อุบติัเหตุหรือเหตุอ่ืนใด  
ซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายแก่ชีวิต  ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐและให้
ความหมายความถึงภยัทางอากาศ  และการก่อวินาศกรรม 
 องค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนจึงเป็น
หน่วยงานสาํคญัท่ีจะสามารถดาํเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนไดใ้นเบ้ืองตน้อย่างรวดเร็วและตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมายไดก้าํหนดให้ภารกิจดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  เป็นอาํนาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบกบัพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 กาํหนดให้เทศบาลเมืองพทัยา และองค์การบริหารส่วนตาํบล มีอาํนาจหน้าท่ีในการ
จดัระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตน รวมทั้งการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ดว้ย 
 จากกฎหมายและบทบญัญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวทาํให้องค์การบริหารส่วนตาํบลเขา้มามีบทบาทในการ
ป้องกนับรรเทาสาธารณภยัดว้ย เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นหน่วยงานปกครองในระดบัทอ้งถ่ิน ท่ีมีความ
ใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุดและในปัจจุบนัสถานการณ์ดว้ยสาธารณะภยัมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนท่ีจะเกิดข้ึนรุนแรง
และซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จังหวดัร้อยเอ็ด ผลท่ีได้จากการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ใน
ปรับปรุงและการพฒันาการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลรอบเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 
 1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคาดหวังของประชาชนต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภัยของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 
 2. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน ความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภัยของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จังหวดัร้อยเอ็ด ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็วทนัเวลา ความเพียงพอ
เหมาะสมของการช่วยเหลือ ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการ และความครบถว้นเพียงพอ 
 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอ
เชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 6,401 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง  โดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน ได้
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 376 คน 
 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1) ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดแ้ก่ เพศ และอาชีพ 
 2) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยั
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดแ้ก่ ความสะดวกรวดเร็วทนัเวลา ความ
เพียงพอเหมาะสมของการช่วยเหลือ ความสอดคลอ้ง เหมาะสมกบัความตอ้งการ และความครบถว้นเพียงพอ  
 ระยะเวลาในการศึกษา  
 ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน ถึง 30 ธนัวาคม 2558 
 
วธิีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1) ประชากร คือ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดั
ร้อยเอ็ด จาํนวน 6,401 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั 
จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 6,401 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane,  
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1973  อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 101) ซ่ึงกาํหนดให้มีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95 % ความคลาดเคล่ือน
เท่ากบั .05 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถาม คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน เพ่ือสอบถาม
ความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียง
ขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 1 ฉบบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ตอน ดงัน้ีงน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) 
 ตอนท่ี  2  สอบถามความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 โดยแบบสอบถามตอนท่ี 2 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั 
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูศึ้กษาดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความคาดหวงัและการบรรเทาสาธารณภยั 
 2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่งหมาย และสมมติฐาน
การศึกษา 
 3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณา แกภ้าษา 
เน้ือหา ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัได้
ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 
 4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try–Out) กบัประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเชียงขวญั อาํเภอ
เชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน 
 5. นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช้ (Try-out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดยวิธี 
Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 6.  นาํแบบสอบถามท่ีผา่นเกณฑ์ ไปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
 7. จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

1. ขอหนังสือจากวิทยาลยันครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาเสนอ ต่อ
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2. ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3. ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
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 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
1. วิเคราะห์ความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑค่์าเฉล่ียและแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด,  2543 : 100) 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใชค่้า  F-test  (One way 
ANOVA) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

1. ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 

2. ค่าความเ ช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

3. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี  (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย  (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) 

4. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ใชค่้า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย

วิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff  ) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 197 คน (ร้อยละ 52.40) รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 179 คน (ร้อยละ 47.60)  ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 162 คน (ร้อยล  43.08) รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ  จาํนวน 127 คน (ร้อย
ละ 33.79)  และรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 87 คน (ร้อยละ 23.13) 

2. ประชาชนมีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง 
อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.01) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
ความครบถว้นเพียงพอ ( x =4.20) รองลงมาดา้นความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการ ( x =4.02)  ดา้นความ
สะดวก รวดเร็ว และทนัเวลา ( x =3.96) ดา้นความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ  ( x =3.95) และดา้นความ
เสมอภาคและเป็นธรรม ( x =3.94)  ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ปรากฏผลดงัน้ี 

1) ดา้นความสะดวก รวดเร็วและทนัเวลา ประชาชนมีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยั
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านเขือง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ ขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัของ  อบต. มีความรวดเร็ว และทนัเวลา ( x =4.20) รองลงมาคือ การรายงานสถานการณ์เก่ียวกบัสาธารณ
ภยัให้ประชาชนไดรั้บทราบของ  อบต. มีความต่อเน่ืองและทนัต่อเหตุการณ์ ( x =4.11) และการนาํเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั ท่ีมีความรวดเร็วถูกตอ้ง ชดัเจนมาใชใ้นงาน หรือเป็นช่องทางในการรับแจง้ปัญหา หรือการขอความช่วยเหลือ
เม่ือเกิดภยั เช่น เวบ็ไซต์ สายด่วน ฯลฯ ( x =4.04) 
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2) ดา้นความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ ประชาชนมีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทาสา
ธารณภยัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง ในภาพรวมยู่ในระดบัมาก ( x =3.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัปฏิบติังานอย่าง
สุภาพและมีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชน ( x =4.02) รองลงมาคือ การจดัซ้ือ จดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การบรรเทาสาธารณภยั เป็นไปตามความจาํเป็นและสอดคล้องกบัความตอ้งการของประชาชน ( x =3.99) และ
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ( x

=3.94) 
3) ดา้นความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการ ประชาชนมีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทาสา

ธารณภยัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง ในภาพรวมยู่ในระดบัมาก ( x =4.02) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ี
เทศบาลจดัเตรียมไว ้สามารถรองรับและใชป้ระโยชน์ไดมี้ประสิทธิภาพ  ( x =4.18) รองลงมาคือ การเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เช่น การสํารวจปริมาณนํ้ าในแหล่งนํ้ าสาธารณะ ภาชนะเก็บนํ้ าของ
หน่วยงานและของประชาชนในพ้ืนท่ี ( x =4.10) และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ( x =3.93) 

4) ดา้นความเสมอภาคและเป็นธรรม ประชาชนมีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง ในภาพรวมยู่ในระดบัมาก ( x =3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยทุกคนของ อบต. มีความ
โปร่งใส เป็นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบติั ( x =4.29) รองลงมาคือ การให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือของเจา้หน้าท่ีทาํได้
อยา่งถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา ไม่มีการเลือกปฏิบติั ( x =4.13) และ อบต. จดัสรรส่ิงของท่ีไดรั้บบริจาคแก่ผูป้ระสบภยั
ดว้ยความยติุธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบติั ( x =4.11) 

5) ดา้นความครบถว้นเพียงพอ ประชาชนมีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง ในภาพรวมยูใ่นระดบัมาก ( x =4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ อบต. ไดก้าํหนดและเตรียมพ้ืนท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ยานพาหนะให้มีความพร้อมและ
เพียงพอในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีมีการร้องขอ ( x =4.23) รองลงมาคือ อบต. ไดจ้ดับุคลากร และการประสาน
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้การสนบัสนุนช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีมีการร้องขอ ( x =4.20) และ อบต. ไดจ้ดั
บุคลากร และความเพียงพอของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะเพ่ือปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ของ อบต. ( x =4.19) 

2. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 

3. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 
อภิปรายผล 
 ประชาชนมีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง  
อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีประชาชนมีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงาน
บรรเทาสาธารณภยัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมาก
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ไปหานอ้ย ดงัน้ี ความครบถว้นเพียงพอ รองลงมา ดา้นความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการ ดา้นความสะดวก 
รวดเร็ว และทนัเวลา ดา้นความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ และดา้นความเสมอภาคและเป็นธรรม 

1) ดา้นความสะดวก รวดเร็วและทนัเวลา ประชาชนมีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณ
ภยัขององค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จังหวดัร้อยเอ็ด ในเร่ืองขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่าย
งบประมาณในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัของ  อบต. ให้รวดเร็ว และทนัเวลา การรายงานสถานการณ์เก่ียวกบัสาธารณ
ภยัให้ประชาชนไดรั้บทราบอย่างต่อเน่ืองและทนัต่อเหตุการณ์ และ การนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท่ีมีความรวดเร็ว
ถูกตอ้ง ชดัเจนมาใชใ้นงาน หรือเป็นช่องทางในการรับแจง้ปัญหา หรือการขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดภยั 

2) ดา้นความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ ประชาชนมีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทา
สาธารณภยัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ในเร่ืองเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้น
การบรรเทาสาธารณภยั ปฏิบติังานอยา่งสุภาพและมีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชน การจดัซ้ือ จดัหาเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ของ องค์การบริหารส่วนตาํบลรอบเมือง ท่ีใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย  เป็นไปตามความจาํเป็นและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน และเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัสามารถถ่ายทอด
ความรู้แก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) ดา้นความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการ ประชาชนมีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทา
สาธารณภยัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด จดัเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเพ่ือให้สามารถรองรับและใชป้ระโยชน์ไดมี้ประสิทธิภาพ  อบต.  จดัเตรียม
ความพร้อมในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เช่น การสาํรวจปริมาณนํ้าในแหล่งนํ้าสาธารณะ ภาชนะเก็บนํ้ าของ
หน่วยงานและของประชาชนในพ้ืนท่ี และประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมของในการจดัทาํแผนการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 

4) ดา้นความเสมอภาคและเป็นธรรม ประชาชนมีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยั
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด พิจารณาให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทุกคน 
มีความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบติั อบต.ไดใ้ห้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือของเจา้หน้าท่ีทาํไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
ตรงไปตรงมา ไม่มีการเลือกปฏิบติั และ อบต. จดัสรรส่ิงของท่ีไดรั้บบริจาคแก่ผูป้ระสบภยัดว้ยความยติุธรรม ไม่มีการ
เลือกปฏิบติั 

5) ดา้นความครบถว้นเพียงพอ ประชาชนมีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภัยของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด การไดก้าํหนดและเตรียมพ้ืนท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์
ยานพาหนะให้มีความพร้อมและเพียงพอในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีมีการร้องขอ  อบต. ไดจ้ดับุคลากร และการ
ประสานหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้การสนบัสนุนช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีมีการร้องขอ และ อบต. ไดจ้ดั
บุคลากร และความเพียงพอของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะเพ่ือปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ของ อบต. 
 จากกรณีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอ
เชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ในทุกๆ ดา้น ดงักล่าวขา้งตน้ ถา้หากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง สามารถดาํเนินการ
เพ่ือตอบสนองความคาดหวงัของประชาชนดงักล่าวขา้งตน้ จะส่งผลให้การดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยั ซ่ึง อิสระ  
สุวรรณบล  (2540 : 51) ไดเ้สนอแนวทางการบริหารจดัการสาธารณภยัท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  1) การมีนโยบายและ
แผนสาธารณภยัในระดบัต่าง ๆ กบัมีการปฏิบติัตามนโยบายและแผนนั้น เพ่ือให้มีความพร้อมรับสาธารณภยั ทั้งจาก
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ภยัธรรมชาติและภยัจากการกระทาํของมนุษย ์รวมถึงการป้องกนัอุบติัภยัต่าง ๆ ทั้งจากการจราจร การทาํงาน บา้นและ
สถานศึกษา แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะตอ้งกาํหนดการบริหารจดัการสาธารณภยัไวใ้นการพฒันาทุก
ระดบัและทุกอาณาบริเวณ จะตอ้งมีการกาํหนดแผนเฉพาะดา้น 2) การบริหารจดัการท่ีคาํนึงถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ โดยระดมความพยายามและทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ร่วมมือประสานงานปฏิบัติงานอย่างเป็นเครือข่ายและเป็นระบบตามขั้ นตอนและกระบวนการท่ีกําหนดไว ้
ขณะเดียวกนัสร้างระบบบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ใชน้โยบายและแผนเป็นตวันาํภายใตก้ฎหมายและเง่ือนไขปัจจุบนั 
โดยมีขั้นตอนการดาํเนินงาน 3) การเตรียมพร้อมและป้องกนับรรเทาสาธารณภยั  4)การควบคุมสถานการณ์และการ
กูภ้ยั  5) การบรรเทาทุกข์ ซ่ึงต้องดาํเนินการ คือ การช่วยเหลือทางการแพทย์ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการช่วยเหลือทาง
การแพทย ์ณ จุดเกิดเหตุเพ่ือช่วยชีวิตในขั้นตน้ มีรถพยาบาล และการเตรียมการรับผูป่้วยฉุกเฉินกบัมีการรณรงค์ดา้น
ต่างๆ เพ่ือลดอุบติัภยัและสาธารณภยั การช่วยเหลือสงเคราะห์โดยช่วยเหลือตั้งแต่ปัจจยัส่ีให้สามารถดาํรงชีวิตในยาม
ฉุกเฉินต่อไปได ้การให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆ เช่น บริการข่าวสารผูป้ระสบภยั การจดัหางาน การเจรจากบันายจา้ง
เก่ียวกบัเงินชดเชย ฯลฯ และ 6)  การฟ้ืนฟบูรูณะและการพฒันา เป็นตน้ 
 ประชาชนท่ีมีเพศและอาชีพต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั   แสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชน
ดงักล่าว ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วนตาํบล
บา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
 1) ดา้นความสะดวก รวดเร็วและทนัเวลา  องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จังหวดั
ร้อยเอ็ด ควรดาํเนินการในเร่ือง การเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัให้มีความรวดเร็ว และทนัเวลา
ยิง่ข้ึน 
 2) ดา้นความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ  องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรกาํกบัดูแลเก่ียวกบักิริยา มารยาทในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีให้มากยิง่ข้ึน 
 3) ดา้นความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการ องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรจดัเตรียมและดูแลรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีให้สามารถ
รองรับและสามารถใชป้ระโยชน์ไดมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 4) ดา้นความเสมอภาคและเป็นธรรม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโดยไม่เลือกปฏิบติั 
 5) ดา้นความครบถว้นเพียงพอ องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ควร
กาํหนดและเตรียมพ้ืนท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ยานพาหนะให้มีความพร้อมและเพียงพอในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีมี
การร้องขอ 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1) ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืนๆ 
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 2) ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีอยู่นอกชุมชนหรือหมู่บา้น เขา้มามี
ส่วนร่วมและเขา้มาสนบัสนุนการดาํเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเอกสารอา้งอิง 
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การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจ้าอยู่หัว  
อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 

People Participation in Local Development of Maechao Yuhua Subdistrict Administrative Organization, 
Chianyai District, Nakhon Si Thammarat Province 

 
นุชนารถ  นาคินทร์1 
รัชดากร  ทมินเหมย2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช   และ  2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจ้าอยู่หัว อ ําเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ ประชาชนท่ีมีท่ีอยู่อาศยัใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 380 คน ซ่ึงไดม้าโดยใช้
สูตรการคาํนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่า   ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียร
ใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนตาํบลแม่เจา้อยู่หัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยรวม
และรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ค าส าคัญ  : การมีส่วนร่วมของประชาชน, การพฒันาท้องถ่ิน, องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจ้าอยู่หัว,จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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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 
 
บทน า 
 การปกครองทอ้งถ่ินนบัเป็นรากฐานในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองทอ้งถ่ินจะ
เป็นสถาบนัฝึกสอนให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเก่ียวพนักบัส่วนไดส่้วนเสียในการบริหารเกิดความรับผิดชอบและ
หวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อทอ้งถ่ินท่ีตนอยู่อาศยัอนัจะนาํมาซ่ึงความศรัทธาเล่ือมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในท่ีสุด การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นลักษณะสําคัญยิ่งของการปกครองทอ้งถ่ินในปัจจุบนั 
(มหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช, 2544 : 8) ซ่ึงการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือประชาชนมีการอยู่ดีมีสุข นั้น การดาํเนินงาน
จะต้องอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้การวางแผน การ
ตดัสินใจ และการดาํเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดงันั้น รัฐบาลจึงปรับแนวคิด
การพฒันาจาก “รัฐมีหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือจากชุมชน” มาเป็น “รัฐและประชาชนมีหน้าท่ีต้องแกปั้ญหาร่วมกนั” 
โดยปรับแนวทางการพฒันาจากท่ีรัฐดาํเนินการเองมาเป็นการให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา ดงัจะเห็นไดจ้าก
นโยบายการพฒันาประเทศในปัจจุบนั ไดพ้ยายามทุกวิถีทางท่ีจะให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้น/
ชุมชน พฒันาทอ้งถ่ินและพฒันาประเทศ เพ่ือให้ประชาชนพ่ึงตนเองได ้ตลอดจนสามารถแกปั้ญหาของตนเองให้ได้
มากท่ีสุด ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน/ท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนามากท่ีสุด โดยการสนับสนุนจาก
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ มิใช่รอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอยา่งแต่ก่อน (เฉลียว  บุรีภกัดี และคณะ, 2545 : 78) 
 การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการบริหารระดบัทอ้งถ่ินของประชาชนในปัจจุบนัก็เพ่ือท่ีจะทาํให้การ
บริหารงานของแต่ละทอ้งถ่ินสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน เน่ืองจากประชาชนในแต่
ละทอ้งถ่ินยอ่มรู้ถึงความตอ้งการและปัญหาของตนเองไดดี้กว่าบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่เป็นคนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ การยินยอม



174    ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา   

 

ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองทอ้งถ่ิน จึงเท่ากบัเป็นการยอมรับความตอ้งการของประชาน
ในแต่ละทอ้งถ่ินนั้นแตกต่างกนั และผูท่ี้จะสามารถรู้ถึงความแตกต่างในความตอ้งการของประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ิน
นั้นแตกต่างกนั และผูท่ี้จะสามารถรู้ถึงความแตกต่างในความตอ้งการ และสามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการ 
นั้นก็คือ ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นนัน่เอง และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 287  ระบุว่า ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้ง
จดัให้มีวิธีการท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วมดงักล่าวไดด้ว้ย ในกรณีท่ีการกระทาํขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในทอ้งถ่ินในสาระสาํคญั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู ่ของประชาชนในทอ้งถ่ินในสาระสําคญั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งแจง้ขอ้มูลรายละเอียดให้
ประชาชนทราบก่อน กระทาํการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีท่ีเห็นสมควร หรือไดรั้บการร้องขอจากประชาชนผูมี้
สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระทาํนั้น หรืออาจจดัให้
ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตดัสินใจก็ได ้ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งรายงาน
การดาํเนินงานต่อประชาชนในเร่ืองการจดัทาํงบประมาณการใชจ่้าย และการดาํเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 
 ทั้งน้ี ถึงแมรั้ฐธรรมนูญไทยมีการกาํหนดให้มีการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการสู่ทอ้งถ่ิน และส่งเสริมให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  แต่จากการศึกษาวิจยัของประสิทธ์ิ  สินธุอุทยั ไดท้าํการศึกษาในปี 
2550 เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมะกรูด อาํเภอ
โคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี กลบัพบว่า การติดตามและประเมินผลดา้นการบริหารจดัการองค์การบริหารส่วนตาํบล
มะกรูด การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมต่อประชาชนในดา้นน้ีน้อย ในขณะท่ี สภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั แม้
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดส้ร้างความต่ืนตวัแก่ประชาชนในการเขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน แต่ก็พบว่า 
มีความต่ืนตวัปานกลางท่ีตอ้งมีการพฒันาข้ึน แต่เม่ือเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างกิจกรรมของหมู่บา้น
และกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแลว้ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บา้นมากกว่ากิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาํบล (ชูชาติ  กีฬาแปง, 2553 : 50) จากองค์ความรู้ดงักล่าว เห็นไดว้่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการปกครองทอ้งถ่ินยงัมีความจาํเป็นต่อการพฒันาให้เป็นไปตามการบญัญติัของรัฐธรรมนูญท่ีตอ้งการ
ให้ประชาชนมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งแต่การกาํหนดปัญหา การ
กาํหนด การเลือก การประเมินทางเลือก การบริหารจดัการ การร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ เป็น
ประการสาํคญัและการบญัญติัในลกัษณะน้ี เป็นการกระตุน้ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดริ้เร่ิมในการสร้างกลไก
และช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมไดมี้โอกาสเรียนรู้การแกไ้ขปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของ
ตนเอง ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัการกระจายอาํนาจการปกครองและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าว ท่ีจะทาํให้ประชาชนและกลุ่มองคก์รชุมชน มีความรู้สึกว่าไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ดี องค์ความรู้ดงักล่าวยงัไม่ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัต่าง ๆ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษา
เพ่ือคน้หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
 ผลกระทบจากการพฒันาพ้ืนท่ี ให้มีความเจริญเติบโตดงักล่าวจาํเป็นตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นปัจจยัสาํคญั แต่ทั้งน้ีจากการศึกษาของ อรรณพ  โพธิสุข (2548 : 3) พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีหน่วยงาน
ทอ้งถ่ินแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ีไม่ประสบผลสาํเร็จ มาจากการไม่ตระหนักรู้ในบทบาทหน้าท่ีของประชาชนและการเขา้
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มามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของตน ซ่ึงหน่วยงานทอ้งถ่ินยงัขาดการชกัจูงและสนบัสนุนให้ประชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนซ่ึง วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2554 : 2) เห็นว่าหากประชาชนเกิดความตระหนักรู้และเกิดการมีส่วน
ร่วมข้ึนแลว้ การแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีจะทาํให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของ
หน่วยงานทอ้งถ่ินนั้นๆ ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ จากการให้ความสําคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองทอ้งถ่ินดงักล่าว สะทอ้นให้เห็นว่า การพฒันาทอ้งถ่ินเกิดข้ึนไดด้ว้ยปัจจยัความร่วมมือภายใตอ้งค์ประกอบ 2 
ประการ คือ การทาํหนา้ท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบล และการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงันั้น เพ่ือให้เกิดการแก้
ของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ผูว้ิจยัจึงให้ความสนใจในการศึกษาวิจยั เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมคิด การมีส่วนร่วมดาํเนินการ การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ และการมีส่วนร่วม
ติดตาม/ตรวจสอบ ซ่ึงนับเป็นจุดเปล่ียนท่ีสําคญั หากประชาชนเขา้ใจในสิทธิหน้าท่ี อนัจะก่อให้เกิดกระบวนการใน
การพฒันาทอ้งถ่ินผ่านกระบวนการทาํงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชน และการ
ปกครองทอ้งถ่ินก็จะเป็นรากฐานท่ีสาํคญัของการพฒันาประชาธิปไตยต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนตาํบลแม่
เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนตาํบลแม่
เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั 
 
สมมตฐิานในการศึกษา 

1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนตาํบลแม่เจ้าอยู่หัว 
อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั 

2. ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้ง ถ่ินขององค์การบริหารส่วนตาํบลแม่เจ้าอยู่หัว 
อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั 

3. ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนตาํบลแม่
เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั 

4. ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนตาํบลแม่เจา้อยู่หัว 
อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนตาํบลแม่เจา้อยู่หัว 
อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามแนวคิดของ Maslow (อา้งถึงใน  จิรชาย  นาบุญมี, 2552 : 18) ไดแ้ก่ 1) 
การมีส่วนร่วมดา้นการวางแผนและตดัสินใจ 2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของทอ้งถ่ิน 3) การมีส่วนร่วม
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ดา้นการรับผลประโยชน์จากการพฒันา 4) การมีส่วนร่วมดา้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของ
ทอ้งถ่ิน 
 2. ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  1) ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ ของประชาชนในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  2) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ประกอบดว้ย (1) ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนและตดัสินใจ (2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของทอ้งถ่ิน (3) ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ทางการพฒันา (4) การมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของทอ้งถ่ิน 
 ระยะเวลาในการศึกษา  
  วนัท่ี 1 กนัยายน ถึง 30 ธนัวาคม 2558 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากร คือ ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ ประชาชนท่ีมีท่ีอยู่อาศยัในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลแม่
เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 7,419 คน 
  กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนท่ีมีท่ีอยูอ่าศยัในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลแม่เจา้อยู่หัว อาํเภอเชียรใหญ่ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane, 1973 อา้ง
ถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 101) ซ่ึงกาํหนดให้มีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95 % ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั .05 ได้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 379.53 คน การศึกษาน้ีจึงเลือกตวัอยา่งจาํนวน 380 คน จากทุกหมู่บา้น โดยคาํนวณสัดส่วน
ร้อยละ  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ เป็นแบบ
คาํถามให้เลือกตอบมีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ (Checklist) มีขอ้คาํถามจาํนวน 4 ขอ้ 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลแม่เจา้อยู่หัว อาํเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 31 ข้อลักษณะของข้อคาํถามเป็นแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑก์ารเลือกตอบเพียงคาํตอบเดียวจาก 5 ตวัเลือก ใชว้ิธีการแบบ Likert Scale ให้
ผูต้อบทาํเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกว่ามีความคิดเห็นต่อขอ้ความนั้นโดยกาํหนดระดบัคะแนนตามระดบั
ความคิดเห็น 5 ระดบั (ประคอง  กรรณสูตร, 2542)  
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินตาม
แนวคิดของ จิรชาย  นาบุญมี (2552 : 18) เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2) ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) และ
การสร้างแบบสอบถามจากตาํราของ บุญชม  ศรีสะอาด (2553 : 74-84) 
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3) ดาํเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยสังเคราะห์จากนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพ่ือใชใ้นการวิจยั
ในคร้ังน้ี 

4) นาํแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสมและพิจารณา
ให้ขอ้เสนอแนะ 

5) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์แลว้นาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 
จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของขอ้คาํถาม โดยการหาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถาม
กบันิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index Of Congruence) ซ่ึงค่าท่ีใชไ้ด ้ตั้งแต่ .50 ข้ึนไป 

6) นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
7) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลเขาพระบาท อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 30 คน 
8) นาํแบบสอบถามท่ีทดลองใช ้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยวิธีการหา

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
.878 

9) จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

1) ขอหนงัสือจากวิทยาลยั เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั เสนอต่อนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มลู ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทาํ
การวิเคราะห์ตามลาํดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) วิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2) วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนตาํบลแม่
เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แลว้นาํไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑค่์าเฉล่ียและแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด,  2543 : 100) 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลแม่เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํแนกตามเพศ โดยใช้ t-test (Independent Samples) 

4) วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลแม่เจา้อยู่หัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ โดยใชก้าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (Oneway ANOVA) เม่ือพบว่ามี ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ จะ
ทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff  ) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 



178    ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา   

 

  1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกับ
นิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
  2) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ 1) ค่าความถ่ี (Frequency)  2) ค่าร้อยละ (Percentage)  3) ค่าเฉล่ีย  (Mean)  4) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ใชค่้า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff  ) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนตาํบลแม่เจ้าอยู่หัว 
อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราชผูศึ้กษาไดส้รุปผลการศึกษาดงัน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ พบว่า เพศชาย มีจาํนวน 
236 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 และเพศหญิงมี จาํนวน 144  คน คิดเป็นร้อยละ 37.9  อายุ พบว่า ผูท่ี้มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี มี
จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ผูท่ี้มีอาย ุ30-40 ปีมีจาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8  ผูท่ี้มีอายุ 41-50 ปี มีจาํนวน 
122 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.1 และผูท่ี้มีอาย ุ51 ปีข้ึนไป มีจาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ระดบัการศึกษาผูท่ี้มีระดบั
การศึกษาตํ่ากว่ามธัยมศึกษา มีจาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 ผูท่ี้มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./
ปวส. มีจาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 และ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี/สูงกว่า มีจาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.6 อาชีพ พบว่า ผูท่ี้มีอาชีพรับราชการ/พนกังานบริษทั มีจาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 ผูท่ี้มีอาชีพคา้ขาย/
เกษตรกรรม มีจาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 และ ผูท่ี้มีอาชีพแม่บา้น/รับจา้ง มีจาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.5 
 2. ผลวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนตาํบลแม่
เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราชพบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณา เป็นดา้น พบว่า 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการ รับผลประโยชน์จากการพฒันา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X =4.46, S.D.=0.36) รองลงมา คือ ดา้น
การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจและดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ( X =4.36, S.D.=0.31, 
0.35) ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ( X =4.35, S.D.=0.37) มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลแม่เจา้อยู่หัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราชจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพต่างกนั 
พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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อภปิรายผล 
 ผูศึ้กษาไดน้าํผลท่ีพบจากการศึกษามาอธิบายเช่ือมโยงกบัทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็น
ดงัต่อไปน้ี  
 1. ผลวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนตาํบลแม่
เจ้าอยู่หัว อาํเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราชโดยภาพรวม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า
ประชาชนได้ร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการพฒันาทอ้งถ่ินกับเพ่ือนในชุมชนในการจัดลาํดับความสําคัญของความ
ต้องการได้มีการตัดสินใจแก้ปัญหาของชุมชนเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนกับเจ้าหน้าท่ีของทางราชการได้
วางแผนช่วยให้ชุมชนได้เข้าใจปัญหาในการดาํเนินการลงทุนการดาํเนินงานพัฒนาตลอดจนส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชนในชุมชนการไดรั้บประโยชน์จากการท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือจากการเขา้ร่วมโครงการโดยมี
อาชีพใหม่ในกิจกรรมหรือจากการเขา้ร่วมโครงการ โดยมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนหรือจากการเขา้มามีส่วนร่วมโครงการโดยมี
ความภูมิใจท่ีทาํประโยชน์ให้กบัหมู่บา้นไดค้น้พบขอ้บกพร่องของการดาํเนินงานแลว้เสนอต่อหน่วยงานในการไดรั้บ
ประโยชน์จากกิจกรรมมีส่วนร่วมเผยแพร่กิจกรรมออกไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆได้ติดตามการทาํงานของโครงการตั้งแต่
เร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงการซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วุฒิชยั สุคนธวิท (2545) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกนัอาชญากรรมศึกษาเฉพาะกรณีกองบงัคับการตาํรวจนครบาล  9 พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัอาชญากรรมอยู่ในระดบัมากและปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมไดแ้ก่เพศรายได้
ระยะเวลาท่ีประชาชนอาศยัอยู่ในชุมชนและความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อเจ้าหน้าท่ีตาํรว จและสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ธนสัณฑ์ กุลงามเนตร (2545) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของ
สมาชิกแจง้ข่าวอาชญากรรมทางวิทยส่ืุอสาร 245 เมกะเฮิรตซ์ (เหยีย่วเวหา) ในกรุงเทพมหานครพบว่าสมาชิกแจง้ข่าว
อาชญากรรมทางวิทยุส่ือสาร 245เมกะเฮิรตซ์มีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลแม่เจ้าอยู่หัว อ ําเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราชจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยภาพรวม พบว่า 
ประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีต่างกนั พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยภาพรวมแตกต่างกนั เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สาโรจน์ กล่อมจิต (2547) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันอาชญากรรม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรม พบว่า โดยภาพรวม มีระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน ประสบการณ์ดา้นอาชญากรรม และความรู้ในเร่ืองการป้องกนัอาชญากรรมท่ีแตกต่าง
กนัจะมีส่วนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาภานันท ์สุขพนัธ์ (2554) 
ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเคหะชุมชนดินแดง 
ผลการวิจยั พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ผลการทดสอบสมมติฐาน ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน
แตกต่างกนัตามเพศ อาย ุอาชีพ ระดบัความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด และจาํนวนคร้ังท่ีไดรั้บข่าวสารในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05ปัญหา และอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
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ป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเคหะชุมชนดินแดงส่วนใหญ่ คือ การเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัยาเสพติดในชุมชน
นอ้ยเกินไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํไปใช ้
  1) ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผูศึ้กษามีข้อเสนอแนะว่า
ประชาชนควรมีส่วนร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนและควรเสนอความคิดเห็นและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานท่ีพฒันาภายในชุมชน 
  2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของทอ้งถ่ินโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะว่า
ประชาชนควรได้เข้าร่วมปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนกับประชาชนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วย
วิธีดาํเนินการต่างๆควรเขา้ร่วมในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เพ่ือนบา้นมีสาํนึกและร่วมใจกนัพฒันาชุมชน 
  3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ทางการพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผูศึ้กษามี
ขอ้เสนอแนะว่าองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่เจา้อยู่หัว อาํเภอเชียรใหญ่ ควรให้ประชาชนควรไดรั้บประโยชน์จาการ
เขา้ร่วมสมาชิกกลุ่มต่างๆท่ีอยูใ่นชุมชน โดยไดรั้บเงินปันผลจากยอดออมของตนเองในผลประโยชน์จากการท่ีเขา้มามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมหรือจากการเขา้ร่วมโครงการ หรือควรไดรั้บรับความช่วยเหลือในการจาํหน่ายผลผลิตต่างๆ  
  4) ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของทอ้งถ่ินโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะว่าประชาชนควรมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการประเมินผล
ประชาชนควรไดมี้ส่วนร่วมเขา้ไปปรึกษาหารือเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินงานสังเกตการณ์การทาํงาน
ของเจา้หนา้ท่ีสรุปผลงานและประเมินผลการพฒันา 
 2. ขอ้เสนอแนะเพ่ือศึกษาคร้ังต่อไป 
  1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลแม่เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  2) ควรศึกษาทศันคติของเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลแม่เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  3) ควรสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลแม่เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราชในโอกาสต่อไป 
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การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอเกษตรวสัิย  จังหวดัร้อยเอด็ 
The Operation of the Child Development Centers in Nong Waeng Subdistrict Municipality, 

Kaset Wisai District, Roi Et Province 
 

ประจวบ  โพธ์ิงาม1 
รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย์2 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเพ่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามเพศ  และอาชีพ  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ในการศึกษา  คือ  ผูป้กครองเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  
อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํนวน 3 แห่ง  จาํนวน  132 คน  ซ่ึงไดม้าโดยใชสู้ตรคาํนวณของทาโร  ยามาเน่ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test)  และวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe/) 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ผูป้กครองมีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนอง

แวง  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  
คือ  ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์  ดา้นบุคลากร  ดา้นงานวิชาการ  ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นงานกิจการ
นกัเรียน  และดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ  ตามลาํดบั 

2. ผูป้กครองเพศหญิงและเพศชาย  มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 

3. ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา    เด็กเล็ก ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก, องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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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 
 
บทน า 
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีเจตนารมณ์เพ่ือให้เป็นหน่วยงานท่ีมี
หนา้ท่ีดาํเนินงานเพ่ือสนองความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดีข้ึน นาํการบริการของรัฐลงสู่ประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว การ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และการตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ ดังนั้ นรัฐบาลจึงมี
แนวนโยบายให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีภารกิจดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นภารกิจท่ีสําคญั
ประการหน่ึงดว้ย 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นองคก์รการบริหารงานส่วนทอ้งถ่ินในตาํบลท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายการกระจาย
อาํนาจของรัฐบาลเพ่ือให้ประชาชนในทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นระดับพ้ืนฐานไดมี้อาํนาจในการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นการกระจายอาํนาจการปกครองจากส่วนกลางไปให้ประชาชนในทอ้งถ่ินดาํเนินการเองภายใต้
บทบญัญติัแห่งกฎหมายเพ่ือให้ประชาชนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงวิธีการปกครองตนเองตามระบอบประ ชาธิปไตย ซ่ึง
หลักการสําคญัของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ย  การจดัให้มีการเลือกตั้ ง เพ่ือให้คนในทอ้งถ่ินนั้ นได้มี
โอกาสเขา้ไปเป็นตวัแทนของประชาชนในการปกครองตนเอง  มีองค์กรสภาทอ้งถ่ิน มีเขตพ้ืนท่ีในการบริหาร และ
ความรับผิดชอบตามท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีท่ีกาํหนดไวใ้ห้ มีสภาพนิติบุคคล  (Jurisdic  Person) มีรายได ้ มีอาํนาจในการ
จดัทาํงบประมาณและมีความอิสระในการปกครองตนเอง  (Autonomy)  แต่จะตอ้งอยู่ในการควบคุมหรือการกาํกบั
ดูแลของรัฐ การเป็นสถาบนัทางการเมืองการปกครองระดบัทอ้งถ่ินและจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน  รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงมีบทบาทและหนา้ท่ีท่ีสาํคญัในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นองค์กรท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลท่ีจะกระจา ยอาํนาจลงสู่
หน่วยการบริหารระดบัตาํบล ตามกระแสความตอ้งการของสังคมประชาธิปไตยในปัจจุบนั โดยเนน้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานผา่นผูแ้ทนของตนเองในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพ่ือการพฒันาทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมในชุมชนของตนเอง ความหมายของชุมชนหมายถึงกลุ่มชนท่ีรวมตวัอยู่ในระแวกเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั
ในลกัษณะกลุ่มกอ้นอาจเล็กหรือใหญ่แลว้แต่สภาพขอ้เท็จจริงและกลุ่มชนดงักล่าวมีชีวิตความเป็นอยู่ในลกัษณะมี
ความรู้สึกผูกพนัเป็นหน่วยทางสังคมเดียวกนั มีวฒันธรรมประเพณีและกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ซ่ึงอาจเป็นหมู่บา้น
เดียวกนัหรือหลายๆหมู่บา้นรวมกนัก็ได ้ภาระหนา้ท่ีของชุมชนคือการดาํรงไวซ่ึ้งหน้าท่ีทางชีวภาพซ่ึงหมายถึงมนุษย์
ตอ้งมีการสืบทอดของสมาชิกไม่ขาดสาย ความเป็นชุมชนมีความหลากหลายมีปัญหาแตกต่างกนัไปบางส่วนมีสภาพ
อ่อนแอไม่สามารถพ่ึงตนเองได ้ขาดทิศทางการปรับเปล่ียนให้เขา้กบัสภาพสังคม และการเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว ดงันั้นจึงจาํเป็นจะตอ้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานให้ประชาชนมีศกัยภาพแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชน การปกป้องสิทธิของชุมชนโดยการร่วมกนัคิด ร่วมกันทาํอย่างมีระบบซ่ึงจะทาํให้เกิดเป็นรูปธรรมได้นั้ น 
จะตอ้งมีการส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือแกไ้ขปัญหาของชุมชน รวมทั้งการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ให้แก่ชุมชนทุกระดบั  (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน.  2548) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 มาตรา 43 มาตรา 81 และมาตรา 289 ท่ีให้ความสําคญั
ต่อชุมชนและส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชน เอกชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาท่ีมุ่งหมายให้เกิดการพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งประชาชนในวยัเด็กซ่ึงเป็นวยัท่ีตอ้งการการ
เอาใจใส่ ความรัก การอบรมเล้ียงดู และการดูแลอย่างใกลชิ้ด แต่เน่ืองจากสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของไทยในปัจจุบนั ครอบครัวตอ้งเผชิญกบัภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคมหลายดา้นในการเล้ียงชีพ  ดว้ย
เหตุน้ีสถานรับเล้ียงเด็กในหลายรูปแบบ จึงเขา้มามีส่วนในการแบ่งเบาภาระในด้านการอบรมเล้ียงดูลูกแทนพ่อแม่ 
สถานพฒันาเด็กจึงมีบทบาทสําคญัมากข้ึนในการจดับริการต่างๆ สําหรับเด็กตามความตอ้งการและความจาํเป็นของ
ผูป้กครอง การเตรียมสถานรับเล้ียงดูเด็กถือว่าเป็นบริการทางสังคมท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะส่งเสริมให้เด็กไดรั้บการเล้ียงดู
และอบรมสั่งสอนอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัพฒันาการ (กุศล  สุนทรธาดา และ จิตตินันท ์ เดชะคุปต์,  2544 : 1-2) ซ่ึง 
กุลยา  ตนัติผลาชีวะ (2543 :16-17) จาํแนกสถานท่ีเก่ียวกบัการดูแลและให้การศึกษาเด็กปฐมวยัเป็นกลุ่มไวด้งัน้ี กลุ่มท่ี 
1 สถานท่ีท่ีรับดูแลและเล้ียงเด็กเล็ก (Nursery) เป็นบริการการดูแลเด็กแบ่งออกเป็น ศูนยด์ูแลเด็ก (Child Care Centers) 
เป็นสถานท่ีรับดูแลเด็กเพ่ือการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ท่ีตอ้งทาํงานกลางวนั และบา้นรับเล้ียงเด็ก (Family 
Day Care) เป็นครอบครัวท่ีเปิดรับเล้ียงเด็กกลางวนัส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเล็กๆ อาจเป็นการรับดูแลทั้งวนั หรือดูแลเป็น
ชัว่โมง เฉพาะช่วงท่ีผูป้กครองไปธุระก็มี  กลุ่มท่ี 2 โรงเรียนเตรียมก่อนเขา้อนุบาล  เป็นโรงเรียนท่ีจัดทาํข้ึนเพ่ือ
สนับสนุนการเตรียมเด็กในการเขา้เรียนในระดบัอนุบาล   ไดแ้ก่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  โรงเรียนเตรียมอนุบาล (เป็น
โรงเรียนท่ีพฒันามาจากศนูยด์ูแลเด็ก)  จดัสาํหรับเด็กอาย ุ2-4 ปี เปิดรับเล้ียงตั้งแต่คร่ึงวนัถึงเต็มวยั เรามกัเรียกโรงเรียน
ลกัษณะน้ีว่า โรงเรียนเด็กเล็ก หรือศนูยพ์ฒันาเด็ก กลุ่มท่ี 3โรงเรียนอนุบาล เป็นบริการการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมเด็ก
เขา้เรียนในระดบัประถมศึกษา รับตั้งแต่ 3–6 ขวบ มี 3 ชั้นเรียน คือ อนุบาล1 อนุบาล2 อนุบาล 3 เป็นการจดัการศึกษาท่ี
รัฐและเอกชนจดัทาํข้ึน ไม่นับว่าเป็นการศึกษาภาคบงัคบั กลุ่มท่ี 4 โรงเรียนเตรียมชั้น ป.1  เป็น โรงเรียนท่ีจดัข้ึน
สําหรับเด็กท่ีไม่มีโอกาสเขา้เรียนชั้นอนุบาล ไดเ้ขา้เรียนเพ่ือปรับตวัเองก่อข้ึนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เปิดรับเด็กอาย ุ 
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6-7 ปี กลุ่มท่ี 5 โรงเรียนสาํหรับเด็กป่วย โรงพยาบาลบางแห่งจะจดัโรงเรียนในโรงพยาบาลสาํหรับเด็กเพ่ือไดศึ้กษาเล่า
เรียน หรือทบทวนบทเรียนขณะอยูโ่รงพยาบาล สาํหรับเด็กปฐมวยัจะจดัเป็นห้องเล่น 
 สถานพฒันาเด็กเล็กทาํหน้าท่ีบริการช่วยเหลือแก่ครอบครัว  ดงันั้น การท่ีจะจดัสถานพฒันาเด็กปฐมวยัให้
บรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าว ได้นั้ นต้องข้ึนอยู่กบั ความพร้อมของโรงเรียน และการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
ความสาํเร็จของสถานพฒันาเด็กปฐมวยั นอกจากมีอาคารและส่ิงแวดลอ้มท่ีออกแบบมาสร้างเสริมการเรียนรู้แลว้ ส่ิง
หน่ึงท่ีสถานพฒันาเด็กปฐมวยัตอ้งกระทาํคือ  การให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมกบัสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยั ซ่ึงการให้ผูป้กครองไดเ้ขา้มาส่วนร่วมกบัโรงเรียนส่งให้เกิดประโยชน์หลายประการ  ไดแ้ก่ สถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยัสามารถพฒันาไดต้ามทิศทางท่ีชุมชนตอ้งการ ครูสามารถเขา้ใจเด็กและสามารถแกไ้ขปัญหาของเด็กไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  องคป์ระกอบของส่ิงแวดลอ้มรอบๆ  ตวัเด็ก เช่น พ้ืนฐานทางครอบครัว การศึกษา และประสบการณ์วยั
เด็ก จะมีความสําคัญต่อเด็กในวยัน้ีมาก กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2543 : 16-17)  เด็ก 8 ขวบแรกท่ีมีพฒันาการท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว แต่ละขวบปีมีความแตกต่างและมีความกา้วหน้าของพฒันาการท่ีต่างกนัมาก  ทาํให้การดูแล 
การเล้ียงดู การจดัประสบการณ์การเรียนแต่ละวยัต่างกนั เป็นเหตุให้มีการจดัสถานบริการแตกต่างกนัตามวยัของเด็ก
สถานพฒันาเด็กปฐมวยัซ่ึงทาํหน้าท่ีให้การดูแลแก่เด็กมีอยู่ในหลายสังกดั  ไดแ้ก่ กลุ่มกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์
โภชนาการ กรมอนามยั ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนของศูนยสุ์ขวิทยาจิตวิทยาวิทยาลยัพยาบาลและโรงพยาบาลใน
สังกดักระทรวง กลุ่มกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเด็กเล็กในวดั กลุ่มมหาวิทยาลยั มีโรงเรียนเด็กเล็กในโรงเรียน
สาธิต กลุ่มองค์กรเอกชน กรมการพฒันาชุมชน กรมอนามยั กรมอาชีวะศึกษา สมาคมมูลนิธิต่างๆ กรมการศาสนา 
เทศบาล และกรมประชาสงเคราะห์ ฯลฯ   (กุลยา  ตนัติผลาชีวะ,  2543 ก. : 17) เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจดัการศึกษาร่วมกันดังปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบบัต่างๆ  ได้แก่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 มาตรา 43 มาตรา 81 และมาตรา 289 ท่ีให้ความสําคญัต่อชุมชน และส่งเสริมให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชน เอกชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีมุ่งหมาย
ให้เกิดการพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 จากเหตุผลและความสําคญั ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการพฒันา
ดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 
  1.  เพ่ือศึกษาการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตร
วิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานในการศึกษา 
 1.  ผูป้กครองเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 
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 2.  ผูป้กครองเด็กท่ีเขา้เรียนในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ดา้นเน้ือหา คือ ศึกษาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 6 ดา้น คือ 1) ดา้นงานวิชาการ 2) ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 3) ดา้นบุคลากร 
4) ดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ 5) ดา้นงานกิจการนกัเรียน และ 6) ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ 
 ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้กครองเด็กท่ีเขา้เรียนในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วน
หนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 4 แห่ง จาํนวน 196 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตร
คาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 132 คน 
 ดา้นพ้ืนท่ี คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทุกแห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด 
  ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1)  ตวัแปรอิสระ (Independent  Variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดแ้ก่ เพศ และอาชีพ 
  2)  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ การดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วน
หนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 6 ดา้น คือ คือ 1) ดา้นงานวิชาการ 2) ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
3) ดา้นบุคลากร 4) ดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ 5) ดา้นงานกิจการนกัเรียน และ 6) ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา  วนัท่ี 1 กนัยายน ถึง 31 ธนัวาคม 2558 
 
วธิีด าเนินการศึกษา 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูป้กครองเด็กท่ีเขา้เรียนในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 196 คน 
 2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูป้กครองเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามา
เน่  (Taro  Yamane,  1973 อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 101)  โดยใช้ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่า
ความคลาดเคล่ือนเท่ากับ .05 ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 131.54 คน การศึกษาน้ีเลือกกลุ่มตวัอย่าง 132 คน หา
สัดส่วนโดยคิดค่าร้อยละตามจาํนวนผูป้กครอง และสุ่มตามสะดวก  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นของผูป้กครองเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 
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  ตอนท่ี  2  สอบถามเก่ียวกบัการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง 
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)  

การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ศึกษาแนวคิด เอกสาร และงานวิจยั ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 2.  สร้างแบบสอบถาม แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่ง
หมาย และสมมติฐานการศึกษา 
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแกไ้ขภาษา 
เน้ือหา ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัได้
ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํเพ่ิมเติม 
 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กบัประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเกษตรวิสัย 
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน 
 5.  นาํแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
 6.  จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

วิธีเก็บรวบรวมขอ้มลู 
  1. ขอหนงัสือจากวิทยาลยันครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาเสนอ
ต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 2.  ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
 3.  ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ี ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
  2.  วิเคราะห์การดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตร
วิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ีย
และแปลความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545 : 100) 
 3.  เปรียบเทียบการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใชค่้า t-test และ F-test  (One way ANOVA) 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 1.  ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างคาํถามกบันิยามศพัท์
เฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
 2. ค่าความเ ช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha 
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 3.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 4.  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจาํแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล ใช ้t-test และ F-test  (One way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  
(Scheffe/) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1.  ผูป้กครองของเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 91 คน (ร้อยละ 68.93) รองลงมาเป็นเพศ
ชาย จาํนวน 41 คน (ร้อยละ 431.07)  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 73 คน (ร้อยละ 55.30) รองลงมามี
อาชีพรับจา้ง หรือ ประกอบอาชีพอิสระ จาํนวน 35 คน (ร้อยละ 26.51)  และ รับราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
จาํนวน 24 คน (ร้อยละ 18.19) ตามลาํดบั 
 2.  ผูป้กครองของเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก  โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก  ( x =4.07) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นงานกิจการนักเรียน ( x =4.17) ดา้นบุคลากร 
และดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ ( x =4.13)  ดา้นงานวิชาการ ( x =4.07) ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ( x =4.05) 
และดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ ( x =3.88) ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ปรากฏผลดงัน้ี 
  1)  ดา้นงานวิชาการ  โดยรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก  ( x =4.07) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี ส่ือการเรียนการสอนและวสัดุอุปกรณ์มีจาํนวนเพียงพอ  หลายหลายและตรงกบัความตอ้งการ 
เหมาะสมในการจดัการเรียนการสอนให้กบัเด็ก ( x =4.38) รองลงมา การประชุมวางแผนเพ่ือกาํหนดแนวทางการ
ดาํเนินงานการจดัการเรียนการสอนระหว่างผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็กและผูป้กครอง ( x =4.12) และการนาํเอาเทคนิควิธีการ
ใหม่ ๆ มาใชใ้นการจดักิจกรรมการจดัมุมแสดงผลงานของเด็ก ( x =4.71) 
  2)  ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม  ผูป้กครองของเด็กท่ีเขา้เรียนในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( x =4.05) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี ห้องเรียน มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  ( x =4.44) รองลงมา การจดัสภาพ
ภายในห้องเรียน มีพ้ืนท่ีใชส้อยเหมาะท่ีจะทาํกิจกรรมสําหรับเด็ก ( x =4.08) และ อาคารเรียนหรือห้องเรียนมีความ
เหมาะสมเพียงพอกบัจาํนวนเด็ก ( x =4.05) 
  3) ดา้นบุคลากร  ผูป้กครองของเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ดา้นบุคลากร 
โดยรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ( x =4.13) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี ผูบ้ริหาร มี
ความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารจดัการ ( x =4.21) รองลงมา ผูดู้แลเด็กมีความรู้และความเขา้ใจใน
จิตวิทยาพฒันาการเด็ก ( x =4.20) และ เจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาความปลอดภยัให้แก่เด็กโดยเฉพาะ ( x =4.14) 
  4)  ดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ  ผูป้กครองของเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ โดยรวมและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.88) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี ความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณดา้นการศึกษา ( x =4.29) รองลงมา การสนับสนุน
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งบประมาณ สามารถจดัซ้ือส่ือการเรียนการสอนและวสัดุอุปกรณ์ไดต้รงตามความตอ้งการจาํเป็น ( x =4.24) และ
ระบบการเก็บเอกสารหลกัฐานและหนงัสือราชการเป็นหมวดหมู่ ( x =4.15) 
  5) ดา้นงานกิจการนักเรียน  ผูป้กครองของเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้น
งานกิจการนกัเรียน โดยรวมและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( x =4.17) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั 
ดงัน้ี จดักิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบติัทั้งกิจกรรมประจาํวนัในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือพฒันาลักษณะนิสัยและ
ทกัษะในการใชชี้วิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมและครอบคลุมพฒันาการของเด็กตามวยั ( x =4.39) รองลงมา การจดั
กิจกรรมวนัสาํคญัร่วมกนั ระหว่างผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็ก และผูป้กครอง ( x =4.35) และการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็ก
ไดรู้้จกัวฒันธรรมไทย ( x =4.31) 
  6) ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์  ผูป้กครองของเด็กท่ีเขา้เรียนในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ดา้นงาน
ชุมชนสัมพนัธ์ โดยรวมและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( x =4.13) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี 
การจดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กต่อชุมชน ( x =4.22) รองลงมา การอบรมความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงดูเด็กแก่
ผูป้กครองอย่างสมํ่าเสมอ ( x =4.21) และการอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนาเด็กในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน ( x =4.11) 
  3.  ผูป้กครองของเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ไม่แตกต่างกนั 
  4.  ผูป้กครองของเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 1.  จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ผูป้กครองของเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยรวมและ
รายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ  ดา้นงานกิจการนักเรียน ดา้นบุคลากร 
และดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ ดา้นงานวิชาการ ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม และดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ 
ตามลาํดับ โดยผลการศึกษาโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  ผลการศึกษาในคร้ังน้ี สอดคล้องกับ
การศึกษาของ เพชรรัตน์  เบ้ียเล่ียม  (2547 : บทคดัยอ่)  ท่ีศึกษาเร่ืองสภาพและปัญหาของจดัการศึกษาปฐมวยัในสถาน
พฒันาเด็กปฐมวยั กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ์ ท่ีผล
การศึกษาพบว่า สภาพการจดัการศึกษาปฐมวยัในสถานพฒันาเด็กปฐมวยัในภาพรวมอยู่ในระดบัปฏิบติัมาก  และยงั
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิรัตน์  ทองวิจิตร์  (2553 : บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาเร่ืองการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชน  ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลตาํบลเทพราช  มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชน  
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  ไดแ้ก่  ผูป้กครองในเขตเทศบาลตาํบลเทพราช ท่ีมีบุตรหลานอายุไม่เกิน 4 ปี ผลการศึกษา
พบว่า  การดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชน เทศบาลตาํบล
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เทพราช โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นผูศึ้กษานําประเด็นท่ีได้จาก
การศึกษามาอภิปรายผลเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  1) ดา้นงานวิชาการ ผูป้กครองมีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ วิรัตน์  ทองวิจิตร์  (2553 : บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาเร่ืองการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินตามความต้องการของชุมชน ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลตาํบลเทพราช มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชน  กลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยั ไดแ้ก่  ผูป้กครองในเขตเทศบาลตาํบลเทพราช  ท่ีมีบุตรหลานอายุไม่เกิน 4 ปี ผลการศึกษาพบว่า  
การดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชน เทศบาลตาํบลเทพราช 
โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และจากผลการศึกษาเร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือ  ส่ือการเรียนการ
สอนและวสัดุอุปกรณ์มีจาํนวนเพียงพอ หลายหลายและตรงกบัความตอ้งการ เหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน
ให้กบัเด็ก รองลงมา การประชุมวางแผนเพ่ือกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานการจดัการเรียนการสอนระหว่างผูบ้ริหาร  
ผูดู้แลเด็กและผูป้กครอง และการนาํเอาเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใชใ้นการจดักิจกรรมการจดัมุมแสดงผลงานของเด็ก 
  2) ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม  ผูป้กครองมีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
และเร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือ  ห้องเรียน มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  รองลงมา การจดัสภาพ
ภายในห้องเรียน มีพ้ืนท่ีใชส้อยเหมาะท่ีจะทาํกิจกรรมสําหรับเด็ก และอาคารเรียนหรือห้องเรียนมีความเหมาะสม
เพียงพอกบัจาํนวนเด็ก  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิรัตน์  ทองวิจิตร์  (2553 : บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาเร่ืองการดาํเนินงาน
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชน  ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลตาํบลเทพ
ราช  ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า  การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันา เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของ
ชุมชน เทศบาลตาํบลเทพราช โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 
  3)  ดา้นบุคลากร ผูป้กครองมีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการดาํเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเร่ืองท่ีดาํเนินการ
มากท่ีสุดคือ  ผูบ้ริหาร มีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารจดัการ รองลงมา ผูดู้แลเด็กมีความรู้และ
ความเขา้ใจในจิตวิทยาพฒันาการเด็ก และ เจา้หน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภยัให้แก่เด็กโดยเฉพาะ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวทางในการบริหารงานบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (กรมการปกครอง,  2542 : 
14)  ท่ีไดก้าํหนดแนวทางการบริหารงานบุคลากรไว ้คือ ควรมีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้มีบุคลากรท่ีจาํเป็น  และเอ้ือต่อการดาํเนินงานให้มีคุณภาพ ทั้งน้ี เพ่ือให้
หน่วยงานสามารถกระทาํภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย 
  4)  ดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ ผูป้กครองมีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
และเร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือ ความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการศึกษา  รองลงมา การ
สนบัสนุนงบประมาณ สามารถจดัซ้ือส่ือการเรียนการสอนและวสัดุอุปกรณ์ไดต้รงตามความตอ้งการจาํเป็น และระบบ
การเก็บเอกสารหลกัฐานและหนงัสือราชการเป็นหมวดหมู่ 
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  5)  ดา้นงานกิจการนักเรียน ผูป้กครองมีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ณิชมนต ์ปัทมเสวี  (2548 : บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตาํบล  ในจงัหวดัปทุมธานี  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานและเพ่ือ
เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัปทุมธานี  
จาํแนกตามขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล กลุ่มตวัอย่าง คือองค์การบริหารส่วนตาํบลจงัหวดัปทุมธานี  จาํนวน  
18 แห่ง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบทางสถิติใชร้ะดบันยัสาํคญัท่ี .05 ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า  
สภาพการบริหารงานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบล  ในจงัหวดัปทุมธานีดา้นงานกิจการนักเรียนมี
สภาพการบริหารงานอยู่ในระดบัมาก  และเร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือ จัดกิจกรรมให้เด็กไดป้ฏิบติัทั้งกิจกรรม
ประจาํวนัในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือพฒันาลกัษณะนิสัยและทกัษะในการใชชี้วิต ประจาํวนัไดอ้ย่างเหมาะสม
และครอบคลุมพฒันาการของเด็กตามวยั รองลงมา การจดักิจกรรมวนัสําคญัร่วมกนั ระหว่างผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็ก และ
ผูป้กครอง และการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กไดรู้้จกัวฒันธรรมไทย 
  6) ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ ผูป้กครองมีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  และ
เร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือ การจดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กต่อชุมชน รองลงมา การอบรมความรู้เก่ียวกบัการ
เล้ียงดูเด็กแก่ผูป้กครองอย่างสมํ่าเสมอ และการอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนาเด็กในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน 
 2. ผูป้กครองของเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศและท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ไม่
แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดงักล่าว ของผูป้กครองของเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่ส่งผลใดๆ ต่อความคิดเห็นของผูป้กครอง
ของเด็กท่ีเขา้เรียนในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ดา้นงานวิชาการ ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียน ให้มากยิง่ข้ึน 
 2. ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์ให้มีจาํนวนท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัเด็ก ให้มากยิง่ข้ึน 
 3. ดา้นบุคลากร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ควรจดัอตัรากาํลงัผูดู้แลเด็กเพียงพอสอดคลอ้งกบัจาํนวนเด็ก 
 4. ดา้นงานกิจการนกัเรียน ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรจดักิจกรรมการเล่นท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างเด็ก 
ให้มากยิง่ข้ึน 
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 5. ดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรดาํเนินการเก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ให้มากยิง่ข้ึน 
 6. ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็กและผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็น
ต่อกิจกรรมของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้มากยิง่ข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้การดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ประสบ
ผลสาํเร็จ 
 2. ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานท่ีเหมาะสมกับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา 
ปรับปรุงแกไ้ข การดาํเนินงานให้ดียิง่ข้ึน 
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การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงเปลอืย  อ าเภอศรีสมเด็จ  จังหวดัร้อยเอ็ด 
The Operation of Child Development Center in Muang Pluey Subdistrict Administrative Organization, 

Srisomdet District, Roi Et Province 
 

ปรียา  ศรีวิไล1 
พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย์2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  และ
ระดบัการศึกษา ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ ผูป้กครองเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  คณะกรรมการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก และผูน้าํชุมชน รวมจาํนวน 75 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe/) ผลการศึกษา
พบว่า 

1. ผูป้กครองเด็ก คณะกรรมการศนูยแ์ละผูน้าํชุมชน  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กในเขตบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบั
มาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ ดา้นบุคลากร ดา้นงานวิชาการ และ ดา้น
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นงานกิจการนกัเรียน และดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ ตามลาํดบั 

2. ผูป้กครองเด็ก คณะกรรมการศนูยแ์ละผูน้าํชุมชน ท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาต่างกนั    มีความคิดเห็นต่อ
การดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่
แตกต่างกนั 
 
 
ค าส าคญั : ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก, องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย, จงัหวดัร้อยเอ็ด 
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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 
 
บทน า 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบนัเรียกไดว้่าเป็นยุคสมยัแห่งการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีนอกจากจะเป็นไป
อยา่งรวดเร็วแลว้  ยงัไดส่้งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคมแก่ทุกประเทศ ซ่ึงรวมทั้งประเทศไทยดว้ย  
ผลกระทบดงักล่าวน้ีเป็นไปทั้งในทางบวกและทางลบ ตั้งแต่ระดับสังคมมหภาคมาจนถึงระดับครอบครัวซ่ึงเป็น
สถาบนัพ้ืนฐานของสังคมโครงสร้างของครอบครัวของสังคมไทยปัจจุบนั ไดเ้ปล่ียนแปลงตามสภาวการณ์ดงักล่าว
ขา้งตน้ กล่าวคือโครงสร้างและขนาดของครอบครัวจากเดิมเป็นครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวในลกัษณะครอบครัว
เด่ียวมากข้ึนพ่อและแม่ตอ้งทาํงานนอกบา้นเพ่ือหารายได้มาเจือจุนครอบครัวทาํให้เวลาเล้ียงดูลูกก็ลดลงตามลาํดับ
ประชาชนวยัเด็กเป็นวยัท่ีตอ้งการการเอาใจใส่ความรักการอบรมเล้ียงดูและการดูแลอยา่งใกลชิ้ดแต่เน่ืองจากสภาพการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปัจจุบนัครอบครัวตอ้งเผชิญกบัภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคม
หลายดา้นในการเล้ียงชีพดว้ยเหตุน้ีสถานรับเล้ียงเด็กในหลายรูปแบบจึงเขา้มามีส่วนในการแบ่งเบาภาระในดา้นการ
อบรมเล้ียงดูลูกแทนพ่อแม่สถานพฒันาเด็กจึงมีบทบาทสําคญัมากข้ึนในการจัดบริการต่างๆสําหรับเด็กตามความ
ตอ้งการและความจาํเป็นของผูป้กครองการเตรียมสถานรับเล้ียงดูเด็กถือว่าเป็นบริการทางสังคมท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะ
ส่งเสริมให้เด็กไดรั้บการเล้ียงดูและอบรมสั่งสอนอย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบัพฒันาการ (กุศล สุนทรธาดา และคณะ,  
2544 : 1-2) 
 สถานพฒันาเด็กเล็กทาํหน้าท่ีบริการช่วยเหลือแก่ครอบครัวดังนั้น การท่ีจะจดัสถานพฒันาเด็กปฐมวยัให้
บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวไดน้ั้นตอ้งข้ึนอยูก่บัความพร้อมของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของผูป้กครองความสําเร็จ
ของสถานพฒันาเด็กปฐมวยันอกจากมีอาคารและส่ิงแวดลอ้มท่ีออกแบบมาสร้างเสริมการเรียนรู้แลว้ส่ิงหน่ึงท่ีสถาน
พฒันาเด็กปฐมวยัตอ้งกระทาํคือการให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมกบัสถานพฒันาเด็กปฐมวยัซ่ึงการให้
ผูป้กครองไดเ้ขา้มาส่วนร่วมกบัโรงเรียนส่งให้เกิดประโยชน์หลายประการได้แก่สถานพฒันาเด็กปฐมวยัสามารถ
พฒันาไดต้ามทิศทางท่ีชุมชนตอ้งการครูสามารถเขา้ใจเด็กและสามารถแกไ้ขปัญหาของเด็กไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
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องค์ประกอบของส่ิงแวดล้อมรอบๆตัวเด็กเช่นพ้ืนฐานทางครอบครัวการศึกษาและประสบการณ์วัยเด็กจะมี
ความสาํคญัต่อเด็กในวยัน้ีมาก (กุลยา  ตนัติผลาชีวะ, 2543 : 16-17) เด็ก 8 ขวบแรกท่ีมีพฒันาการท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วแต่ละขวบปีมีความแตกต่างและมีความกา้วหน้าของพฒันาการท่ีต่างกนัมากทาํให้การดูแลการเล้ียงดูการจดั
ประสบการณ์การเรียนแต่ละวยัต่างกนัเป็นเหตุให้มีการจดัสถานบริการแตกต่างกนัตามวยัของเด็กสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยัซ่ึงทาํหนา้ท่ีให้การดูแลแก่เด็กมีอยูใ่นหลายสังกดัไดแ้ก่กลุ่มกระทรวงสาธารณสุขศูนยโ์ภชนาการกรมอนามยั
ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนของศูนยสุ์ขวิทยาจิตวิทยาวิทยาลัยพยาบาลและโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลุ่ม
กระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนเด็กเล็กในวดักลุ่มมหาวิทยาลยัมีโรงเรียนเด็กเล็กในโรงเรียนสาธิตกลุ่มองค์กรเอกชน
กรมการพัฒนาชุมชนกรมอนามัยกรมอาชีวะศึกษาสมาคมมูลนิธิต่างๆกรมการศาสนาเทศบาลและกรม
ประชาสงเคราะห์ฯลฯ (กุลยา ตนัติผลาชีวะ,  2543 ก. :17) เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมไดเ้ข้ามามีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาร่วมกนัดงัปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบบัต่างๆได้แก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศกัราช 2540 มาตรา 43 มาตรา 81 และมาตรา 289 ท่ีให้ความสาํคญัต่อชุมชนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินประชาชนเอกชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีมุ่งหมายให้เกิดการพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษารวมทั้งตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน    
 จากเหตุผลและความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ใน
การวางแผนและพฒันาดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรี
สมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  
อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 

1. ผูป้กครอง คณะกรรมการศูนยแ์ละผูน้าํชุมชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  แตกต่างกนั 

2. ผูป้กครอง คณะกรรมการศนูยแ์ละผูน้าํชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงาน
ของศนูยพ์ฒันาเด็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอ ศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
 การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษากาํหนดขอบเขตในการศึกษาคือศึกษาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด 6 ดา้น คือ 1) ดา้นงานวิชาการ  2) ดา้นอาคาร
สถานท่ี  3) ดา้นบุคลากร  4)  ดา้นบริหารทัว่ไป  5) ดา้นกิจการนกัเรียนและ  6) ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ 



196    ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา   

 

 ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา จาํนวน 75 คน ประกอบดว้ย 
1) ผูป้กครองเด็กท่ีเข้าเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรี

สมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 38 คน 
2) คณะกรรมการศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดั

ร้อยเอ็ด จาํนวน 13 คน 
3) ผูน้าํชุมชน ไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ทุกหมู่บา้น จาํนวน 24 คน 

ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี คือ  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด 
  ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

1) ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองเด็ก  คณะกรรมการศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กและผูน้าํชุมชน ไดแ้ก่  เพศและระดบัการศึกษา 

2) ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ การดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด  ไดแ้ก่ ดา้นงานวิชาการ   ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นบุคลากร ดา้น
บริหารงานทัว่ไป ดา้นงานกิจการนกัเรียน และดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาเก็บขอ้มลูระหว่างวนัท่ี  10  มกราคม-30  มีนาคม  2558 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาจาํนวน 75 คน ประกอบดว้ย 

1) ผูป้กครองเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรี
สมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ดจาํนวน  38  คน 

2) คณะกรรมการศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด จาํนวน 13  คน 

3) ผูน้าํชุมชน ไดแ้ก่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้น จาํนวน 24 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจาก
ผูป้กครองเด็กท่ีเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและผู้นาํชุมชน จาํนวน 1 ฉบบั โดย
แบ่งคาํถามออกเป็น  2  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย 
อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
  โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)  
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 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  ผูศึ้กษาดาํเนินตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
2) สร้างแบบสอบถามแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอนโดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่งหมาย

และสมมติฐานการศึกษา 
3) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแก้ภาษา เน้ือหา 

ความครบถว้นถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามสามารถวดัไดต้รงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 

4) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ  2  ท่าน  พิจารณาตรวจสอบและขอคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุง  เพ่ือให้อ่านแลว้เขา้ใจง่าย  ตรงตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา 

5) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try–Out) กบัประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสวนจิกอาํเภอศรี
สมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ดซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา จาํนวน40คน 

6) นาํแบบสอบถามท่ีนําไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ในแต่ละด้านโดยวิธี  
Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

7) นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 

8) จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 การรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) ขอหนังสือจากสถาบนัเพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด เพ่ือประสานการเก็บขอ้มลูกบัประชากรท่ีศึกษา 

2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเองและไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม

ศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective congruence) 
2) ค่าความเ ช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha 

coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 การวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาได้ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปโดยทาํการ
วิเคราะห์ตามลาํดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมือง
เปลือยโดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ียและแปล
ความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 : 100) 

3) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรท่ีศึกษาจาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล ใช ้t-test และ F-test  (One way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ผูป้กครองเด็ก คณะกรรมการศนูยแ์ละผูน้าํชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 57 คน (ร้อยละ 76.00) 
รองลงมาเป็นเพศหญิง จาํนวน 18 คน (ร้อยละ  24.00) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จาํนวน 40 
คน (ร้อยละ  53.34) รองลงมามีการศึกษาระดบัประถมศึกษา  จาํนวน 22 คน (ร้อยละ 55.30) และมีการศึกษาระดบัสูง
กว่ามธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า จาํนวน 13 คน  (ร้อยละ 17.33) ตามลาํดบั 

2. ผูป้กครองเด็ก คณะกรรมการศูนยแ์ละผูน้าํชุมชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กในเขตบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบั
มาก ( x =4.22) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ ( x =4.43) ดา้นบุคลากร  ( x
=4.27)  ดา้นงานวิชาการ และดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม  ( x =4.22) ดา้นงานกิจการนกัเรียน  ( x =4.17)  และ
ดา้นงานธุรการ การเงินและพสัดุ ( x =4.05)  ตามลาํดบั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  เป็นดงัน้ี 

1) ดา้นงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ( x =4.22)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามี 1 ขอ้อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดและมี 6 ขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมาก ไปหาน้อย ดงัน้ี การประชุมวางแผนเพ่ือ
กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานการจดัการเรียนการสอนระหว่างผูบ้ริหาร  ผูดู้แลเด็กและผูป้กครอง ( x =4.71) การ
นาํเอาเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใชใ้นการจดักิจกรรมการจดัมุมแสดงผลงานของเด็ก และส่ือการเรียนการสอน และวสัดุ
อุปกรณ์มีจาํนวนเพียงพอ หลายหลายและตรงกบัความตอ้งการ เหมาะสมในการจดัการเรียนการสอนให้กบัเด็ก ( x
=4.36) การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียน และจดัให้มีมุมต่างๆท่ีส่งเสริมประสบการณ์และสร้าง
บรรยากาศการพฒันาการเรียนรู้สาํหรับเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั ( x =3.78) ตามลาํดบั 

2) ดา้นอาคารสถานท่ี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามี 2 ขอ้ อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด และมี  5 ขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ห้องเรียน มีแสงสว่าง
เพียงพอ และอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  ( x =4.87)  การจดัสภาพภายนอกห้องเรียน มีบริเวณเพียงพอสะอาด ร่มร่ืน และ
ปลอดภยั  ( x =4.54)  ห้องนํ้ าห้องส้วม มีจาํนวนเพียงพอมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ( x =4.22) การจดั
สภาพภายในห้องเรียน มีพ้ืนท่ีใชส้อยเหมาะท่ีจะทาํกิจกรรมสําหรับเด็ก ( x =4.08) อาคารเรียนหรือห้องเรียนมีความ
เหมาะสมเพียงพอกบัจาํนวนเด็ก ( x =4.05) การจดัอาการสถานท่ี และดูแล รักษาอุปกรณ์เคร่ืองเล่นท่ีสนับสนุนต่อ
พฒันาการของเด็ก ให้อยูใ่นสภาพท่ีดีและปลอดภยัสําหรับเด็ก ( x =3.99) และวสัดุ  ครุภณัฑ์ เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี ชั้นวาง
ของเคร่ืองนอน ฯลฯ มีจาํนวนเพียงพอและอยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดเ้หมาะสมกบัเด็ก ( x =3.81)  ตามลาํดบั 

3) ดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามี 2 ขอ้ อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด และมี 5 ขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี มีการปฐมนิเทศให้ผูดู้แลเด็ก
ตระหนกัในบทบาท ( x =4.57)  อตัรากาํลงัผูดู้แลเด็กเพียงพอสอดคลอ้งกบัจาํนวนเด็ก  ( x =4.51)  ผูบ้ริหาร มีความรู้
ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารจัดการ  ( x =4.27) ผูดู้แลเด็กมีความรู้และความเข้าใจในจิตวิทยา
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พฒันาการเด็ก ( x =4.21)  เจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาความปลอดภยัให้แก่เด็กโดยเฉพาะ ( x =4.14) การจดัให้มีกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจโดยการชมเชยยกย่องให้รางวลัให้กับบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ( x =4.11) และ
ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กไดรั้บการสนบัสนุนให้ไดรั้บการเพ่ิมพนูความรู้ดา้นการจดัการศึกษา  ( x =4.08) ตามลาํดบั 

4) ดา้นบริหารงานทัว่ไป  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามี 2 ขอ้ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด และมี 5 ข้ออยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  การสนับสนุน
งบประมาณ สามารถจดัซ้ือส่ือการเรียนการสอนและวสัดุอุปกรณ์ไดต้รงตามความตอ้งการจาํเป็น ( x =4.58) ระบบ
การเก็บเอกสารหลกัฐานและหนงัสือราชการเป็นหมวดหมู่( x =4.55) ความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ดา้นการศึกษา  ( x =4.29) การสรุปผลการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปีให้กบัผูป้กครองตวัแทน ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้ง
ไดท้ราบ ( x =4.11) งบประมาณสนับสนุนการจดับริการอาหารกลางวนั  อาหารเสริม และอาหารว่างมีเพียงพอกบั
ความตอ้งการ ( x =4.08) ความเพียงพอของงบประมาณในการจดัการศึกษา ( x =3.39) ดาํเนินการเก่ียวกบัเอกสาร
หลกัฐานการเงินถูกตอ้งตามระเบียบราชการ ( x =3.35)  ตามลาํดบั 

5) ดา้นกิจการนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามี 1 ขอ้ อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  และมี 6 ขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
ให้เด็กได้รู้จักวฒันธรรมไทย ( x =4.55) จดักิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบติัทั้งกิจกรรมประจาํวนัในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนเพ่ือพฒันาลกัษณะนิสัยและทกัษะในการใชชี้วิตประจาํวนัไดอ้ย่างเหมาะสมและครอบคลุมพฒันาการของ
เด็กตามวยั  ( x =4.55) การจดักิจกรรมวนัสาํคญัร่วมกนั ระหว่างผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็ก และผูป้กครอง  ( x =4.35) มีการ
บนัทึกผลพฒันาการเด็ก และรายงานให้ผูป้กครองทราบอย่างต่อเน่ือง  ( x =4.08) การจดัเวลาให้เด็กไดน้อนหลับ
พกัผ่อนอย่างเหมาะสมตามวยั ( x =4.05)  การดูแลด้านสุขภาพอนามยัของเด็กโดยพยาบาล  แพทยห์รือเจา้หน้าท่ี
สาธารณสุขอย่างต่อเน่ือง ( x =3.99) และการจดักิจกรรมการเล่นท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างเด็ก  ( x =3.81) 
ตามลาํดบั 

6) ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามี 4 ขอ้ อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด และมี 3 ขอ้อยู่ในระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี  การประชาสัมพนัธ์
ผลงาน ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ให้ผูป้กครองและชุมชนไดรั้บทราบอย่างสมํ่าเสมอ ( x =4.87) ผูป้กครองและ
ชุมชน ให้ความช่วยเหลือสนบัสนุนการดาํเนินงาน เช่น การบริจาคทรัพยว์สัดุอุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  
( x =4.57)  การเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็กและผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( x =4.54) การอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนาเด็กในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน ( x =4.51) การจดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กต่อชุมชน  ( x =4.22) การอบรมความรู้
เก่ียวกบัการเล้ียงดูเด็กแก่ผูป้กครองอย่างสมํ่าเสมอ ( x =4.21)  และผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็ก และผูป้กครองมีความเขา้ใจ
และยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  ( x =4.14) ตามลาํดบั 

3. ผลการเปรียบเทียบการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย 
อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

1) ผูป้กครองเด็ก คณะกรรมการศนูยแ์ละผูน้าํชุมชน ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของ
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 
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2) ผูป้กครองเด็ก คณะกรรมการศูนยแ์ละผูน้าํชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด  ไม่
แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรี
สมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ผูศึ้กษาไดน้าํมาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

1. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า  ผูป้กครองเด็ก  คณะกรรมการศูนยแ์ละผูน้าํชุมชนมีความคิดเห็นเ ก่ียวกบัการ
ดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยรวมและ
รายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ ดา้นบุคลากร 
ดา้นงานวิชาการ และดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นงานกิจการนกัเรียน และดา้นบริหารงานทัว่ไป  ตามลาํดบั  ผลการศึกษา
ในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิรัตน์  ทองวิจิตร์ (2553 : บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ืองการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความต้องการของชุมชน  ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลตาํบลเทพราช มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความ
ตอ้งการของชุมชน กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ไดแ้ก่  ผูป้กครองในเขตเทศบาลตาํบลเทพราช  ท่ีมีบุตรหลานอายุไม่เกิน 4 
ปี ผลการศึกษาพบว่า  การดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชน 
เทศบาลตาํบลเทพราช โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก   นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  
เพชรรัตน์  เบ้ียเล่ียม  (2547 : บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ืองสภาพและปัญหาของจดัการศึกษาปฐมวยัในสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยั กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ ผลการศึกษาพบว่า
สภาพการจดัการศึกษาปฐมวยัในสถานพฒันาเด็กปฐมวยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก 

2. จากผลการศึกษาผูป้กครองเด็ก  คณะกรรมการศนูยแ์ละผูน้าํชุมชนมีความคิดเห็นว่าศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
เขตบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จังหวดัร้อยเอ็ด มีการดาํเนินงานมากท่ีสุดคือ ด้านงานชุมชน
สัมพนัธ์ โดยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้ดาํเนินการในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ผลงาน  ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆให้
ผูป้กครองและชุมชนไดรั้บทราบอยา่งสมํ่าเสมอ ผูป้กครองและชุมชนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดาํเนินงาน เช่น 
การบริจาคทรัพย ์วสัดุอุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก การเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็กและผูป้กครองไดมี้
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก การอาศยัความร่วมมือของ
คณะกรรมการพฒันาเด็กในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน การจดักิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเด็กต่อชุมชน การ
อบรมความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงดูเด็กแก่ผูป้กครองอยา่งสมํ่าเสมอ  และผูบ้ริหาร ผูดู้แลเด็ก และผูป้กครองมีความเขา้ใจ
และยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั จากผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตบริหารส่วนตาํบล
เมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดต้ระหนกัและให้ความสาํคญัในเร่ืองการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีมีความสาํคญัและจะส่งผลให้การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กประสบผลสําเร็จ ดา้นท่ีศูนยพ์ฒันาเด็ กเล็ก
ในเขตบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย มีการดาํเนินการในระดบัรองลงมาคือ ดา้นบุคลากร  โดยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้
ดาํเนินการปฐมนิเทศให้ผูดู้แลเด็กตระหนกัในบทบาท  อตัรากาํลงัผูดู้แลเด็กเพียงพอสอดคลอ้งกบัจาํนวนเด็ก ผูบ้ริหาร  
มีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารจัดการ ผูดู้แลเด็กมีความรู้และความเขา้ใจในจิตวิทยาพฒันาการ
เด็ก เจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาความปลอดภยัให้แก่เด็กโดยเฉพาะ การจดัให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจโดย
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การชมเชยยกย่องให้รางวลัให้กบับุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กไดรั้บการสนั บสนุนให้
ไดรั้บการเพ่ิมพูนความรู้ดา้นการจดัการศึกษาจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตบริหารส่วน
ตาํบลเมืองเปลือย ไดใ้ห้ความสาํคญัในเร่ืองทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งถือเป็นทรัพยากรในการบริหารท่ีสําคญัในการจะส่งผล
ให้การดาํเนินการต่างๆ ของหน่วยงานประสบผลสําเ ร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางในการบริหารงานบุคลากร  ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (กรมการปกครอง, 2542 : 14) ท่ีไดก้าํหนดแนวทางการบริหารงาน
บุคลากรไว ้คือ การนิเทศ พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในหนา้ท่ีความรับผดิชอบอย่างต่อเน่ือง โดยจดัให้
มีบุคลากรท่ีจาํเป็น และเอ้ือต่อการดาํเนินงานให้มีคุณภาพ ทั้งน้ีเพ่ือให้หน่วยงานสามารถกระทาํภารกิจไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย 
 ส่วนดา้นท่ีศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย มีการดาํเนินการในระดบัน้อยท่ีสุดคือ 
ดา้นบริหารงานทัว่ไป แต่อยา่งไรก็ตามศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  ก็ไดดาํเนินการในดา้น
น้ีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กไดด้าํเนินการในเร่ืองการสนบัสนุนงบประมาณ สามารถจดัซ้ือส่ือ
การเรียนการสอนและวสัดุอุปกรณ์ได้ตรงตามความต้องการจาํเป็น  ระบบการเ ก็บเอกสารหลักฐานและหนังสือ
ราชการเป็นหมวดหมู่ ความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณดา้นการศึกษา การสรุปผลการใชจ่้ายงบประมาณ
ประจาํปีให้กบัผูป้กครองตวัแทน ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ งบประมาณสนับสนุนการจดับริการอาหารกลางวนั  
อาหารเสริม และอาหารว่างมีเพียงพอกับความตอ้งการ ความเพียงพอของงบประมาณในการจดัการศึกษา และ
ดาํเนินการเก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานการเงินถูกตอ้งตามระเบียบราชการ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขต
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย ไดใ้ห้ความสาํคญักบังานดา้นบริหารงานทัว่ไป ซ่ึงเป็นงานท่ีสนับสนุนภารกิจหลกัของ
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กให้สามารถดาํเนินงานไดป้ระสบความสาํเร็จยิง่ข้ึนต่อไป 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองเด็ก คณะกรรมการศูนยแ์ละผูน้าํชุมชน ท่ีมีเพศและระดบั
การศึกษาต่างกนั ต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภ อศรี
สมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า เด็ก  คณะกรรมการศนูยแ์ละผูน้าํชุมชน ท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อการดาํเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เมืองเปลือยไม่แตกต่างกนั  แสดงให้เห็นว่า
ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศและระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ของของผูป้กครองเด็ก   คณะกรรมการศูนย์
และผูน้าํชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํไปใช ้

1. ดา้นงานวิชาการ  ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียน  และจดัให้
มีมุมต่างๆ ท่ีส่งเสริมประสบการณ์และสร้างบรรยากาศการพฒันาการเรียนรู้สําหรับเด็กไดอ้ย่างเหมาะสมตามวยั ให้
มากยิง่ข้ึน 

2. ดา้นอาคารสถานท่ี ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรจดัหารวสัดุ ครุภณัฑ์ เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี ชั้นวางของ เคร่ืองนอน 
ฯลฯ ให้มีจาํนวนเพียงพอและอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ 

3. ดา้นบุคลากร ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กควรส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและผูดู้แลเด็กไดรั้บการการเพ่ิมพูนความรู้ดา้น
การจดัการศึกษาให้มากยิง่ข้ึน 
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4. ดา้นบริหารงานทัว่ไปศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กควรดาํเนินการเก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานตามระเบียบราชการให้
มากยิง่ข้ึน 

5. ดา้นกิจการนกัเรียน ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างเด็กให้มากยิง่ข้ึน 
6. ดา้นงานชุมชนสัมพนัธ์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร  ผูดู้แลเด็ก และ

ผูป้กครองมีความเขา้ใจและยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัมากยิง่ข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้การดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ประสบ
ผลสาํเร็จ 

3. ศึกษารูปแบบการบริหารงานท่ีเหมาะสมกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง
แกไ้ข การดาํเนินงานให้ดียิง่ข้ึน 
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บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอ าเภอเมยวดี จังหวดัร้อยเอด็ 
The Roles of Subdistrict Chiefs and Village Chiefs on Peace and Order Maintenance in  

Moey Wadee District, Roi Et Province 
 

พรเทพ  โพธ์ิศรีศาสตร์1 
พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย์2 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูน้าํชุมชนต่อบทบาทกาํนัน 

ผูใ้หญ่บา้นกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอาํเภอ เมยวดี จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามเพศ  และระดบัการศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูน้าํชุมชนทุกหมู่บา้นในเขตอาํเภอเมยวดี  จงัหวดัร้อยเอ็ดจาํนวน 258 คน  ซ่ึงไดม้า
โดยใช้สูตรคาํนวณของทาโร  ยามาเน่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-
test) และวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)   
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ผูน้าํชุมชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอาํเภอเมย
วดี จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เรียงลาํดบั ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด ด้านการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ดา้นป้องกันและปราบปรามบ่อนการพนันและแหล่ง
อบายมุข ดา้นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัดา้นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัและดา้นความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ตามลาํดบั 
 2. ผูน้าํชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นว่าบทบาทกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น กบัการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
เขตอาํเภอเมยวดี  จงัหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่ดา้นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั มีความแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
 3.  นาํชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นว่าบทบาทของกาํนัน  ผูใ้หญ่บา้นกบัการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในเขตอาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : การรักษาความสงบเรียบร้อย, อาํเภอเมยวดี, จงัหวดัร้อยเอ็ด   
 
 
 
 
 
 
                                                             
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันครราชสีมา 
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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 
 
บทน า 
 การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยไดจ้ัดรูปแบการบริหารในการบริหารเป็น 3 ส่วนสําคญั คือ การ
บริหารราชการส่วนกลาง  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  และการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ลกัษณะการอยู่อาศยั
ของสังคมไทยตั้งแต่ในอดีตลกัษณะสังคมชาวบา้นจะอาศยัอยูก่นัเป็นกลุ่มกอ้น ในแต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้าทาํหน้าท่ีเป็น
ผูป้กครองควบคุมดูแลชีวิตความเป็นอยู ่ และทาํหนา้ท่ีป้องกนัและปราบปรามโจรผูร้้าย ในปัจจุบนัแมส้ภาพสังคมจะ
เจริญข้ึน ผูน้าํท่ีจะช่วยประสานกบัภาครัฐแกไ้ขความเดือดร้อนเม่ือเกิดภยัพิบติัหรือคนในชุมชนยงัจาํเป็นตอ้งมีกาํนัน 
ผูใ้หญ่บา้น เป็นผูท้าํหนา้ท่ีในการบาํบดัทุกข ์ บาํรุงสุขแก่ประชาชนในหมู่บา้น  ตาํบลอยา่งใกลชิ้ดดงัเดิม 
 การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินของไทยในปัจจุบนั แมว้่าประเทศไทยไดมี้การปรับปรุงการบริหารราชการ
แผ่นดินให้เป็นไปโดยรวดเร็ว คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ แต่การปกครองทอ้งท่ีระดับตาํบล หมู่บ้าน  กาํนัน 
ผูใ้หญ่บา้น ยงัมีหนา้ท่ีเป็นหัวหนา้ปกครองราษฎรในเขตตาํบลและหมู่บา้นโดยตรง จึงถือไดว้่า กาํนันผูใ้หญ่บา้นเป็น
ตวัแทนหรือเป็นผูน้ําของประชาชนอย่างแทจ้ริง บทบาทของกาํนันผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีประชาชนให้ความ
เช่ือถือและมอบความไวว้างใจ ให้เป็นตวัแทนของชุมชน จึงมีบทบาทต่อวิถีชีวิตอยู่ทัว่ไปของประชาชนในชุมชน ไม่
ว่าจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตของประชาชนในเร่ืองต่างๆ เช่นการเจ็บป่วย การทาํมาหากิน การศึกษาของบุตร
หลาน ภยัอนัตรายต่างๆ เช่นโจรผูร้้าย นํ้ าท่วมภยัแลง้ พายุฝน ภยัจากมลภาวะและสภาพแวดลอ้มเป็นพิษ เป็นต้น 
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นอกจากน้ีบทบาทสาํคญัของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นในฐานะท่ีเป็นผูน้าํของทอ้งถ่ินอีกบทบาทหน่ึงก็คือ  การเป็นผูน้าํในการ
พฒันาในดา้นต่างๆ เช่นการพฒันาชุมชน การพฒันาสังคม พฒันาคุณภาพชีวิต พฒันาส่ิงแวดลอ้ม พฒันาการเมือง เป็น
ตน้ 
 กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น จึงเป็นผูมี้บทบาทท่ีสาํคญัท่ีจะสร้างความเจริญให้แก่ทอ้งถ่ินของตนและเป็นตาํแหน่งท่ีมี
ความสําพนัธ์ใกลชิ้ดกบัราษฎร ย่อมทราบว่าราษฎรในทอ้งถ่ินของตนมีความประสงค์ส่ิงใด ควรคาํนึงการปกครอง
หรือบาํรุงส่งเสริมอาชีพวิธีใด ราษฎรในหมู่บา้นของตนจึงจะบงัเกิดความสุข กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นคนใดประพฤติดี  มี
ความส่ือสัตย ์สุจริต ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความยุติธรรมชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบแบบแผนก็ย่อมไดรั้บการยกย่อง  
เป็นท่ีนบัถือของราษฎร แต่ถา้กาํนัน  ผูใ้หญ่บา้น  ประพฤติตนไม่เหมาะสม ถือพรรคถือพวกกดข่ีขมเหงราษฎร  ใช้
อาํนาจหนา้ท่ีในการทุจริต  ขาดความยติุธรรมแลว้ ยอมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการในทางปกครองและสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร  บทบาทของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ในฐานะท่ีเป็นผูน้าํชุมชนเป็นท่ียอมรับว่าเป็นผูท่ี้มีอิทธิพล
สูงสุดต่อประชาชนในชุมชนคือ การทาํหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานหรือเป็นตัวแทนของประชาชนในการติดต่อกับ
หน่วยงานราชการต่างๆ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาท่ีประชาชนในชุมชนประสบอยู่  นอกจากน้ีบทบาทท่ีสําคญัของกาํนัน 
ผูใ้หญ่บา้นอีกประการหน่ึงคือ การทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํชกัชวนโนม้นา้วใจให้ประชาชนมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองต่าง ๆ พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 8 พ.ศ. 2536 
ประกอบกบัพระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองส่วนทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี 12)  พ.ศ. 2552 ไดก้ล่าวถึง กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นเป็น
บุคคลในพ้ืนท่ีท่ีมีความใกล้ชิดกบัราษฎรในการปฏิบติังาน ตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ เป็นผูช่้วยเหลือ
นายอาํเภอซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีตามลกัษณะการปกครองส่วนทอ้งท่ี 
พุทธศกัราช 2457 ท่ีไดแ้ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะเป็นผูป้ระสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินการรักษาความสงบเรียบร้อย ในตาํบล และหมู่บา้น การป้องกนัการปราบปรามการกระทาํ
ความผดิอาญา  รวมถึงการดูแล ทุกข์ สุข ให้ความช่วยเหลือราษฎร การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ น อกจากน้ียงั
เป็นเจา้หน้าท่ีเป็นคนกลางในการไกล่เกลือ ประนีประนอมและจดัการระงับปัญหาความขัดแยง้ในทอ้งท่ี และยงัมี
ฐานะเป็นตวัแทนของรัฐ ตวัแทนของราษฎร เก่ียวกบัการร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของราษฎรเพ่ือนาํเสนอต่อทาง
ราชการ  
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550  พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2542 พระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ผลของกฎหมายเหล่าน้ีทาํ
ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเข้ามีบทบาท ในการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากข้ึน รวมทั้งการดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตทอ้งถ่ินนั้น  ส่งผลให้กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นส่วนใหญ่เขา้ใจว่าอาํนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน
ทั้งสององคก์รน้ีซํ้ าซอ้นกนั โดยอา้งว่าองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใชอ้าํนาจซํ้าซอ้นอาํนาจของกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น ทาํให้
กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นหมดความสาํคญัและความจาํเป็นในท่ีสุด ขณะเดียวกนัหน่วยงานฝ่ายปกครองก็จะตอ้งรักษากาํนัน
ผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงเป็นมวลชนพ้ืนฐานไวด้ว้ยเพ่ือเป็นตวัแทนฝ่ายปกครอง ช้ีนาํการแกไ้ขปัญหาสังคมตามแนวทางสันติวิธี 
 
 
 
 
 



206    ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา   

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาระดบับทบาทกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  กบัการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอาํเภอเมยวดี จงัหวดั
ร้อยเอ็ด 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูน้าํชุมชนต่อบทบาทกาํนัน  ผูใ้หญ่บา้น กบัการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในเขตอาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 

1. ผูน้าํชุมชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น กบัการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
เขตอาํเภอเมยวดี  จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 

2. ผูน้าํชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น  กบัการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในเขตอาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ดา้นพ้ืนท่ี การศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตอาํเภอเมยวดี  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
2. ดา้นเน้ือหา คือ หนา้ท่ีดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยในทอ้งถ่ินตามอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของกาํนัน  ผูใ้หญ่บา้น ท่ีบญัญติัไวต้ามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457  ใน 5 ด้าน  คือ  1) ดา้น
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  2) ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  3) ดา้นการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน  
4) ดา้นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั  5) ดา้นป้องกนัและปราบปรามบ่อนการพนนัและแหล่งอบายมุข 

3. ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1) ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูน้าํชุมชนทุกหมู่บา้นในเขตอาํเภอเมยวดี จังหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 731 คน  
ไดแ้ก่ คณะกรรมการหมู่บา้น จาํนวน 301 คน ผูน้ําอาสาพฒันาชุมชน จาํนวน 215 คน คณะกรรมการพฒันาสตรี 
จาํนวน 215 คน 
  2) กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ ผูน้าํชุมชนทุกหมู่บา้นในเขตอาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอ็ด กาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 258 คน 

4. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1) ตวัแปรอิสระ คือ เพศและระดบัการศึกษา ของผูน้าํชุมชนทุกหมู่บา้นในเขตอาํเภอเมยวดี จงัหวดั
ร้อยเอ็ด 
 2) ตัวแปรตาม คือ หน้าท่ีด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในทอ้งถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ท่ีบญัญติัไวต้ามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 ใน 5 ดา้น คือ  1) 
ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  2) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น  3) ด้านการทาํงานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน  4)ดา้นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั  5) ดา้นป้องกนัและปราบปรามบ่อนการพนนัและแหล่งอบายมุข 

5. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู ระหว่างวนัท่ี 1-30  มีนาคม  2558 
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วธิีด าเนินการศึกษา 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1) ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูน้าํชุมชนทุกหมู่บา้นในเขตอาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอ็ดจาํนวน 731 คน ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการหมู่บา้น จาํนวน 301 คน ผูน้าํอาสาพฒันาชุมชน จาํนวน 215 คน คณะกรรมการพฒันาสตรี จาํนวน 215 
คน 
  2) กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ ผูน้าํชุมชนทุกหมู่บา้นในเขตอาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอ็ด   กาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่ (Taro  Yamane,  1973 อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2546 : 101) โดยใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั .05ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 258.53 คน การศึกษาน้ีจึง
เลือกกลุ่มตวัอยา่ง 258 คน และสุ่มตวัอยา่งจากทุกหมู่บา้นละ 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู  คือ แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
ผูน้าํชุมชนทุกหมู่บา้นในเขตอาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 1 ฉบบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น กบัการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)  
  การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบับทบาทกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น  กบัการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

2. แบบสอบถาม ออกเป็น 2 ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่งหมาย และสมมติฐาน
การศึกษา 

3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแกภ้าษา เน้ือหา 
ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัไดต้รง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํเพ่ิมเติม 

4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try–Out)  กบัประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน 

5. นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช้ (Try-out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดยวิธี 
Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

6. นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient)  ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 

7. จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
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 1. ขอหนงัสือจากวิทยาลยั เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาเสนอต่อนายอาํเภอ  
อาํเภอเมยวดี  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 2. ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
 3. ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2.  วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น กบัการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยหาค่าเฉล่ีย  
( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑค่์าเฉล่ียและแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด
,  2543 : 100) 
 3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น กบัการรักษาความสงบเรียบร้อย 
จาํแนกตามสถานภาพใชค่้า  F-test  (One way ANOVA)  t–test 
  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
 2) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha coefficient) ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 3)  สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 4) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ ใชค่้า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่

โดยวิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff  ) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1.  ผูน้าํชุมชนในเขตอาํเภอเมยวดี  จงัหวดัร้อยเอ็ด \ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง  จาํนวน 140 คน (ร้อยละ  54.26) 
รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 118 คน (ร้อยละ  45.74)  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  จาํนวน 104 คน (ร้อย
ละ 40.31) รองลงมามีการศึกษาระดบัประถมศึกษา จาํนวน 102 คน  (ร้อยละ 39.53) และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี
หรือสูงกว่า จาํนวน 52 คน (ร้อยละ  20.16) 
 2.  ผูน้าํชุมชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น กบัการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอาํเภอเมย
วดี จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  ( x =4.08) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี ดา้นป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ( x =4.20) ดา้นการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ( x =4.02) ดา้นป้องกนั
และปราบปรามบ่อนการพนันและแหล่งอบายมุข ( x =3.96) ดา้นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัดา้นการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติั  ( x =3.95) และดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ( x =3.94) ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น เป็นดงัน้ี 
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  1) ดา้นป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.20)  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้มี 4 ขอ้อยูใ่นระดบัมาก และมี 1 ขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3  อนัดบั คือ 
การพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน หมู่บา้นเป้าหมายและร่วมกิจกรรมเป็นประจาํอย่างต่อเน่ือง ( x =4.23) รองลงมา การ
ประชาสัมพนัธ์เพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจ และความมัน่ใจกบัประชาชนในการดาํเนินงานป้องกนัและราบปรามยาเสพ
ติด  ( x =4.20) และการประชุมวางแผนงานร่วมกบัประชาชนเพ่ือร่วมคิด ร่วมตดัสินใจในการกาํหนดแนวทางและ
แผนปฏิบติังาน  ( x =4.19)  ส่วนข้อท่ีผูน้าํชุมชนเห็นว่ามีระดบัการปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือ  การแนะนาํ ให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ทั้งดา้นสาเหตุ  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีเกิด
ข้ึนกบัตนเองและชุมชน  ( x =3.37) 
  2) ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น โดยภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก  ( x =3.94) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3  อนัดบั คือ การรู้จักและเขา้ใจสถานการณ์ปัญหา  
ตลอดจนรู้จักและเข้าใจความต้องการของประชาชนและชุมชน ( x =4.29)  รองลงมา  การประชาสัมพนัธ์เพ่ือ
เสริมสร้างความเขา้ใจให้ประชาชนไดท้ราบถึงการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และสร้างความ
มัน่ใจให้ประชาชนเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น  ( x =4.13)  และการแนะนาํให้ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกนัตนเองและชุมชนโดยให้ประชาชนไดท้ราบสาเหตุของปัญหาต่างๆ  ซ่ึงทาํให้ประชาชน สามารถป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและชุมชนได ้ ( x =4.11) ส่วนขอ้ท่ีผูน้าํชุมชนเห็นว่ามีระดบัการปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือ 
การประชุมวางแผนงานร่วมกบัผูน้าํชุมชนและประชาชนเพ่ือระดมสมอง ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ในการกาํหนดแนวทาง
และแผนปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  ( x =3.86) 
  3) ดา้นการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน โดยภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดบัมาก   ( x =4.02) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3  อนัดบั คือ  การมีส่วนร่วม ช่วยเหลืองานอาํเภอ งาน
พฒันาดา้นต่างๆ เช่น ดา้นเกษตร ป่าไม ้การสาํรวจขอ้มลูต่างๆ ให้กบัหน่วยงานอาํเภอทราบปัญหาและความตอ้งการ
ให้ช่วยเหลือ ( x =4.18) รองลงมา การมีส่วนร่วมกบัอาํเภอรวมกลุ่มประชาชนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
จดัตั้งและฝึกอบรมเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติัของทางราชการ  ( x =4.10) และการมีส่วนร่วมและเป็นผูป้ระสานงานทุก
อยา่งกบัคนในชุมชนทาํกิจกรรมต่างๆ ไดส้าํเร็จลุล่วงดว้ยดี  ( x =3.93) ส่วนขอ้ท่ีผูน้าํชุมชนเห็นว่ามีระดบัการปฏิบติั
นอ้ยท่ีสุดคือ การมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานดา้นสาธารณสุข ดาํเนินการเผยแพร่และให้ความรู้ ประชาสัมพนัธ์ ป้องกนั
การแพร่ของโรคระบาด หรือโรคอ่ืนๆ  ( x =3.87) 
 4) ดา้นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั โดยภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก   ( x =3.95) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3  อนัดบั คือ การซักซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ี
อาจเกิดข้ึนฉับพลนั เพ่ือให้เกิดทกัษะและความคล่องตวัในการปฏิบติั ( x =4.02) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาตั้ง
งบประมาณให้เพียงพอต่อการบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างเพียงพอและเหมาะสม ( x =3.99) และการ
ดาํเนินการร่วมกบัประชาชน ขจดัส่ิงกีดขวางการระบายนํ้ า จดัหาพ้ืนท่ีรองรับนํ้ า เพ่ือเก็บนํ้ าไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ ( x

=3.94) ส่วนขอ้ท่ีผูน้าํชุมชนเห็นว่ามีระดบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ  การแนะนาํให้ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัตนเองและ
ชุมชน โดยให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศ และการแจง้เตือนภยัต่างๆ  เพ่ือให้ประชาชน ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดได ้ ( x =3.90) 
 5) ดา้นการป้องกันและปราบปรามบ่อนการพนันและแหล่งอบายมุข โดยภาพรวมและทุกขอ้อยู่ ในระดับ
มาก  ( x =3.96)เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3  อนัดบั คือ การช้ีแจงขอ้ราชการ
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ดา้นการป้องกนัและปราบปรามบ่อนการพนันและแหล่งอบายมุขแก่ราษฎรเป็นประจาํ   ( x =4.20) รองลงมาการ
รายงานเร่ืองทุกขร้์อนของลูกบา้นอนัเกิดจากการพนนัและแหล่งอบายมุขให้กบัทางราชการทราบเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข
ต่อไป ( x =4.11) และการทาํตัวให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ลูกบา้นโดยไม่ยุ่ง เก่ียวกับการพนันและอบายมุขต่างๆ ( x

=4.04) ส่วนข้อท่ีผูน้าํชุมชนเห็นว่ามีระดับการปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือ การดูแลรณรงค์ ส่งเสริมให้ลูกบา้นปฏิบติัตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ  ( x =3.75) 
 3.  ผูน้าํชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นว่าบทบาทกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
เขตอาํเภอเมยวดี  จงัหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
พิบติั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
 4.  ผูน้าํชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นว่าบทบาทของกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น กบัการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในเขตอาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 1.  จากผลการศึกษาผูน้าํชุมชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น กบัการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในเขตอาํเภอเมยวดี  จังหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะกาํนัน 
ผูใ้หญ่บา้น ในฐานะผูป้กครองทอ้งท่ีท่ีไดรั้บการเลือก ตั้งจากประชาชนในเขตตาํบล หมู่บา้น จึงมีศกัยภาพสูงในการ
ระดมความร่วมมือ ร่วมใจ จากประชาชน กลุ่มองคก์รต่างๆ หน่วยราชการ และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการพฒันา
เขตพ้ืนท่ีตาํบล หมู่บา้น ในรูปของประชาคมตาํบล หมู่บา้นซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโภคิน พลกุล   (2547: 8) ได้
กล่าวถึงแนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ีของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในสถานการณ์ พ.ศ. 2547 ว่า กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ยงัเป็นกลไก
สําคัญของรัฐในส่วนภูมิภาค ระดับตาํบล  หมู่บา้น หากการปกครองตาํบล หมู่บ้านแข็งแกร่ง ประเทศย่อมมัน่คง 
ภารกิจบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุขของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นในสถานการณ์ พ.ศ.2547 ตอ้งใชห้ลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี
เป็นแนวทางปฏิบติัหน้าท่ี  และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชาญ  คาํวรรณ (2546 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง
บทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีของกาํนนัผูใ้หญ่บา้น ในการป้องกนัและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายหลงัปี  
พ.ศ.2537 ผลการศึกษาพบว่า บทบาทและอาํนาจหน้าท่ีของกาํนันผูใ้หญ่บา้นในการป้องกนัและรักษาความสงบ
เรียบร้อย เห็นไดช้ดัเจนว่าถึงแมมี้การจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลข้ึนมาแต่จากการทาํงานของทั้งสองหน่วยงานน้ี
ไม่เกิดการซํ้ าซ้อนกนัแต่อย่างใด กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตาํบลมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการพฒันาทอ้งท่ีทั้งหมดตาม
พระราชบญัญัติสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ .ศ.2537 ซ่ึงไม่มีกาํหนดให้สมาชิกสภาตาํบลมีหน้าท่ี
เก่ียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยอยู่เลยในขณะท่ีพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  พ.ศ.2457 มาตรา 27 
บญัญติัไวอ้ยา่งชดัเจนว่ากาํนนัผูใ้หญ่บา้นมีอาํนาจหนา้ท่ีในการป้องกนัและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตทอ้งท่ีของ
ตนได ้ดงันั้นหากไม่มีกาํนนัผูใ้หญ่บา้นอาจมีความสับสนวุ่นวายการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าผูน้าํชุมชนมีความคิดเห็นว่ากาํนัน ผูใ้หญ่บา้นมีบทบาทในดา้นการรักษาความ
สงบเรียบร้อยทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด รองลงมา
คือด้านการทาํงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ด้านป้องกันและปราบปรามบ่อนการพนันและแห ล่งอบายมุข ด้านการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัดา้นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั และดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  การท่ีผล
การศึกษาเป็นเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่า กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิผล เป็นท่ีพึงพอใจของราษฎร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ โภคิน พลกุล  (2547: 8) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการปฏิบติัหน้าท่ีของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นใน
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สถานการณ์ พ.ศ. 2547  ว่า ตอ้งใชห้ลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีเป็นแนวทางปฏิบติัหนา้ท่ี ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ
ประชาชน  กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นควรเอาใจใส่ดาํเนินการช่วยเหลือและดูแลประชาชน อยา่งเต็มกาํลงัความสามารถเพ่ือจะ
ให้ประชาชนไตรั้บความสะดวก รวดเร็ว  ในการติดต่อราชการ กาํนัน  ผูใ้หญ่บา้นควรช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของทุกกระทรวง กรม และ หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพราะการบริการประชาชนถือเป็นหัวใจสําคญัอย่าง
ยิ่ง  ดา้นการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย  กาํนัน  ผูใ้หญ่บา้นควรแนะนาํ ตกัเตือน และดูแลราษฎรมิให้
กระทาํการผิดกฎหมาย  รวมถึงช้ีแจงขอ้ราชการต่างๆ ท่ีประชาชนพึงรู้ ให้กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ท่ีเป็นหัวหน้าชุดรักษา
ความสงบเรียบร้อยประจาํหมู่บา้น และอาํนวยความสะดวกในตา้นต่างๆ แก่ประชาชน ด้า นการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและป่าไม ดาํเนินการดูแลรักษา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไมใ้นตาํบล หมู่บา้นให้อยู่ในสภาพท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์และ เม่ือพบว่าป่าไมใ้นเขตทองท่ีถูกบุกรุกทาํลายให้รายงานอาํเภอ หรือเจ้าหน้าท่ีตาํรวจทราบ 
โดยเร็ว และการให้ความร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายในการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกทาํลาย ป่าไม้ ดา้นการแกไ้ขปัญหา
ความยากจน ให้ดาํเนินการร่วมมือกบัทางจงัหวดั อาํเภอ องคก์รปกครองส่วนทองถ่ินและประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเป็น
ผูใ้ห้ขอ้มลูแก่ประชาชนใน พ้ืนท่ีตาํบล หมู่บา้น ตลอดจนขอ้มลูปัญหาความตอ้งการ (Demand  Side) ทรัพยากรในการ 
ให้ความช่วยเหลือ (Supply  Side) เพ่ือน่าไปร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาถึงระดบัฐานราก และ แกไ้ขปัญหาสังคมและความ
ยากจนต่อไป ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ดาํเนินการกระตุน้ปลกจิตสํานึกให้ ชุมชนต่ืนตวั ให้เกิดมี
กระแสสังคมต่อด้านยาเสพติด การสร้างความร่วมมือกบัประชาคมหมู่บา้นและตาํบล โดยเน้นการเสริมสร้างความ
เขม้แข็งให้แก่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ในการรวมพลงัต่อตา้นยาเสพติดทุกรูปแบบและเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดดว้ย  
และดา้นการปราบปรามผูมี้อิทธิพล ดาํเนินการร่วมมือกบัทางราชการ มีการปราบปรามผูมี้อิทธิพลดว้ยการ สอดส่อง
ดูแลความประพฤติของลูกบา้น มิให้ประพฤติตนเป็นผู ้มีอิทธิพลหรือมีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัผูมี้อิทธิพล และดูแล
สถานประกอบการต่างๆ ใน พ้ืนท่ีและให้ความร่วมมือ ในการแจง้เบาะแส ขอ้มลู ข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนท่ีเกิด 
จากกลุ่มผูมี้อิทธิพลรวมถึงการใชม้าตรการทางสังคมต่อกลุ่มผูมี้อิทธิพล 
 2. ผูน้าํชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นว่าบทบาทกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
เขตอาํเภอเมยวดี  จงัหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
พิบติั มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน และผูน้าํชุมชนท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นว่าบทบาทของกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น กบัการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอาํเภอเมยวดี 
จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะผูน้าํชุมชนทั้งเพศหญิงและเพศชาย  
มีความคิดเห็นว่า กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้นมีความสามารถในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกนักบัผูน้าํชุมชนท่ีมี
ระดับการศึกษา ต่างกนัมีความคิดเห็นเหมือนกันคือเห็นว่ากาํนัน ผูใ้หญ่บา้นมีความสามารถในการปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายความว่าชุมชนให้การยอมรับ กาํนัน  ผูใ้หญ่บา้นในฐานะท่ีเป็นผูน้าํ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ เตือนใจ  แววงาม  (2534 : 57-58) ท่ีกล่าวว่า ผูน้าํท่ีมีตาํแหน่งหน้าท่ีท่ีจะตอ้งดาํเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตาม
ภารกิจท่ีกาํหนดไว ้ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถมีบทบาทสาํคญัและมีอิทธิพลในฐานะเป็นผูแ้นะบุคคลอ่ืนๆ ในองค์การ
ให้ทาํงานจนประสบความสาํเร็จ ซ่ึงตอ้งแสดงบทบาท ไดแ้ก่ บทบาทในการเปล่ียนแปลงงาน ผูน้าํมกัจะมีบทบาทหรือ
เป็นตวัการสาํคญัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆ ในหน่วยงานเพราะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนๆ จาํนวนมาก บทบาท
ในการรับผิดชอบงาน  ผูน้ําไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบงานหรือจะต้องมีตาํแหน่งสูงสุดในหน่วยงาน จึงไม่ต้อง
รับผดิชอบทุกๆ อยา่งท่ีเก่ียวกบังานเสมอไป  และบทบาทในการสร้างค่านิยมประชาธิปไตย ผูน้าํไดม้าซ่ึงอาํนาจจาก
การตดัสินใจของตนเองและการตกลงยนิยอมของกลุ่มบุคคลซ่ึงเป็นผูต้าม 
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ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํไปใช ้
 1)  ดา้นป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นควรแนะนาํให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ทั้งดา้นสาเหตุ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและชุมชน
ให้มากยิง่ข้ึน 
 2) ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นควรมีการประชุมวางแผนงานร่วมกับผูน้ํา
ชุมชนและประชาชนเพ่ือระดมสมอง ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ในการกาํหนดแนวทางและแผนปฏิบติังานด้านความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นให้มากยิง่ข้ึน 
 3) ดา้นการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นควรมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานด้านสาธารณสุข 
ดาํเนินการเผยแพร่และให้ความรู้ ประชาสัมพนัธ์ ป้องกนัการแพร่ของโรคระบาด หรือโรคอ่ืนๆ ให้มากยิง่ข้ึน 
 4) ดา้นการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นควรแนะนาํให้ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัตนเอง
และชุมชน โดยให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศ และการแจง้เตือนภยัต่างๆ  เพ่ือให้ประชาชน ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดได ้
 5) ดา้นการป้องกนัและปราบปรามบ่อนการพนันและแหล่งอบายมุข กาํนัน  ผูใ้หญ่บา้นควร ดูแล รณรงค ์
ส่งเสริมให้ลูกบา้นปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํศึกษาคร้ังต่อไป 
 1)  ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทของกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น 
 2) ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น 
 3) ควรศึกษารูปแบบการพฒันาศกัยภาพท่ีเหมาะสมสาํหรับกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น 
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การปฏบิัตงิานตามอ านาจหน้าทีต่ามพระราชบัญญตัลิกัษณะปกครองท้องที ่พ.ศ.2457 และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพืน้ทีอ่ าเภอเชียงขวญั จังหวดัร้อยเอด็ 

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 

 
พรนภทัร  วิระทลู1 

พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย์2 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าท่ี
ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นในเขตพ้ืนท่ี
อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  และระดับการศึกษา ประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษา คือ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงขวญั จังหวดัร้อยเอ็ด ทุกตาํบล หมู่บา้นจาํนวน 66  คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึง
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. กาํนัน ผูใ้หญ่บ้านในเขตพ้ืนท่ีอ ําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีตาม
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อยและดา้นการทะเบียน
ต่างๆ และดา้นอ่ืนๆ  ตามลาํดบั 
 2. กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นท่ีมีเพศและระดับการศึกษาต่างกนั ปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญัติ
ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคัญ : การปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าท่ี, พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 , กาํนัน, ผูใ้หญ่บา้น, 
อาํเภอเชียงขวญั 
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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 
 
บทน า 
 กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น มีฐานะพนักงานฝ่ายปกครองในระดบัทอ้งท่ี มีบทบาทหน้าท่ีปกครองและบริหารการ
ปกครอง  “ทอ้งท่ี”  ซ่ึงได้ถือกาํเนิดและมีพฒันาการอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 5 และตราบจนปัจจุบนั ยงัคงกล่าวไดว้่า กาํนนัผูใ้หญ่บา้นมีทั้งบทบาทและอาํนาจหน้าท่ีในเขตการ
ปกครองท่ีเรียกว่าตาํบลและหมู่บา้น โดยตอ้งรับผดิชอบงานของกระทรวงมหาดไทย และของทุกกระทรวง ทบวง กรม 
ท่ีนาํลงไปปฏิบติัในตาํบล หมู่บา้น  กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นจึงเป็นกลไกสาํคญั ท่ีจะทาํให้งานของทางราชการบรรลุเป้าหมาย
พนักงานฝ่ายปกครองในระดบัทอ้งท่ี ลักษณะของการปกครองทอ้งท่ีดังกล่าว นับว่าเป็นโครงสร้างสําคัญของการ
บริหารดินแดนของไทย (Territory Administration) โดยท่ีในระยะต่อมาได้มีการสถาปนาโครงสร้างการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคข้ึน ท่ีมีจงัหวดัและอาํเภอข้ึนเป็นโครงสร้างส่วนบนอีกชั้นหน่ึง การท่ีการปกครองทอ้งท่ีมีลกัษณะ
ดงักล่าว ส่งผลให้กาํนนัผูใ้หญ่บา้นของไทยมีวฒันาการต่อเน่ือง  ตาํแหน่งกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เกิดข้ึนคร้ังแรกในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว  รัชกาลท่ี 5 ในคร้ังการปฏิรูปการเมืองการปกครองของไทยคร้ังสําคัญ  
เน่ืองจากสภาวการณ์ในขณะนั้ นประเทศไทยตอ้งเผชิญกับภัยคุกคามด้านต่างๆโดยเฉพาะภยัคุกคามจากภายนอก
ประเทศจากการคุกคามของประเทศมหาอาํนาจตะวนัตกท่ีแผข่ยายอิทธิพลเขา้มาถึงประเทศเพ่ือนบา้นของไทย  ขณะท่ี
การปกครองของไทยในขณะนั้นยงัไม่ทนัสมยัและไม่มีเอกภาพทางการปกครองเท่าท่ีควร การปฏิรูปการเมืองการ
ปกครองของไทยดงักล่าว เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แข็งและรักษาเอกราชของชาติไว  ้  
 ในปี พ.ศ. 2537 ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ. 2537 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดอ้อกกฎหมายกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาํบล  รวมถึงการปฏิรูประบบ
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ราชการ ในปี 2545 ผลของกฎหมายเหล่าน้ี ทาํให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนมากข้ึน และยงัมีผลให้กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น  ต้องพน้จากตาํแหน่งในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
อยา่งไรก็ตามถึงแมอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในตาํบล หมู่บา้น  แต่กฎหมายก็ไม่ไดแ้กไ้ข
หรือปรับลดบทบาทอาํนาจ หน้าท่ีของกาํนัน  ผูใ้หญ่บา้นแต่อย่างใด  ในพ้ืนท่ีการปกครองใดท่ียงัมีสถานภาพของ
กาํนนัในฐานะพนกังานฝ่ายปกครองแห่งทอ้งท่ีอยู่ (เฉพาะพ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล)  ยงัคงไว ้ โดยมิได้
ยกเลิกอาํนาจตามกฎหมายของ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทภารกิจตามกฎหมายลกัษณะปกครอง 
ทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 และกฎหมายอ่ืนๆ รวมถึงงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง มหาดไทย เป็นงานระดบั
ภูมิภาคท่ีจะตอ้งอาศยักาํนัน ผูใ้หญ่บา้น เป็นผูป้ฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นงานดา้นการปกครองและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การอาํนวยความยติุธรรม การป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน การส่งเสริมการปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ของ
รัฐในพ้ืนท่ี งานเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน งานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ งานต่อตา้นยาเสพติด  
เป็นตน้ 
 จากความสําคญัของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ดงักล่าวผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าท่ีตาม
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอ
เชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพฒันาบทบาทของกาํนัน 
ผูใ้หญ่บา้นต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  พ.ศ .2457 และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  พ.ศ.2457  
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 

1. กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นท่ีมีเพศต่างกนั มีการปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ท่ี ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครอง
ทอ้งท่ี พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแตกต่างกนั 

2. กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญัติ
ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ดา้นพ้ืนท่ี การศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตอาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
2. ดา้นเน้ือหา คือ อาํนาจหน้าท่ี ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457  และกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง ใน 6 ดา้น คือ 1) ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย  2) ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ  3) 
ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  4) ดา้นการทะเบียนต่างๆ  5) ดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  6) 
ดา้นอ่ืนๆ 
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3. ดา้นประชากร 
  ประชากรท่ีศึกษา คือ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ทุกตาํบล หมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จาํนวน 66  คน  กาํหนดจากประชากรทั้งหมด 

4. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  1)  ตวัแปรอิสระ คือ เพศและระดบัการศึกษา ของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงขวญั จงัหวดั
ร้อยเอ็ด 
  2)  ตวัแปรตาม อาํนาจหน้าท่ี ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457  และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ใน 6 ดา้น คือ 1) ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย  2) ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ  3) 
ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  4) ดา้นการทะเบียนต่างๆ  5) ดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  6) 
ดา้นอ่ืนๆ 

5. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูระหว่างวนัท่ี  1-30  มีนาคม 2558 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากร 
  ประชากร คือ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นทุกตาํบล หมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 66 คน 
กาํหนดจากประชากรทั้งหมด 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นทุกตาํบล หมู่บา้นในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 1 ฉบบั แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) 
  ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามอาํนาจ หน้าท่ีตามพระราชบญัญัติลกัษณะ
ปกครองทอ้งท่ี  พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น  ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงขวญั  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด  
  โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตาม
วิธีของลิเคอร์ท (Likert)  
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการปฏิบติังานตามอํานาจ หน้าท่ีตาม
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น 

2) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  2  ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่งหมาย และ
สมมติฐานการศึกษา 
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3) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแกภ้าษา เน้ือหา 
ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัไดต้รง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํเพ่ิมเติม 

4) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้  กบักาํนัน ผูใ้หญ่บา้นในเขตอาํเภอธวชับุรี  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  40  คน 

5) นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช ้  ไปหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดยวิธี  Item-
total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

6) นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha  Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 

7) จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 การรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาผูศึ้กษาดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) ขอหนังสือจากวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอต่อ
นายอาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลู    ในการศึกษาดว้ยตนเองและติดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มลู ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทาํ
การวิเคราะห์ตามลาํดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) วิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2) วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามอาํนาจ หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครอง
ทอ้งท่ี  พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงขวญั  จงัหวดัร้อยเอ็ด โดย
หาค่าเฉล่ีย ( x ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ียและแปลความหมาย (บุญ
ชม  ศรีสะอาด, 2543 : 100) 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทกํานัน ผูใ้หญ่บ้าน  กับการรักษาความสงบ
เรียบร้อย จาํแนกตามสถานภาพใชค่้า  F-test  (One way ANOVA)  t–test 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกับ
นิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
 2) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha 
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
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2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ ใชค่้า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่

โดยวิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff  ) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาการปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  พ.ศ.2457 และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด สรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

1. กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 64 คน (ร้อย
ละ 96.96)  รองลงมาเป็นเพศหญิง จาํนวน 2 คน (ร้อยละ  3.04)ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา   จาํนวน 43 คน 
(ร้อยละ 65.15) รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 16 คน  (ร้อยละ 24.24) มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
จาํนวน 5 คน (ร้อยละ 7.57)  และมีการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี จาํนวน 2 คน (ร้อยละ 3.04) 

2. กาํนัน ผูใ้หญ่บ้านในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดปฏิบัติงานตามอาํนาจหน้าท่ีตาม
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยภาพรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบั
มาก ( x =3.77) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
( x =3.84) ดา้นการป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน  ( x =3.83) ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ  ( x =3.78) ดา้นการ
ปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อยและด้านการทะเบียนต่างๆ  ( x =3.77)  และด้านอ่ืนๆ ( x =3.67)  
ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เป็นดงัน้ี 
  1) ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย  โดยภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก   ( x

=3.77)  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3  อนัดบั  คือ  การควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บา้นให้ปฏิบติัให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ ( x =3.93) รองลงมา ดาํเนินการหรือจดัการตามหมายสั่งของเจา้
พนกังานให้คน้หรือให้ยดึ ผูก้ระทาํผดิหรือสงสัยว่ากระทาํผดิกฎหมาย  ( x =3.87) และบริหาร  จดัการหมู่บา้นให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ถูกตอ้งตามหลกัสุขลกัษณะ  ( x =3.86)  ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ  รายงานหรือแจง้ความ
เม่ือทราบว่ามีการกระทาํผดิกฎหมายหรือสงสัยว่าจะเกิดเหตุข้ึนในหมู่บา้น  ( x =3.62) 
  2) ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ โดยภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก   ( x =3.78) เรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั คือ การบาํรุงและส่งเสริมอาชีพราษฎรในทาง เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และ
อุตสาหกรรม ( x =3.89)  รองลงมา  ให้คาํปรึกษาช่วยเหลือแก่เกษตรกรและคนยากจน  ( x =3.83) และตรวจตราและ
รักษาผลประโยชน์ในการ อาชีพและราษฎร  ( x =3.80)  ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือ ช่วยเหลือในการตรวจ
และนาํเก็บภาษีอากรในเขตทอ้งท่ีตาํบล หมู่บา้น ( x =3.86) 
  3) ดา้นการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก   ( x

=3.84)  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดับ คือ ดูแลพ้ืนท่ีป่าไมใ้นความรับผิดชอบ เม่ือมีการบุกรุก ตดัไม ้
ทาํลายป่าหรือการกระทาํผดิต่างๆ  ไดร้ายงานให้นายอาํเภอทราบ ( x =3.88)  รองลงมา  ป้องกนัและปราบปรามการ
กระทาํผดิตามพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ  ( x =3.86)  และป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบตดัไม้ ทาํลายป่า
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และการกระทาํผดิต่างๆ ในทอ้งท่ีรับผดิชอบ ( x =3.83)  ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือ ป้องกนัและปราบปราม
การลกัลอบตดัไม ้ทาํลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษใ์นเขตทอ้งท่ี  ( x =3.72) 
  4) ดา้นการทะเบียนต่างๆ  โดยภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก  ( x =3.77)  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย 3 อนัดบั คือ เป็นผูรั้บรอง ผูข้ออนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืน ท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ในเขตตาํบล หมู่บา้น ( x

=3.86) รองลงมา  การเป็นพนักงานตรวจรับบตัรประจาํตวัประชาชน  ( x =3.85)  และสํารวจ จดัทาํบญัชีสัตวท่ี์ยงั
ไม่ไดท้าํตัว๋รูปพรรณกรณีหายหรือตาย  ( x =3.82)  ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือ จดัการให้ความสะดวกและ
รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งผูแ้ทน เช่น ส.ส.  ส.จ. ส.อบต. เป็นตน้  ( x =3.63) 
  5) ดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  โดยภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก  ( x =3.83) เรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3 อันดับ  คือ สํารวจความเสียหายจากภัยธรรมชาติตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ
กระทรวงมหาดไทย ( x =4.06)รองลงมา  รวบรวมกลุ่มประชาชนและอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ( x =3.92) 
และการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยจดัระเบียบและเขตพ้ืนท่ี
ช่วยเหลือตามความจาํเป็นเร่งด่วนอยา่งเป็นธรรมและเสมอภาคและไม่ให้เกิดความซํ้าซอ้น ( x =3.83) ส่วนขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือเป็นเจา้พนกังานดบัเพลิงในเขตทอ้งท่ี ( x =3.73) 
  6) ดา้นอ่ืนๆ โดยภาพรวมและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.67) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับ คือ การสํารวจโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ท่ีดิน ท่ีอยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ( x =3.79) รองลงมา  แนะนํา
ช่วยเหลือประชาชนในการจดทะเบียนคนจน  ( x =3.92) และการช่วยเหลือทางราชการดูแลรักษาท่ีราชพสัดุอนัเป็น
ทรัพยสิ์นของแผ่นดิน ( x =3.72) ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือ ช่วยเหลือเจา้พนักงานท่ีดินในการรับจดัท่ีดิน 
ออกหนงัสือสาํคญั หรือโฉนดท่ีดิน การโอน การซ้ือขาย  ( x =3.52) 

3. กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ท่ีมีเพศต่างกนัปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 
พ.ศ.2457และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

4. กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัลกัษณะ
ปกครองทอ้งท่ี  พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาท่ีพบว่า กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด  ปฏิบติังานตาม
อาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยภาพรวมและทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิลาวรรณ  พิพฒัน์ชยักร (2547) ท่ีศึกษาการ
ปฏิบติังานของผูใ้หญ่บา้นอาํเภอนาเชือก จงัหวดั  มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า  ผูใ้หญ่บา้นมีการปฏิบติัหน้าท่ี
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยเป็นรายด้านคือ ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ ด้านการ
ปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อยและดา้นการทะเบียนต่างๆ และดา้นอ่ืน ๆ  ตามลาํดบั 
 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่ามีประเด็นท่ีการปฏิบติัมากในแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นการปกครองและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย คือ การควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บา้นให้ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ แสดงให้เห็นว่ากาํนัน ผูใ้หญ่บา้นให้ความสําคญัในเร่ืองกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  โภคิน พลกุล  (2547: 8) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการปฏิบติัหน้าท่ีของกาํนัน 
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ผูใ้หญ่บา้นในสถานการณ์ พ.ศ. 2547 ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย คือ กาํนัน ผูใ้หญ่บ้านควร
ดาํเนินการแนะนาํ ตกัเตือน และดูแลราษฎรมิให้กระทาํการผดิกฎหมายรวมถึงช้ีแจงขอ้ราชการต่าง ๆ ท่ีประชาชนพึงรู้ 
ให้กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ท่ีเป็นหัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจาํหมู่บา้น (ชรบ.) อาํนวยความสะดวกในตา้น
ต่างๆ แก่ประชาชน ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ  คือ การบาํรุงและส่งเสริมอาชีพราษฎรในทางเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม โดยโภคิน  พลกุล (2547: 8) ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบติัหน้าท่ีของกาํนัน 
ผูใ้หญ่บา้นในสถานการณ์ พ.ศ. 2547 ดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจน ให้ดาํเนินการร่วมมือกบัทางจงัหวดั อาํเภอ 
องคก์รปกครองส่วนทองถ่ินและประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเป็นผูใ้ห้ขอ้มลูแก่ประชาชนใน พ้ืนท่ีตาํบล หมู่บา้น ตลอดจน
ขอ้มูลปัญหาความตอ้งการ (Demand  Side) ทรัพยากรในการ ให้ความช่วยเหลือ (Supply  Side) เพ่ือน่าไปร่วมกนั
วิเคราะห์ปัญหาถึงระดบัฐานราก และแกไ้ขปัญหาสังคมและความยากจนต่อไป)  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  วิรัตน์  
ไชยสิทธ์ิ  (2546 : บทคดัย่อ)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกาํนันและผูใ้หญ่บา้นตามกฎหมายว่าดว้ย
ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี และกฎหมายอ่ืนท่ีกาํหนดเป็นอาํนาจหน้าท่ีของกาํนันผูใ้หญ่บา้น  กรณีศึกษากาํนันและ
ผูใ้หญ่บา้นจังหวดันครนายก ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าท่ีของ  กาํนันและผูใ้หญ่บา้นตาม
กฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ีและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลการ  ปฏิบติังานมากท่ีสุดเรียงลาํดบัลงมาได ้
ดงัน้ี ดา้นการพฒันาอาชีพ ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คือ ดูแลพ้ืนท่ีป่าไมใ้นความรับผิดชอบ  
เม่ือมีการบุกรุก ตดัไม  ้ทาํลายป่าหรือการกระทาํผิดต่างๆ ไดร้ายงานให้นายอาํเภอทราบ  ดา้นการทะเบียนต่างๆ คือ 
เป็นผูรั้บรอง ผูข้ออนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืน ท่ีมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตตาํบล หมู่บา้น ดา้นการทะเบียนต่างๆ คือ เป็นผู ้
รับรอง ผูข้ออนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ในเขตตาํบล  หมู่บา้น ดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน คือ 
สํารวจความเสียหายจากภัยธรรมชาติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงมหาดไทย ด้านอ่ืนๆ คือ การสํารวจ
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ท่ีดิน ท่ีอยูใ่นข่ายตอ้งเสียภาษี 
 ในขณะเดียวกนัจากผลการศึกษาเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่ามีประเด็นท่ีการปฏิบติัน้อยท่ีสุดในแต่ละ
ดา้น  ซ่ึงกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้นควรดาํเนินการให้มากยิ่งข้ึน  คือ  ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย  คือ  
รายงานหรือแจง้ความเม่ือทราบว่ามีการกระทาํผิดกฎหมายหรือสงสัยว่าจะเกิดเหตุข้ึนในหมู่บา้น ดา้นการพฒันาและ
ส่งเสริมอาชีพ คือ ช่วยเหลือในการตรวจและนําเก็บภาษีอากรในเขตท้องท่ีตาํบล หมู่บ้าน ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คือ ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
เขตป่าอนุรักษ์ในเขตทอ้งท่ี ดา้นการทะเบียนต่างๆ คือ จดัการให้ความสะดวกและรักษาความสงบเรียบร้อยในการ
เลือกตั้งผูแ้ทน เช่น ส.ส.  ส.จ. ส.อบต. เป็นตน้ ดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน คือ เป็นเจา้พนักงานดบัเพลิงในเขต
ทอ้งท่ี และดา้นอ่ืนๆ คือ ช่วยเหลือเจา้พนักงานท่ีดินในการรับจดัท่ีดิน ออกหนังสือสําคญั หรือโฉนดท่ีดิน การโอน 
การซ้ือขาย 
 กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ท่ีมีเพศต่างกนัปฏิบติังานตามอาํนาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัลักษณะปกครองทอ้งท่ี 
พ.ศ.2457และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนัและกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนั  ปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ผลการศึกษาท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นไม่
ว่าจะเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงล้วนแต่มีความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งในปัจจุบนั
กฎหมายต่างๆ  ไดเ้อ้ือให้มีความเสมอภาคกนัในทุกเร่ือง เช่นเดียวกนัระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัไม่ทาํให้การปฏิบติังาน
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ตามอาํนาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ของกาํนัน  
ผูใ้หญ่บา้นต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํไปใช ้
 1) ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นควรรายงานหรือแจง้ความเม่ือทราบ
ว่ามีการกระทาํผดิกฎหมายหรือสงสัยว่าจะเกิดเหตุข้ึนในหมู่บา้นให้มากยิง่ข้ึน 
 2) ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ  กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้นควรให้การช่วยเหลือและตรวจและนาํเก็บภาษีอากร 
ในเขตทอ้งท่ีตาํบล  หมู่บา้น  ให้มากยิง่ข้ึน 
 3) ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นควรดาํเนินการเก่ียวกับการ
ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบตดัไม ้ทาํลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษใ์นเขตทอ้งท่ีให้มากยิง่ข้ึน 
 4) ดา้นการทะเบียนต่างๆ กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้นควรให้การช่วยเหลือเจา้พนักงานท่ีดินในการรับจดัท่ีดิน ออก
หนงัสือสาํคญั หรือโฉนดท่ีดิน การโอน การซ้ือขาย 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีจะส่งผลให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 2) ควรศึกษาแนวทางหรือวิธีการท่ีเหมาะสมในการพฒันาศกัยภาพกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
 3) ควรศึกษาปัญหาและอุสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
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ศึกษาการด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอสิาณ อ าเภอเมอืง จังหวดับุรีรัมย์ 
The Study of Operations in Public Service of I-San Subdistrict Municipality,  

Muang District, Burirum Province 
 

พระฉฒัร์นุพงค ์ (อตถกาโม) สิงห์กลู1 
รัชดากร  ทมินเหมย2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาล
ตาํบลอิสาณ  อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และอาชีพ ประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่างในการศึกษา  คือ  ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ จาํนวน 18,391 คน 
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ   ทาโร ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 391  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษาเป็นแบบสอบถาม  มีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test)  และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe/)  ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานดา้น
การบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลอิสาณ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี 
ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และดา้น
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ตามลาํดบั 
 2. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลอิ
สาณ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  และดา้นการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  ประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 โดย เพศหญิงมีความ
คิดเห็นว่าเทศบาลฯ มีการดาํเนินการสูงกว่าเพศชาย ส่วนดา้นอ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
 3. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลอิ
สาณ  อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันครราชสีมา 
2 (อาจารย ์ดร.), อาจารยท์ี่ปรึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วทิยาลยันครราชสีมา 
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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. 
 
บทน า 
 ในการบริหารราชการแผน่ดินนั้น  กฎหมายสูงสุดท่ีหน่วยงานต่างๆ  ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการดาํเนินงานจะตอ้งยึดถือ
และปฏิบัติโดยเคร่งครัดคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และในการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  นบัเป็นรัฐธรรมนูญท่ีไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินไวเ้ป็น
อยา่งดี  โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540 นับว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชนอย่างแทจ้ริง
ในประวติัศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไทย  โดยรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีมีเจตนารมณ์มุ่งกระจายอาํนาจสู่
ทอ้งถ่ิน  โดยมีบทบญัญติัอย่างชดัเจนว่ารัฐตอ้งกระจายอาํนาจให้ทอ้งถ่ินพ่ึงตนเองตดัสินใจในกิจการทอ้งถ่ินเองได้
และพฒันาเศรษฐกิจให้ทัว่ถึงเท่าเทียมรวมทั้งยงัได้แสดงเจตนารมณ์ในการพฒันาจังหวดัให้มีความพร้อมเพ่ือเป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่โดยคาํนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน  นอกจากน้ียงัไดร้ะบุถึงการปกครอง
ทอ้งถ่ินซ่ึงตอ้งพฒันากระจายอาํนาจให้ส่วนทอ้งถ่ินเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  รวมทั้งให้มีกฎหมายพระราชบญัญติักาํหนด
แผนขั้นตอนการกระจายอาํนาจซ่ึงมีบทบาทสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงขั้นฐานรากของการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน
ให้มีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองสามารถจดัการบริการสาธารณะท่ีตรงกบัความตอ้งการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินและให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมกาํหนดทิศทางตรวจสอบกาํกบัดูแลการทาํงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
กระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินดงักล่าวมีความสําคญัต่อระบบการบริหารภาครัฐทั้งราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วน
ทอ้งถ่ินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายโอนงานเงินคนและความเป็นอิสระในการบริหารจัดการจากส่วนกลางซ่ึงจะ
เก่ียวขอ้งกับภารกิจรับผิดชอบใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนการปรับบทบาทโครงสร้างวิธีการทาํงานและแนวทางดาเนินงานท่ี
สาํคญัๆทั้งในระดบัภูมิภาคทอ้งถ่ินและชุมชนตลอดจนการสนบัสนุนสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีพฒันาจากส่วนต่างๆ
ให้เขา้มามีบทบาทในการบริหารขบัเคล่ือนการพฒันาสู่การปฏิบติัในทุกระดบัทั้งน้ีเพ่ือพฒันาชีวิตสนองความเป็นอยู่
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ของประชาชนให้ดีข้ึนการตอบสนองต่อการพฒันาประเทศและการให้บริการประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
นาํการบริการของรัฐลงสู่ประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 การจดัทาํบริการสาธารณะโดยส่วนทอ้งถ่ิน  หมายถึง การจดัทาํบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพทัยา
ซ่ึงบริการสาธารณะท่ีจดัทาํโดยส่วนทอ้งถ่ินนั้น ไดแ้ก่บริการสาธารณะบางประเภทท่ีรัฐมอบหมายให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัทาํเอง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในเขตทอ้งถ่ินนั้นๆ โดย
อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัทาํบริการสาธารณะจะถูกบญัญติัไวใ้นกฎหมายจดัตั้งองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละประเภท และในพระราชบญัญัติกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยการจดัทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นสามารถ
สรุปและแบ่งออกเป็น 4 ดา้นหลกัๆไดด้งัน้ี  คือบริการสาธารณะทางดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  บริการ
สาธารณะทางดา้นงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  บริการสาธารณะทางดา้นการศึกษาและวฒันธรรม  และบริการ
สาธารณะทางดา้นชีวิตความเป็นอยู่  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสาธารณะประโยชน์เป็นสําคญั  กล่าวคือการจดับริการ
สาธารณะจะตอ้งสอดคลอ้งและสนองต่อสภาพปัญหาและความตอ้งการส่วนรวมของประชาชนทุกคนในทอ้งถ่ิน  ซ่ึง
เป็นความตอ้งการของประชาชนท่ีจะมีชีวิตเป็นอยูอ่ยา่งสุขสบาย  และความตอ้งการท่ีจะใชชี้วิตอยู่ในสังคมนั้นอย่าง
ปลอดภยั (นันทวฒัน์ บรมานันท์, 2547) ดงันั้นการจดัทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัของการกระจาย
อาํนาจการปกครองไปสู่ทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถบริหารจดัการและปกครองดูแล
ตวัเองได ้ มีความสามารถท่ีจะรับรู้สภาพการเปล่ียนแปลงของปัญหาต่างๆ และแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
ได้ดีและรวดเร็วกว่าราชการส่วนกลาง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นให้
ไดม้ากท่ีสุดอยา่งแทจ้ริง 

 จากเหตุผลและความสาํคญัในเร่ืองการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าวขา้งตน้ ผู ้
ศึกษาจึงสนใจศึกษาการดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบล อิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ เพ่ือ
นาํผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลอิ
สาณ  อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ให้มีความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลอิสาณ  อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย  ์
2. เพ่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลอิสาณอาํเภอเมือง  จงัหวดั

บุรีรัมย ์ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 

1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบล  
อิสาณ อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ แตกต่างกนั 

2. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบล  
อิสาณ อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ แตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 การศึกษาการดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลอิสาณ  อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์  ผู ้
ศึกษากาํหนดขอบเขตดา้นเน้ือหาโดยศึกษา 4 ดา้นไดแ้ก่ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดา้นสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว และดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ เทศบาลตาํบลอิสาณ  อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์
  ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1)  ตวัแปรอิสระ (Independent  Variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ  
อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ไดแ้ก่  เพศและอาชีพ 
 2)  ตวัแปรตาม (Dependent  Variables)  คือ การดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบล  
อิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไดแ้ก่ ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มดา้น
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวและดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาเก็บขอ้มลูระหว่างวนัท่ี  1  มกราคม-31  มีนาคม  2558 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากร คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 18,391 คน (ขอ้มูล
ทะเบียนราษฎร์เทศบาลตาํบลอิสาณ พ.ศ.2557, 2557: 1) 
  กลุ่มตวัอย่าง  คือ  ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ  อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย  ์ กาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro  Yamane,  1973  อา้งใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 101)  โดยใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั .05 คาํนวณตามสูตร ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 391.48 คน  
การศึกษาน้ีจึงเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 391 คน แลว้เลือกตวัอย่างจากแต่ละหมู่บา้น โดยคาํนวณตามสัดส่วนค่าร้อยละ และ
เลือกเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลอิสาณ  อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย  ์ จาํนวน      
1 ฉบบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี  1 สอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนท่ี  2 สอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานด้านการบริการสาธารณะของเทศบาล
ตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
  โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท  (Likert)  โดยค่าแต่ละระดบัมีความหมาย   
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 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
1) ออกหนังสือจากวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอต่อ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลอิสาณ  อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์
2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
1) วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่ าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 
2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบล  

อิสาณ  อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบั
เกณฑค่์าเฉล่ียและแปลความหมาย  ดงัน้ี  (บุญชม ศรีสะอาด,  2543 : 100) 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานด้านการบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาํบลอิสาณ  อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํแนกตามสถานภาพใชค่้า F-test (One way ANOVA)  t–test 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ  อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จาํนวน 198 คน (ร้อยละ 50.64) รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 193 คน (ร้อยละ  49.36)  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับราชการ หรือ พนกังานรัฐวิสาหกิจจาํนวน 167 คน (ร้อยละ  42.71)  รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ ส่วนตวั คา้ขาย  
จาํนวน  149  คน (ร้อยละ  38.11) และประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จาํนวน  75  คน  (ร้อยละ  19.18) 

2. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ  อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์มีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.80)  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย เป็นดงัน้ี  ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ( x =4.21)  ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  ( x

=3.85) ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ( x =3.84)  และดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  ( x =3.30)  ตามลาํดบั  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  เป็นดงัน้ี 
 1)  ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =4.21)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่ามี 6  ขอ้อยูใ่นระดบัมาก  และมี  1  ขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  3  อบัดบั
ดงัน้ี  เทศบาลฯ มีการดูแล บาํรุงรักษาสถานท่ีเล่นกีฬาและออกกาํลงักาย( x =4.48) รองลงมาเทศบาลฯ จดัให้มี
สถานท่ีเล่นกีฬา และออกกาํลงักาย  ( x =4.45)  และเทศบาลฯ  มีการสร้างและบาํรุงรักษาถนน และทางระบายนํ้ า   
( x =4.38)  ส่วนขอ้ท่ีเทศบาลตาํบลอิสาณดาํเนินการนอ้ยท่ีสุดคือ  เทศบาลฯ  มีการบริการนํ้าประปาอยา่งเพียงพอและ
สมํ่าเสมอ ( x =3.45) 
 2)  ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.85)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามี  
5  ขอ้อยู่ในระดบัมาก  และมี  2  ขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อบัดบัดงัน้ี 
เทศบาลฯ  มีการสนับสนุนและจดับริการด้านสาธารณสุข เช่น การประสานกับสถานบริการด้านสาธารณสุข เพ่ือ
ให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ( x =4.10)  รองลงมาเทศบาลฯ  มีการให้บริการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ เช่น โรคไขเ้ลือดออกโรคไขห้วดันก โรคพิษสุนัขบา้ เป็นตน้ ( x =4.29)  และเทศบาลฯ  มีการให้บริการ
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แนะนาํรักษา ดูแลสุขภาพอนามยัผูสู้งอาย ุผูพิ้การและประชาชน  ( x =4.05) ส่วนขอ้ท่ีเทศบาลตาํบลอิสาณดาํเนินการ
นอ้ยท่ีสุดคือ  เทศบาลฯ  มีการเก็บขยะ มลูฝอยและส่ิงปฏิกลูต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ  ( x =3.33) 
 3) ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.30)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่ามี  3  ขอ้อยูใ่นระดบัมาก  และมี  4  ขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  3  อบัดบั
ดงัน้ี  เทศบาลฯ  มีการส่งเสริมและจดัตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้น ฯลฯ  ( x =4.11)  รองลงมา
เทศบาลฯ  จดัให้มีศูนยก์ลางการซ้ือขายสินคา้ในหมู่บา้นหรือชุมชน เช่น ตลาดนัด ( x =3.78) และเทศบาลฯ มีการ
ประสานงานกบัส่วนราชการในพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว  ( x =3.54)  ส่วนขอ้ท่ีเทศบาลตาํบลอิสาณดาํเนินการ
นอ้ยท่ีสุดคือ  เทศบาลฯ  มีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหรือแหล่งท่องเท่ียว  ( x =2.83) 
 4)  ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ( x =3.84)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่าทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3  อนัดบัดงัน้ี  เทศบาลฯ  มีการกิจกรรมเพ่ือ
ทาํนุ บาํรุงและสืบสานวฒันธรรมไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นตน้  ( x =4.09)  รองลงมาเทศบาลฯ  มีการ
สนบัสนุนหรือให้ทุนเพ่ือจดัซ้ือ จดัหาวสัดุ ส่ือการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี  ( x =4.01)  และเทศบาลฯ  มี
การสนับสนุนการศึกษานอกระบบ  เช่น  การศึกษานอกโรงเรียน  ( x =3.98)  ส่วนข้อท่ีเทศบาลตาํบลอิสาณ
ดาํเนินการนอ้ยท่ีสุดคือ  เทศบาลฯ  มีการจดับริการสําหรับ เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุและผูพิ้การ เช่น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
กิจกรรมหรือการส่งเสริมสาํหรับกลุ่มดงักล่าว  ( x =3.52) 

3. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลอิ
สาณ  อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามี 2 ดา้นท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ  ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว และดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โดยประชาชนเพศหญิงมีความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ  มีการดาํเนินการสูงกว่าประชาชนเพศชาย  ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่
แตกต่างกนั 

4. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบล  
อิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาท่ีพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลอิสาณ มีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาลตาํบลอิสาณ  อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย  ์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ  ฐิติพงศ ์ ทิพยอ์กัษร  (2554 : บทคัดย่อ) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการ
สาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษาพบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า
เทศบาลตาํบลอิสาณ ไดใ้ห้ความสําคญัดา้นการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบ โดยมีผลการ
ดาํเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  นอกจากน้ีเทศบาลตาํบลอิสาณยงัไดก้าํหนดเป็นนโยบายในการพฒันา  เช่น  
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งตาํบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นคมนาคมขนส่ง ดา้นความ
สงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน  มีการบริหารจดัการท่ีดีในตาํบลอิสาณ โดยประชาชนไดรั้บบริการท่ีดี 
มีการปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันและเกิดการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการพฒันา  (แผนพฒันาเทศบาล
ตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย,์  2557 : 2)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าเทศบาลตาํบลอิสาณ ไดด้าํเนินการ
บริการสาธารณะอยู่ในระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปราณี  อินทวงศ ์  (2550 : บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาเร่ือง 
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ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ประสิทธิผลการให้บริการ
ของเทศบาลตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  โดยดา้นท่ีมีการ
ดาํเนินการมากท่ีสุดคือ ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ซ่ึงเทศบาลไดด้าํเนินการในเร่ืองดูแล บาํรุงรักษา
สถานท่ีเล่นกีฬาและออกกาํลงักาย การจดัให้มีสถานท่ีเล่นกีฬา และออกกาํลงักาย  การสร้างและบาํรุงรักษาถนน และ
ทางระบายนํ้า  แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของเทศบาลฯ ในการส่งเสริมให้ประชาชนดูแล รักษาสุขภาพดว้ยการจดั
สถานท่ีและเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการออกกาํลงักาย นอกจากน้ีเทศบาลฯ ยงัดูแลรักษาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานคือการ
สร้างและบาํรุงรักษาถนน และทางระบายนํ้า 
 ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลไดส้นับสนุนและจดับริการดา้นสาธารณสุขเช่น การประสานกบั
สถานบริการด้านสาธารณสุข เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  มีการให้บริการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวดันก โรคพิษสุนัขบา้ เป็นต้น  นอกจากน้ีเทศบาลฯ  ยงัไดด้าํเนินการ
ให้บริการแนะนํารักษา ดูแลสุขภาพอนามยัผูสู้งอายุ ผูพิ้การและประชาชน ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เทศบาลฯ มีการกิจกรรมเพ่ือทาํนุ บาํรุงและสืบสานวฒันธรรมไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นตน้  เทศบาลฯ  มี
การสนับสนุนหรือให้ทุนเพ่ือจดัซ้ือ จัดหาวสัดุ ส่ือการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี  และเทศบาลฯ  มีการ
สนบัสนุนการศึกษานอกระบบ  เช่น  การศึกษานอกโรงเรียน  ส่วนดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว เทศบาลฯ  มีการ
ส่งเสริมและจดัตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้น ฯลฯ จดัให้มีศูนยก์ลางการซ้ือขายสินคา้ในหมู่บา้นหรือ
ชุมชน เช่น ตลาดนดั  และเทศบาล  ไดป้ระสานงานกบัส่วนราชการในพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีเพศและท่ีมีอาชีพต่างกนั ต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลตาํบลอิสาณ  อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ พบว่า  ประชาชนเพศหญิงและเพศชาย  มีความคิดเห็นต่อการ
ดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลอิสาณ  อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามี 2 ดา้นท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ดา้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว และด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยประชาชนเพศหญิงมีความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ มีการ
ดาํเนินการสูงกว่าประชาชนเพศชาย  ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั และ ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อ
การดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
 1) เทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ควรจดับริการนํ้าประปาอยา่งเพียงพอและสมํ่าเสมอ 
 2) เทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย ์ควรมีการเก็บขยะ มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลต่างๆ อย่าง
สมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ 
 3) เทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ควรมีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหรือแหล่งท่องเท่ียวให้
มากยิง่ข้ึน 
 4) เทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ควรจดับริการสําหรับ เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุและผูพิ้การ 
เช่น ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก กิจกรรมหรือการส่งเสริมสาํหรับกลุ่มดงักล่าวให้มากยิง่ข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
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 1) ควรศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการบริการสาธารณะอยา่งมีประสิทธิภาพสาํหรับองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
 2) ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้การดําเนินงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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การมส่ีวนร่วมในการพัฒนาวดัของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองตาด อ าเภอเมอืง จังหวดับุรีรัมย์ 
The Participation in Temple Development of the people in Nong Tad Subdistrict Municipality, Mueang 

District, Buri Ram Province 
 

พระอาคม (อาคโม) พระรัมย์1 
พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย์2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพฒันาวดัของประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํแนกปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษา ประชากร
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 
10,869 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 396 คน  เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากับ 0.97 
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ  
(F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีส่วนร่วมในการพฒันาวดัในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ดา้นการ
ตรวจสอบ ดา้นการปฏิบติั ดา้นการวางแผน  และดา้นการแกไ้ขปัญหา ตามลาํดบั 
 2.  ประชาชนท่ีมีเพศ และระดบัการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาวดัในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : การมีส่วนร่วม, การพฒันาวดั, เทศบาลตาํบลหนองตาดม, จงัหวดับุรีรัมย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันครราชสีมา 
2 (ผูช่้วยศาสตราจารย)์, อาจารยท์ี่ปรึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วทิยาลยันครราชสีมา 
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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. 
 
บทน า 
 ศาสนาพุทธไดเ้ขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นเวลานานและไดก้ลายเป็นสถาบนัหลกัท่ีดาํรงอยู่กบัสังคมไทย
จนอาจกล่าวไดว้่าเป็นศาสนาประจาํชาติ เน่ืองจากมีประชาชนส่วนใหญ่นบัถือและให้คุณค่าของสังคมไทยในหลายๆ 
ดา้นเช่น เป็นบ่อเกิดของศิลปวฒันธรรมท่ีดีงามและเป็นมรดกอันลํ้ าค่าสังคมไทยท่ียงัคงสืบต่อมาจนถึงทุกวนัน้ี 
นอกจากน้ียงัเป็นบรรทดัฐานท่ีคอยควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้อยู่ในกรอบของความถูกตอ้งดีงามตาม
หลกัศีลธรรม คนไทยท่ีนบัถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัจะมีความเคร่งครัด และเล่ือมใสศรัทธาในเร่ือง
ของศาสนาอยา่งมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากวดัวาอารามต่างๆ ท่ีบรรพบุรุษไทยไดส้ร้างให้สะทอ้นถึงศรัทธาความเช่ือมัน่ท่ีมี
ต่อพระพุทธศาสนา จากการศึกษาเอกสารและหลกัฐานต่างๆ พบว่าวิถีชีวิตชาวพุทธไทยตั้งแต่อดีตมีความแนบแน่น
อยู่กบัพระพุทธศาสนาอย่างมาก ท่ีสําคญัคือวดัไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางของสังคมในหลายเร่ือง  เช่น การศึกษา การ
ฝึกหัดอาชีพ ท่ีประชุมปรึกษาหารือระหว่างผูป้กครองกบัชาวบา้น เป็นตน้ 
 การสร้างวดัมีมาแต่โบราณกาล เม่ือประชาชนมีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาไดอ้พยพไปตั้งถ่ินฐานอยู่ ณ ท่ี
ใดก็มกัจะสร้างวดัข้ึนแลว้นิมนตพ์ระสงฆไ์ปพาํนกัเพ่ือบาํเพ็ญบุญกุศลประกอบศาสนกิจตามประเพณีท่ีสืบต่อกนัมา
ในอดีตวดัเป็นสถานท่ีท่ีพุทธศาสนิกชนทัว่ไปไดใ้ชเ้ป็นสถานศึกษาอบรมให้มีความรู้ในดา้นวิชาชีพตาํราแพทยแ์ผน
ไทยและศิลปกรรมแขนงต่างๆเป็นสถานท่ีทาํบุญบาํเพญ็กุศล เป็นศนูยก์ลางการบริหารและการปกครอง รวมทั้งเป็นท่ี
พ่ึงทางจิตใจของประชาชน ดงันั้น วดัจึงเป็นสถานท่ีท่ีสาํคญัยิง่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดมา จึงถือไดว้่าวดั
เป็นศนูยก์ลางของชุมชนไทยทั้งอดีตและปัจจุบนั ปัจจุบนัการสร้างวดัตั้งวดัจะตอ้งดาํเนินการให้ถูกตอ้งตามขั้นตอน
ของทางราชการ เม่ือการสร้างวดัตั้งวดัไดเ้สร็จส้ิน ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวดัท่ีถูกตอ้งและสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติไดข้ึ้นทะเบียนไวใ้นทะเบียนวดัของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแลว้จึงถือว่าวดันั้น
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เป็นวดัโดยสมบรูณ์ โดยเจา้อาวาสมีหนา้ท่ีทาํนุบาํรุงรักษาวดัจดักิจการและศาสนสมบติัของวดัให้เป็นไปดว้ยดีในการ
น้ีตอ้งดูแลบริหารกิจการภายในวดัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้นการปกครองการศึกษาการปฏิบติัและอ่ืน ๆให้มีความกา้วหน้า
ถูกตอ้ง เป็นระเบียบ เพ่ือให้วดัเป็นศนูยก์ลางการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของพุทธศาสนิกชนทัว่ไป ซ่ึงหมายถึง การพฒันา
กิจการพระพุทธศาสนาหรือการพฒันาวดันัน่เอง 
 ปัจจุบนัประชาชนชาวไทยร้อยละ 92 ของประชากรทัว่ประเทศนบัถือศาสนาพุทธ หลกัของพระพุทธศาสนา
เป็นพ้ืนฐานเป็นแก่นและเป็นแกนของวฒันธรรมไทยทุกดา้นทุกสาขา ชุมชนย่อยๆ ของชาวไทยทัว่ประเทศไม่ว่าจะ
เป็นหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ หรือจงัหวดั จะเห็นไดว้่ามีชุมชนไทยพุทธอยูเ่ป็นส่วนใหญ่ และเคร่ืองหมายของชุมชนไทย
พุทธ คือ วดั และจากการสํารวจของ กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555 พบว่าวดัพุทธใน
ประเทศไทยมีจาํนวน 33,071 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.05 ของศาสนสถานของทุกศาสนาท่ีมีอยู่ในประเทศไทย 
โดยทัว่ไปความหมายของวดัท่ีมีต่อชุมชนทั้งในอดีตและปัจจุบนัมี 5 ดา้น คือ เป็นท่ีพาํนักอาศยัของพระภิกษุสามเณร 
เป็นท่ีบวชเรียน เป็นท่ีทาํบุญบาํเพ็ญกุศลของประชาชน ชาวบา้นโดยรอบวดัเป็นท่ีประชาชนชาว บา้น โดยรอบวดั
ไดม้ารับการปลูกฝังศีลธรรม และวดัเป็นศูนยก์ลางประกอบกิจกรรมทางสังคมร่วมกนัของประชาชนหรือชาวบา้น
โดยรอบวดั 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจเก่ียวกับก ารดาํเนินงานสนองงานของคณะสงฆ์และรัฐ 
(สํานักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ, 2554 : 1)  โดยการทาํนุบาํรุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถมัภ์
คุม้ครองและส่งเสริมการพฒันางานพระพุทธศาสนาดูแลรักษาจดัการศาสนสมบติัพฒันาพุทธมณฑลให้เป็นศูนยก์ลาง
ของพระพุทธศาสนารวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม พฒันาบุคลากรทางศาสนาดว้ยตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีใน
การสนองงานคณะสงฆแ์ละรัฐ ประกอบกบัรัฐบาลมีนโยบายในการอุปถมัภ์คุม้ครองและทาํนุ บาํรุงศาสนาส่งเสริม
การปรับองค์กรและกลไกท่ีรับผิดชอบดา้นศาสนาเพ่ือให้การบริการจดัการ ส่งเสริมทาํนุบาํรุงศาสนามีความเป็น
เอกภาพและประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและสมานฉันทร์ะหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนาเพ่ือนาํ
หลกัธรรมของศาสนามาใชใ้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใชห้ลกัธรรมในการ
ดาํรงชีวิตมากข้ึนดงันั้น วดัจึงตอ้งไดรั้บการพฒันาในดา้นการบรูณปฏิสังขรณ์ให้มีความมัน่คงแข็งแรง ปรับปรุงสภาพ
ภูมิทศัน์ให้เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือสามารถใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินกิจกรรมไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบการพฒันา
วดัเพ่ือให้วดัมีสภาพสะอาดสงบ และสว่าง เพ่ือสร้างความสุขทางดา้นจิตใจให้กบัประชาชนจึงควรพฒันาวดัแบบ
บรูณาการ ให้สอดคลอ้งกบัภารกิจ 6 ดา้นของคณะสงฆ ์โดยระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น ชุมชนรอบวดั 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ สถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือจุดมุ่งหมายให้วดัมีสภาพความเป็นศนูยก์ลางชุมชน
อย่างแทจ้ริงและย ัง่ยืนการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพียงอย่างเดียวยงัไม่สามารถพฒันาวดัไดส้มบูรณ์
ครบถ้วน การพฒันาวดัท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนจะต้องพฒันาวดัแบบบูรณาการโดยการเช่ือมโยงกิจกรรมของวดัให้
สอดคลอ้งกบัการบริหารงานคณะสงฆแ์ละให้สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนั 

  จากเหตุผลและความสําคญัดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันาวดัของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด  อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความ
ร่วมมือในการพฒันาและความร่วมมือดา้นอ่ืนๆ ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันาวดัของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบล   หนองตาด  อาํเภอเมือง 

จงัหวดับุรีรัมย ์
2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพฒันาวดัของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบล   หนองตาด  อาํเภอ

เมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 

1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาวดัของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาํบลหนองตาด  อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั 

2. ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาวดัของประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้าํหนดขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาวดัตามหลกั PDCA ไดแ้ก่ P = Plan คือ การวางแผนงานจากวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดข้ึน D = Do 
คือ การปฏิบติัตามขั้นตอนในแผนงานท่ีไดเ้ขียนไวอ้ย่างเป็นระบบและมีความต่อเน่ือง C = Check คือ การตรวจสอบ
ผลการดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน จาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงแกไ้ขแผนงานใน
ขั้นตอนใด A = Action คือ การปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีมีปัญหา หรือถา้ไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบติัตาม
แผนงานท่ีไดผ้ลสาํเร็จ เพ่ือนาํไปใชใ้นการทาํงานคร้ังต่อไป 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1) ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษา ของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย ์
 2)   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการพฒันาวดัของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด   อาํเภอ
เมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ดา้นการวางแผน  ดา้นการปฏิบติั  ดา้นการตรวจสอบ และดา้นการแกไ้ขปัญหา 

ระยะเวลาในการศึกษา  วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน  2558 
 
วธิีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1)  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
จาํนวน 10,869 คน 
 2)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
จาํนวน 10,869 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane, 1973 อา้งถึงใน 
บุญชม  ศรีสะอาด, 2546 : 101)  ซ่ึงกาํหนดให้มีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95 % ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.5 ไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 385.80 คน การศึกษาน้ี จึงเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 396 คน โดยสุ่มตามสะดวก (เทศบาลตาํบลหนองตาด 
อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย,์  2557) 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาวดัของประชาชน ในเขตเทศบาลตาํบลหนอง
ตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 1 ฉบบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) 
  ตอนท่ี  2  สอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาวดัของประชาชน ในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด  
อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert)  

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาเป็นกรอบแนวคิดในการ
สร้างแบบสอบถาม 

2) สร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกับความ   มุ่งหมายและ
สมมติฐานการศึกษา 

3) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแกไ้ขภาษา 
เน้ือหา ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัได้
ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํเพ่ิมเติม 

4) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กบัผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลสวายสออาํเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน 

5) นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช้ (Try-out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดยวิธี 
Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

6) นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ไปหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .97 

7) จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 การรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1) ขอหนังสือจากวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอต่อ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้นสมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มลู ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทาํ
การวิเคราะห์ตามลาํดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
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1) วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2) วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการพฒันาวดัของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด  อาํเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย ์โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ีย
และแปลความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 : 100) 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพฒันาวดัของประชาชน ในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด  
อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  ใชค่้า t-test และ F-test  (one way ANOVA) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
  1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกับ
นิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
  2) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ (1)  ค่าความถ่ี  (Frequency)  (2)  ค่าร้อยละ  (Percentage)  (3)  ค่าเฉล่ีย  (Mean) และ (4)  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ใช ้t-test และ F-test  (One way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe/) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันาวดัของประชาชน ในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ สรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

1. ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 223คน (ร้อยละ 56.32) รองลงมาเป็นเพศ
หญิง จาํนวน 173 คน (ร้อยละ 43.68) ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 179 
คน (ร้อยละ 45.20) รองลงมา มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา จาํนวน 94 คน (ร้อยละ 23.94)  มีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา จาํนวน 76 คน (ร้อยละ 19.20) และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า จาํนวน 47 คน (ร้อยละ 11.86) 

2. ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีส่วนร่วมในการพฒันาวดัในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํ เภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย ์โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการ
ตรวจสอบ ดา้นการปฏิบติั ดา้นการวางแผน  และดา้นการแกไ้ขปัญหา ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เป็น
ดงัน้ี 

 1) ดา้นการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
อนัดบั ดงัน้ี การแสดงความคิดเห็นในการวางแผนงานดา้นต่างๆ รองลงมา การมีส่วนร่วมในการบริหารงานเพ่ือพฒันา
ความเขม้แข็งของวดั และการมีส่วนร่วมในการวางแผนทางดา้นการเงินของวดั 

 2) ดา้นการปฏิบติั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั 
ดงัน้ี การประชาสัมพนัธ์หรือการเชิญชวนของวดั เพ่ือให้ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรม  รองลงมา การมีส่วนร่วมในการ
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ปฏิบติังานตามภารกิจของวดั และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจดักิจกรรมของวดั  การมีส่วนร่วมในการช่วยจัด
กิจกรรมของวดั 

 3) ดา้นการตรวจสอบ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั 
ดงัน้ี เม่ือวดัมีการจดักิจกรรม ไดแ้จง้ให้ประชาชนไดรั้บทราบอยา่งสมํ่าเสมอ รองลงมาวดัมีการประชุมคณะกรรมการ
วดัอยูเ่สมอ และการแต่งตั้งกรรมการวดั มีความชดัเจน โปร่งใส 

 4) ดา้นการแกไ้ขปัญหา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
อนัดบั ดงัน้ี วดัเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการไขปัญหาดา้นการเงิน  รองลงมา วดัการมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาดา้นการศึกษาของวดั และ การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคเก่ียวกบัการบริหารงานวดั 
 3. ประชาชนท่ีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาวดัในเขตเทศบาล
ตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั 
 4. ประชาชนท่ีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาวดัในเขต
เทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผลการศึกษา 
  การศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันาวดัของประชาชน ในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดั
บุรีรัมย ์มีประเด็นท่ีสาํคญัและน่าสนใจซ่ึงจะไดอ้ภิปรายผล  ดงัน้ี 
 1. ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีส่วนร่วมในการพฒันาวดัในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย ์โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการ
ตรวจสอบ ดา้นการปฏิบติั ดา้นการวางแผน  และดา้นการแกไ้ขปัญหา ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เขมราฐ  
ขมัภรัตน์ (2546 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของสมาชิกภาพองค์การบริหาร
ส่วนตาํบล ศึกษาเฉพาะกรณี ก่ิงอาํเภอสว่างวีรวงศ ์จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสาร อยู่ในระดบัปานกลาง มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลางและในเร่ืองการมี
ส่วนร่วม พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัการมีส่วนร่วมในดา้นการประชุม ดา้นการวางแผน ดา้นการสนับสนุนส่งเสริม 
ดา้นการดาเนินกิจการ และดา้นการติดตามประเมินผลในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการิส่ง
แวดลอ้ม ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา รายไดข้องสมาชิกสภา อบต. การรับรู้ข่าวสาร และความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาพองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พระอนุกูล   ศรีปัจฉิม (2550 : บทคดัย่อ) ท่ี
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโพธ์ิชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 
พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการตรวจสอบมีค่าเฉล่ียสูงกว่าทุกดา้น โดยเฉพาะในเร่ือง เม่ือวดัมีการ
จดักิจกรรม ไดแ้จง้ให้ประชาชนไดรั้บทราบอย่างสมํ่าเสมอ รองลงมาวดัมีการประชุมคณะกรรมการวดัอยู่เสมอ  และ
การแต่งตั้งกรรมการวดั มีความชดัเจน โปร่งใส แสดงให้เห็นว่าวดัไดใ้ห้ความสําคญักบัเร่ืองการมีส่วนร่วมในการ
พฒันา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อนันต์  ดือเระ (2550 : บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์การในการ
ให้บริการดา้นการสาธารณสุขของเทศบาลตาํบลตะลุบนั อาํเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี โดยภาพรวมพบว่า การมีส่วน
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ร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การมีส่วนร่วมดา้นการติดตามและประเมินผล  มีส่วน
ร่วมมากท่ีสุด 
 2. ประชาชนท่ีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาวดัในเขตเทศบาล
ตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั 
 3. ประชาชนท่ีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาวดัในเขต
เทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํไปใช ้
  1) จากผลการศึกษา วดัในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ควรจดักิจกรรมหรือ
ช่องทางท่ีหลากหลายเพ่ือให้ประชาชนเอาใจใส่ในการแกไ้ขปัญหาของวดั 
  2) จากผลการศึกษา วดัในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมยค์วรประสานงานหรือ
แสวงหาความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาของวดั 
  3) วดัในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมยค์วรดาํเนินการรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์
เพ่ือให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาวดัให้มากยิง่ข้ึน 
  4) วดัในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ควรเชิญหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชน เขา้มาประชุมเพ่ือหารือวางแผนงานในดา้นต่างๆ เพ่ือให้การพฒันาวดัเป็นไปดว้ย
ความรวดเร็วและย ัง่ยนืต่อไป 
 2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1) ควรศึกษาการประเมินผลการดาํเนินงานพฒันาวดั ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
พฒันาวดั 
  2) ควรศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือของประชาชนในการพฒันาวดั 
  3) ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมและสนบัสนบัสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาวดั 
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ประสิทธิภาพและปัญหาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณอีงค์การบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลอืม อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจังหวดันครราชสีมา 

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  ประยรูคาํ1 

พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย์2 
 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพและปัญหาการบริการสาธารณะ และเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ี
ใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม  จาํนวน 9,749 คน กาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง 390 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
เป็นแบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)  

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี 1 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ  ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ส่วนอีก 3 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว และดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ตามลาํดบั 

2. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองงูเหลือม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างกนั 

3. ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาและอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 

4. ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม มีความคิดเห็นว่า ปัญหาการบริการสาธารณะ
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม  อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา  โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
นอ้ย 

 
ค าส าคญั : ประสิทธิภาพ, การบริการสาธารณะ 
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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 
 
บทน า 
 การจดัทาํบริการสาธารณะโดยส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การจัดทาํบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 
ซ่ึงบริการสาธารณะท่ีจัดทาํโดยส่วนทอ้งถ่ินนั้น ได้แก่ บริการสาธารณะบางประเภทท่ีรัฐมอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัทาํเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในเขตทอ้งถ่ินนั้น 
ๆ โดยอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัทาํบริการสาธารณะ จะถูกบญัญติัไวใ้นกฎหมายจดัตั้ง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละประเภท และในพระราชบญัญติักาํหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอาํนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยการจดัทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น
สามารถสรุป และแบ่งออกเป็น 4 ดา้นหลกั ๆ ไดด้งัน้ี คือ บริการสาธารณะทางดา้นสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
บริการสาธารณะทางดา้นงานสาธารณะสุข และส่ิงแวดลอ้ม บริการสาธารณะทางดา้นการศึกษาและวฒันธรรม และ
บริการสาธารณะทางดา้นงานให้บริการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสาธารณะประโยชน์เป็นสาํคญั กล่าวคือ การจดับริการ
สาธารณะจะตอ้งสอดคลอ้ง และสนองต่อสภาพปัญหาและความตอ้งการส่วนรวมของประชาชนทุกคนในทอ้งถ่ิน ซ่ึง
เป็นความตอ้งการของประชาชนท่ีจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างสุขสบาย และความตอ้งการท่ีจะใชชี้วิตอยู่ในสังคมนั้นอย่าง
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ปลอดภยั (นันทวฒัน์ บรมานันท,์  2547) ดงันั้น การจดัทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัของการกระจาย
อาํนาจการปกครองไปสู่ทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถบริหารจดัการ และปกครองดูแล
ตวัเองได ้มีความสามารถท่ีจะรับรู้สภาพการเปล่ียนแปลงของปัญหาต่าง ๆ และแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
ไดดี้ และรวดเร็วกว่าราชการส่วนกลางและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้ นให้
ไดม้ากท่ีสุดอยา่งแทจ้ริง 
 จากเหตุผลและความสาํคญัในเร่ืองการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าวขา้งตน้ ผู้
ศึกษาในฐานะผูป้ฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา จึง
สนใจศึกษาประสิทธิภาพและปัญหาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้ง ถ่ิน  เพ่ือนาํผลการศึกษาไป
เป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม  ให้มีความ
เหมาะสมมากยิง่ข้ึนต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม  อาํเภอเฉลิม
พระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม  อาํเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ตามความคิดเห็นของประชาชนท่ีเพศระดบัการศึกษา และอาชีพต่างกนั 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาการบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือมอาํเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้นใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม จาํนวน 9,749 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทา
โร ยามาเน ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง 390 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) การทดสอบ
ค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1. ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา มี
ความคิดเห็นว่า ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามี 1 ดา้นอยู่ในระดบัมาก คือ  ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส่วนอีก 3 ดา้น อยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดา้นเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียวและดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เป็นดงัน้ี 
 1)  ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี จดัให้มีนํ้ าประปาและขยายเขตบริการนํ้ าประปาให้ครอบคลุมและ
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ทัว่ถึง และบริการนํ้ าประปาอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ รองลงมาคือ คุณภาพนํ้ าประปาไม่มีตะกอน ไม่มีกล่ินหรือ
ส่ิงเจือปนอ่ืนๆ และการสร้างและบาํรุงรักษาถนน และทางระบายนํ้า ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ จดัให้มีสัญญาณ
ไฟและเคร่ืองหมายจราจร 
 2)  ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี การให้บริการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ เช่น โรคไขเ้ลือดออก
โรคไขห้วดันก โรคพิษสุนขับา้ เป็นตน้ รองลงมาคือ การให้บริการแนะนาํรักษา ดูแลสุขภาพอนามยัผูสู้งอายุ ผูพิ้การ
และประชาชน และการสนับสนุนและจดับริการดา้นสาธารณสุข เช่น การประสานกบัสถานบริการดา้นสาธารณสุข 
เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การบริการเก่ียวกบัการดูแลสัตวเ์ล้ียง
และสัตวเ์ร่ร่อน 
 3) ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี การส่งเสริมและจดัตั้งกลุ่มผูสู้งอายุ รองลงมาคือ การส่งเสริมและ
จดัตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้น ฯลฯ และการบริการฝึกอบรมการทาํอาชีพเสริม ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดคือ การสนบัสนุน ส่งเสริมภาคเอกชนในกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 4) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา มีความคิดเห็นว่า ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง  ส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
3 อนัดบั ดงัน้ี มีกิจกรรมเพ่ือทาํนุบาํรุงและสืบสานวฒันธรรมไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นตน้  รองลงมาคือ มี
กิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลหรือวนัสาํคญัทางศาสนา และการจดับริการสําหรับ เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุและผูพิ้การ 
เช่น ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก กิจกรรมหรือการส่งเสริมสาํหรับกลุ่มดงักล่าว ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การสนับสนุน
การศึกษานอกระบบ เช่น การศึกษานอกโรงเรียน 
 2. ประชาชนเพศหญิงและเพศชายในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวดันครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม 
อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างกนั 
 3. ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ท่ี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองงู
เหลือม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา ท่ีมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า  และประชาชนท่ีมีการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 4. ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ท่ี
อาชีพกนั มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม  อาํเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมมีความคิดเห็น
แตกต่างจากประชาชนท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ  ประชาชนท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั ลูกจา้ง มีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชน
ท่ีมีอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานบริษทั ลูกจา้ง มี
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ความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ และประชาชนท่ีประกอบอาชีพอิสระ ส่วนตวั คา้ขายมีความคิดเห็น
แตกต่างจากประชาชนท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ 
  5. ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา มี
ความคิดเห็นว่า ปัญหาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากข้อท่ีมีปัญหามากไปหาข้อท่ีมีปัญหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี ความรู้ 
ความสามารถของผูบ้ริหาร ในการบริหารงาน และการประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานให้ประชาชนทราบ รองลงมาคือ 
ความเพียงพอของงบประมาณ ในการบริหารงาน และความสอดคลอ้งของแผนพฒันาตาํบลกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของชุมชนหรือประชาชน ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีปัญหาน้อยท่ีสุดคือ การบูรณาการและประสานงาน
กบัหน่วยงานหรือส่วนราชการในพ้ืนท่ี 
 
อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1. ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา มี
ความคิดเห็นว่า ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฐิติพงศ ์ ทิพยอ์กัษร  (2554 : บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษาพบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นอ่ืนๆ 
อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากดา้นท่ีสูงไปหาตํ่า คือ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 
และดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และจากผลการศึกษาเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นท่ีพบว่า มี 1 
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส่วนอีก 3 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว และดา้น
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธนัยวฒัน ์ รัตนสัค (2547) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง 
การประเมินผลความคิดเห็นของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงราย และไดเ้สนอเสนอผล
การศึกษาว่า คิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีภารกิจหน้าท่ีในการจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานมาเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงเป็นผลมาจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชง้บประมาณส่วนใหญ่ไปกบังาน
ของโครงสร้างพ้ืนฐานในทอ้งถ่ิน งานก่อสร้าง ซ่อมแซมเพ่ือให้มีผลต่อการดาํเนินงานอย่างมีรูปธรรมอนัมี  นัยยะท่ี
ส่งผลต่อการเลือกตั้งในการบริหารในคร้ังต่อไป สําหรับภารกิจเพ่ือการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน สวสัดิการ
สังคมเป็นภารกิจรองลงมา อีกทั้งผูว้ิจยัไดเ้สนอว่าในการพฒันาทอ้งถ่ิน ควรจะพฒันาไปพร้อมกนัในทุกๆ ดา้น ไม่ควร
เน้นดา้นใดดา้นหน่ึงหรือเน้นแต่เพียงดา้นวตัถุเพียงอย่างเดียว  แต่จะตอ้งเน้นทั้งการพฒันาดา้นสวสัดิการสังคม การ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้ประชาชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองไดอี้กทั้งประชาชนไดมี้การประเมินคุณภาพการให้การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
ไดเ้ปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นต่างๆ ก่อนการถ่ายโอนและ
หลงัการถ่ายโอน พบว่า หลงัจากการถ่ายโอนภารกิจมาจากหน่วยงานราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถให้
การบริการสาธารณะไดท้ัว่ถึงกบัประชาชนมากข้ึน สร้างความพึงพอใจให้กบัประชาชนมากกว่าองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ซ่ึงจุดน้ีเองสะทอ้นให้เห็นว่าหากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขอบเขต อาํนาจในการบริหาร
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จดัการทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดใหญ่มากเกินไป อาจเขา้ไปดูแล และไม่สามารถเขา้ถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนได้
อยา่งทัว่ถึง 
  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นท่ีพบว่า เร่ืองท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม ให้บริการสาธารณะได้
ดีท่ีสุดในแต่ละดา้น ดงัน้ี ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไดแ้ก่ การจัดให้มีนํ้ าประปาและขยายเขตบริการ
นํ้าประปาให้ครอบคลุมและทัว่ถึง และบริการนํ้าประปาอยา่งเพียงพอและสมํ่าเสมอ รองลงมาคือ คุณภาพนํ้ าประปาไม่
มีตะกอน ไม่มีกล่ินหรือส่ิงเจือปนอ่ืนๆ และการสร้างและบาํรุงรักษาถนน และทางระบายนํ้ า  ดา้นสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การให้บริการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ เช่น โรคไขเ้ลือดออก โรคไขห้วดันก โรคพิษสุนัขบา้ 
เป็นตน้ รองลงมาคือ การให้บริการแนะนาํรักษา ดูแลสุขภาพอนามยัผูสู้งอาย ุผูพิ้การและประชาชน และการสนับสนุน
และจดับริการดา้นสาธารณสุข เช่น การประสานกบัสถานบริการดา้นสาธารณสุข เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผดิชอบ ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การส่งเสริมและจดัตั้งกลุ่มผูสู้งอายุ รองลงมาคือ การส่งเสริมและ
จดัตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้น ฯลฯ และการบริการฝึกอบรมการทาํอาชีพเสริม และดา้นการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ไดแ้ก่ มีกิจกรรมเพ่ือทาํนุบาํรุงและสืบสานวฒันธรรมไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นตน้  
รองลงมาคือ มีกิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลหรือวนัสาํคญัทางศาสนา และการจดับริการสาํหรับ เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ
และผูพิ้การ เช่น ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก กิจกรรมหรือการส่งเสริมสาํหรับกลุ่มดงักล่าว 
  2. ประชาชนเพศหญิงและเพศชายในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม  อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวดันครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม 
อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างกนั 
 3. ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ท่ี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองงู
เหลือม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา ท่ีมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า และประชาชนท่ีมีการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 4. ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ท่ี
อาชีพกนั มีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม  อาํเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมมีความคิดเห็น
แตกต่างจากประชาชนท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ  ประชาชนท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั ลูกจา้ง มีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชน
ท่ีมีอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงานบริษทั ลูกจา้ง มี
ความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ และประชาชนท่ีประกอบอาชีพอิสระ ส่วนตวั คา้ขายมีความคิดเห็น
แตกต่างจากประชาชนท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ 
  5. ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองงูเหลือม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา มี
ความคิดเห็นว่า ปัญหาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากข้อท่ีมีปัญหามากไปหาข้อท่ีมีปัญหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี ความรู้ 
ความสามารถของผูบ้ริหาร ในการบริหารงาน และการประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานให้ประชาชนทราบ รองลงมาคือ 
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ความเพียงพอของงบประมาณ ในการบริหารงาน และความสอดคลอ้งของแผนพฒันาตาํบลกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของชุมชนหรือประชาชน ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีปัญหาน้อยท่ีสุดคือ การบูรณาการและประสานงาน
กบัหน่วยงานหรือส่วนราชการในพ้ืนท่ี 
 6. ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
 1)  จากผลการศึกษา เทศบาลควรจดัให้มีสัญญาณไฟและเคร่ืองหมายจราจร การบริการเก่ียวกบัการดูแล
สัตวเ์ล้ียงและสัตวเ์ร่ร่อน  การสนบัสนุน ส่งเสริมภาคเอกชนในกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว  และการสนับสนุน
การศึกษานอกระบบ เช่น การศึกษานอกโรงเรียน 
  2)  จากผลการศึกษา เทศบาลควรจดัโครงการพฒันาความรู้ ความสามารถของผูบ้ริหารในการบริหารงาน 
และการประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานให้ประชาชนทราบ จดัสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารงาน  และใน
การจดัทาํแผนพฒันาตาํบลควรคาํนึงถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชนหรือประชาชน 
 7. ขอ้เสนอแนะในการนาํศึกษาคร้ังต่อไป 
 1)   ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 2)   ควรศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือของประชาชนในการบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
 3)   ควรศึกษาความตอ้งการบริการสาธารณะของประชาชนในทอ้งถ่ิน แลว้นาํมาวางแผน ปรับปรุง และ
พฒันาการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทบาทการจัดสวสัดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงเปลอืยอ าเภอศรีสมเด็จ จังหวดัร้อยเอด็ 
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Srisomdet District, Roi Et Province 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบบทบาทการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ และสถานภาพ
ทางตาํแหน่งในหมู่บา้น  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูน้าํชุมชนทุกหมู่บา้นในตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 136 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)  
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ผูน้าํชุมชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมือง
เปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
การจดัสวสัดิการดา้นรายได ้การจดัสวสัดิการดา้นท่ีอยูอ่าศยั การจดัสวสัดิการดา้นนันทนาการ การจดัสวสัดิการดา้น
อ่ืนๆ การจดัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั และการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา  ตามลาํดบั 
 2. ผูน้าํชุมชนท่ีมีเพศและสถานภาพทางตาํแหน่งในหมู่บา้นต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทการจดั
สวสัดิการผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : บทบาทการจดัสวสัดิการ, ผูสู้งอาย,ุ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย, จงัหวดัร้อยเอ็ด 
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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 
 
บทน า 
 เน่ืองจากประชากรผูสู้งอายุในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนในสัดส่วนท่ีรวดเร็วและต่อเน่ือง จากการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติในคร้ังท่ีผ่านมา พบว่าในปี 2556 มีจาํนวนผูสู้งอายุคิดเป็นร้อยละ 13.2 ของประชากรทั้ง
ประเทศ (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ,  2556) ซ่ึงตามคาํนิยามขององคก์ารสหประชาชาติ (UN) ท่ีกาํหนดไวว้่า ประเทศใด
ท่ีมีประชากร อายุ 60 ปีข้ึนไป สัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้ นได้ก้าวสู่สังคม
ผูสู้งอาย ุ(Aging Society) และจะเป็นสังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เม่ือสัดส่วนประชากร อายุ 60 ปีข้ึน
ไป เพ่ิมเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ดงันั้นประเทศไทยจึงนบัไดว้่าเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุแลว้ จากการท่ีเขา้สู่
สังคมผูสู้งอาย ุส่งผลให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะดา้นกาํลงัแรงงาน ศกัยภาพของวยั
ทาํงานในการสนบัสนุนผูสู้งอายลุดลง ในสัดส่วนของผูสู้งอายุเองก็มีแต่ภาวะเส่ือมถอยทั้งทางร่างกายและจิตใจ และ
ยิ่งมีอายุยืดยาวมากข้ึน ความเส่ือมถอยยิ่งมีมากข้ึนเป็นลาํดับ โอกาสเผชิญกับภาวการณ์เจ็บป่วยและการช่วยเหลือ
ตนเองไดน้อ้ยลงมีมากกว่าวยัอ่ืนๆ ซ่ึงก็จะตกเป็นภาระของรัฐบาลในท่ีสุด นโยบายการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินของ
ประเทศไทย เป็นการจดัความสัมพนัธ์ทางอาํนาจหน้าท่ีระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เม่ือสังคมมีการพฒันาด้านต่างๆ ประชาชนจึงมีความ
ตอ้งการความคาดหวงั และเรียกร้องการบริการจากรัฐเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีรัฐมีขีดความสามารถและทรัพยากรท่ีจาํกดั 
ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงต้องมีการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน เพ่ือลดบทบาทของรัฐใน
ส่วนกลาง และเพ่ิมอาํนาจของทอ้งถ่ิน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของทอ้งถ่ิน 
เพ่ือท่ีจะตอบสนองการเรียกร้องและความตอ้งการของประชาชนเขา้มามี  ส่วนร่วมในการบริหารจดัการของทอ้งถ่ิน 
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เพ่ือท่ีจะตอบสนองการเรียกร้อง และความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็ว และตรงกบัความเป็นจริงท่ีชุมชน
ตอ้งการให้มากท่ีสุด การเขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย เป็น
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัประการหน่ึงของระบอบการเมือง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงประชาชนในแต่
ละทอ้งถ่ินย่อมรู้ถึงความต้องการ และปัญหาของตนเองได้ดีกว่าบุคคลอนัซ่ึงมิใช่เป็นคนในทอ้งถ่ินนั้ นๆ ปัจจุบนั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทยมีหลายรูปแบบมีพ้ืนท่ีครอบคลุมทั้งประเทศ โดยบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติั
กาํหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 กาํหนดให้มีการถ่ายโอน
การให้บริการสาธารณะ และงบประมาณลงไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นจาํนวนมาก ทาํให้ทอ้งถ่ินมีบทบาทท่ี
สําคัญยิ่งต่อการพฒันาประเทศ และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชน แนวทางของการถ่ายโอนภารกิจของรัฐ
ให้แก่ทอ้งถ่ิน ไดมี้การกาํหนดความหมายของภารกิจท่ีถ่ายโอน และหลกัการทัว่ไปในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการทัว่ไป 18 ขอ้ รวมทั้งการกาํหนดกลุ่มภารกิจ่ีจะตอ้งถ่ายโอน จาํนวน 6 
ดา้น คือ 1) ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสวบเรียบร้อย 4) ดา้นการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยการ และการท่องเท่ียว 5) ดา้นการบริหารจดัการ 
การอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 6) ดา้นศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จึงทาํ
ให้องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินมีการกาํหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม
พระราชบญัญติักาํหนด และขั้นตอนการกระจายอาํนาจ พ.ศ. 2542 ประกอบกบัในช่วงเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา โครงสร้าง
กลุ่มอายปุระชากรเปล่ียนไป โดยมีวยัเด็กลดลง แต่มีประชากรวยักลางคน และวยัสูงอายเุพ่ิมข้ึน ซ่ึงนโยบายของรัฐบาล
ในปัจจุบนั ไดส่้งเสริมทางดา้นสุขภาพของประชาชน ท่ีมีการกาํหนดอายุขยัของผูสู้งอายุในอนาคตเฉล่ีย 70 ปีข้ึนไป 
ฉะนั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาถึงความตอ้งการของผูสู้งอาย ุเพ่ือส่งเสริมให้ผูสู้งอายมีุการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน ตอบสนองความตอ้งการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชยตามนโยบายของภาครัฐ ปัญหาในการเล้ียงดูผูสู้งอายุใน
ดา้นต่างๆ จาํเป็นตอ้งเตรียมการของสถาบนัต่างๆ นับตั้งแต่สถาบนัครอบครัว เศรษฐกิจ สาธารณชน องค์กรเอกชน 
รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อผูสู้งอายุ 
 ปัจจุบนัองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ได้ให้การดูแลช่วยเหลือ
ผูสู้งอายใุนเร่ืองสวสัดิการเบ้ียยงัชีพรายเดือน โดยใชง้บประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เองตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2545 โดยให้เบ้ียยงัชีพเฉพาะผูสู้งอายุท่ีมีความยากจน ขาดคนดูแล ต่อมาในรัฐบาลจึงมีนโยบายให้เบ้ียยงัชีพกบั
ผูสู้งอายทุุกคน แต่ก็ยงัถือว่าไม่ไดเ้ขา้ถึงปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายุอย่างแทจ้ริง เพราะปัญหาของผูสู้งอายุมี
ความสลบัซับซ้อน และเป็นปัญหาท่ีสามารถสะทอ้นถึงคุณภาพสังคมไดเ้ป็นอย่างดี เพราะลาํพงัการมุ่งเน้นการให้
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยการให้เบ้ียเล้ียงยงัชีพเพียงอยา่งเดียวคงไม่สามารถช่วยให้ผูสู้งอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
ไดแ้ต่อย่างใด สําหรับประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศกาํลงัพฒันาท่ียงัไม่มีความพร้อมท่ีจะเป็นรัฐสวสัดิการยิ่งจะเป็น
ภาระผกูพนัให้กบัรัฐบาลในอนาคตอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 จากเหตุผลและความสําคัญดงักล่าวขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาบทบาทในการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ใน
การพฒันาบทบาทในการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด  ต่อไป 
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วตัถุประสงค์การศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาบทบาทการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ 

จงัหวดัร้อยเอ็ด 
2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรี

สมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 

1. ผูน้าํชุมชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 

2. ผูน้ําชุมชนท่ีมีสถานภาพทางตาํแหน่งในหมู่บ้านต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการจัดสวสัดิการ
ผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษากาํหนดขอบเขตในการศึกษา  คือการจัดสวสัดิการ
ผูสู้งอาย ุ ตามแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2548-2564)  6 ดา้น ไดแ้ก่  1) การจดัสวสัดิการดา้นรายได ้ 2) การ
จดัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั  3) การจดัสวสัดิการดา้นท่ีอยู่อาศยั  4) การจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา  5) การจดั
สวสัดิการดา้นนนัทนาการ และ  6) การจดัสวสัดิการดา้นอ่ืนๆ 

2. ขอบเขตดา้นประชากรท่ีศึกษา  คือ ผูน้าํชุมชน ได้แก่ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการ
หมู่บา้น และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ทุกหมู่บา้น ในตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด จาํนวน 13  คน 

3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ ตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
4. ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

  1) ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผูน้ําชุมชน ได้แก่ เพศ และ
สถานภาพทางตาํแหน่งในหมู่บา้น 
  2) ตวัแปรตาม (Dependent  Variables) คือ การจดัสวสัดิการผูสู้งอาย ุ 6  ดา้น ไดแ้ก่ 1)  การจดัสวสัดิการ
ดา้นรายได ้ 2)  การจดัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั  3)  การจดัสวสัดิการดา้นท่ีอยู่อาศยั  4) การจดัสวสัดิการดา้น
การศึกษา  5)  การจดัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ  และ 6) การจดัสวสัดิการดา้นอ่ืนๆ 

5. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
  การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาเก็บขอ้มลูระหว่างวนัท่ี  10  มกราคม-30  มีนาคม  2558 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากร 
  ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูน้ําชุมชน ได้แก่ กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   กรรมการหมู่บา้น และ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น  (อสม.)  ทุกหมู่บา้น  ในตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด  
จาํนวน 136 คน   
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  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
ผูน้ําชุมชนเก่ียวกบับทบาทการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 1 ฉบบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 สอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นของผูน้าํชุมชนเก่ียวกบับทบาทการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเมืองเปลือย 
  โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert) 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตาม ดงัน้ี 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการผูสู้งอาย ุ
2) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  2  ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่งหมาย และสมมติฐาน

การศึกษา 
3) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแกภ้าษา เน้ือหา 

ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัไดต้รง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 

4) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแล้ว ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน  พิจารณาตรวจสอบและขอคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุง เพ่ือให้อ่านแลว้เขา้ใจง่าย ตรงตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา 

5) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้ (Try–Out) กบัผูน้าํชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ อาํเภอ
เชียงขวญั  จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  40  คน 

6) นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช ้ (Try-Out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดยวิธี 
Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

7) นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient)  ตามวิธีการของครอนบาค  (Cronbach) 

8) จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 ผูศึ้กษาดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) ขอหนังสือจากวิทยาลยั เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาเสนอต่อกาํนัน
ตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
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 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทาํการวิเคราะห์ตามลาํดบั
ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูน้าํชุมชนเก่ียวกบับทบาทการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเมืองเปลือย โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ีย
และแปลความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 : 100) 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูน้าํชุมชนเก่ียวกบับทบาทการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  ใชค่้า  F-test  (One way ANOVA)  t–test 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
 2) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation) 
 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ใชค่้า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ

ของเชฟเฟ่  ( eScheff  ) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาบทบาทการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย   อาํเภอศรีสมเด็จ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด  ผูศึ้กษาสรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

1. ผูน้าํชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย  จาํนวน  71 คน (ร้อยละ 52.20) รองลงมาเป็นเพศหญิง จาํนวน 65 คน (ร้อยละ 47.80) ส่วนใหญ่เป็นกรรมการ
หมู่บา้น จาํนวน 72 คน  (ร้อยละ  52.94) รองลงมาเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) จาํนวน 40 คน
(ร้อยละ 29.42) และเป็นกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น จาํนวน 24 คน (ร้อยละ  17.64) 

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูน้าํชุมชนเก่ียวกบับทบาทการจดัสวสัดิการผูสู้งอายขุององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จังหวดัร้อยเอ็ด  โดยรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ( x =4.17) โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การจดัสวสัดิการดา้นรายได ้ ( x =4.32) การจดัสวสัดิการดา้นท่ีอยู่อาศยั (
x =4.30) การจดัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ ( x =4.22) การจดัสวสัดิการดา้นอ่ืนๆ  ( x =4.15) การจดัสวสัดิการดา้น

สุขภาพอนามยั ( x =4.08) และการจดัสวสัดิการด้านการศึกษา ( x =4.00) ตามลาํดับ  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
ปรากฏผลดงัน้ี 

1) การจดัสวสัดิการดา้นรายได ้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.32)  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ดงัน้ี  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย มีการจดับริการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมสําหรับผูสู้งอายุ ( x =4.71) 
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รองลงมา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย มีการจดัอบรมอาชีพเสริมสําหรับผูสู้งอายุ ( x =4.38) และองค์การ
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย มีการสนบัสนุนทุนประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมสาํหรับผูสู้งอาย ุ ( x =4.36) 

2) การจดัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.08)  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย ดงัน้ี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผูสู้งอายุตามความจาํเป็น ( x

=4.50) รองลงมา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย จดัเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้กบัผูสู้งอายุตามความจาํเป็น ( x

=4.08) และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย มีการจดัตรวจสุขภาพประจาํปีให้กบัผูสู้งอาย ุ ( x =4.05) 
3) การจดัสวสัดิการดา้นท่ีอยูอ่าศยั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( x =4.30)  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป

หานอ้ย  ดงัน้ี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  มีการจดัท่ีพกัชัว่คราวสาํหรับผูสู้งอายุกรณีท่ีประสบปัญหา หรือ
เกิดเหตุฉุกเฉิน  ( x =4.49)  รองลงมา  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย มีการจดัท่ีพกัอาศยัเคร่ืองนุ่งห่มแก่
ผูสู้งอายตุามความจาํเป็น  ( x =4.43)  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  จดัให้มีหรือประสานงานเพ่ือส่งต่อ
เก่ียวกบัสถานสงเคราะห์สาํหรับผูสู้งอายุ  ( x =4.27) 

4) การจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( x =4.00)  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเปลือย  จัดให้มีสถานท่ีหรือแหล่งเรียนรู้สําหรับผูสู้งอายุ  ( x =4.50)  
รองลงมา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  มีการจดัหรือให้บริการขอ้มูล ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ 
แก่ผูสู้งอาย ุ ( x =4.47)  และองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  มีการจดักิจกรรมเพ่ือให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุตาม
ความเหมาะสม  ( x =4.29) 

5) การจดัสวสัดิการดา้นนนัทนาการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ( x =4.22)  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย  ดงัน้ี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  จดัสถานท่ีสาํหรับออกกาํลงักายสําหรับผูสู้งอายุ  ( x =4.50)  
รองลงมาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  มีการจดักิจกรรมศึกษาดูงานหรือการทศันศึกษาสาํหรับผูสู้งอายุ  ( x

=4.39)  และองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมสําหรับ
ผูสู้งอาย ุ ( x =4.35) 

6) การจดัสวสัดิการดา้นอ่ืนๆ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =4.15)  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย  ดงัน้ี  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  มีการจดัสถานท่ีเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุ เช่น ท่ีนั่ง  
ทางเดิน  ( x =4.47)  รองลงมา  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  มีการจดักิจกรรมเพ่ือรณรงคส่์งเสริมเพ่ือให้คน
ในชุมชนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นคุณค่าผูสู้งอายุ  ( x =4.20)  และองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  มีการจดับริการ
รถเข็นหรืออุปกรณ์ท่ีจาํเป็นเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูสู้งอาย ุ ( x =4.17) 

3. ผูน้าํชุมชนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นว่า  บทบาทการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 

4. ผูน้าํชุมชนท่ีมีสถานภาพทางตาํแหน่งในหมู่บา้นต่างกนั  มีความคิดเห็นว่า  บทบาทการจัดสวสัดิการ
ผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 ผูศึ้กษาอภิปรายผลการศึกษา  ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูน้าํชุมชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมือง
เปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมือง
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เปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีบาทบาทในการดาํเนินการมากท่ีสุด คือ การจัดสวสัดิการดา้นรายไดผ้ล
การศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  ฐิติรัตน์  ดิศโยธิน  (2550 : บทคดัย่อ) ท่ีไดศึ้กษาบทบาทขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลท่ีมีต่อการจดัสวสัดิการผูสู้งอายใุนชุมชน กรณีศึกษาจงัหวดัหนองคาย  ผลการศึกษาพบว่าบทบาทในการจดั
สวสัดิการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัหนองคาย  ท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือบทบาทการจดัสวสัดิการดา้น
รายไดแ้ละบทบาทในการจดัสวสัดิการดา้นอ่ืนๆ  และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุดา  ศิลากุล  (2550 : บทคดัย่อ) 
ท่ีศึกษาเร่ืองการจัดสวสัดิการสําหรับผูสู้งอายุของเทศบาลในจังหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ประเภทการจัด
สวสัดิการสาํหรับผูสู้งอายท่ีุเทศบาลในจงัหวดันนทบุรี จดัไดม้ากท่ีสุดคือสวสัดิการดา้นนันทนาการและดา้นรายได ้ ท่ี
ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยไดใ้ห้ความสําคญัและดาํเนินการในเร่ืองมี
การจดับริการฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมสาํหรับผูสู้งอาย ุมีการจดัอบรมอาชีพเสริมสําหรับผูสู้งอายุ รวมทั้งมีการสนับสนุน
ทุนประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมสาํหรับผูสู้งอายุ ซ่ึงการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวน้ีจะทาํให้ผูสู้งอายุเกิดรายไดแ้ละยงั
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ส่วนด้านท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมี บทบาทในการจัด
สวสัดิการรองลงมาคือ การจดัสวสัดิการดา้นท่ีอยู่อาศยั  โดยองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยไดมี้การจดัท่ีพกั
ชัว่คราวสาํหรับผูสู้งอายกุรณีท่ีประสบปัญหา หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน การจดัท่ีพกัอาศยัเคร่ืองนุ่งห่มแก่ผูสู้งอายุตามความ
จาํเป็น มีการประสานงานเพ่ือส่งต่อเก่ียวกบัสถานสงเคราะห์สําหรับผูสู้งอายุ   สอดคลอ้งกบัสํานักงานสถิติแห่งชาติ  
(2545 : 121) ท่ีไดศึ้กษาและรายงานการสํารวจประชากรผูสู้งอายุในประเทศ พ.ศ.2545 ผลการศึกษาพบว่า มีผูสู้งอายุ
อีกร้อยละ 24.4  ท่ีตอ้งการพกัอาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชราของรัฐ และร้อยละ 18.4 ตอ้งการพกัอาศยัอยูใ่นสถาน
สงเคราะห์คนชราของเอกชน  ผูสู้งอายท่ีุอยูน่อกเขตเทศบาลตอ้งการให้รัฐบาลช่วยเหลือในทุกๆ ดา้น มากกว่าผูสู้งอายุ
ในเขตเทศบาล การท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยไดจ้ดัสวสัดิการดา้นท่ีอยูอ่าศยัสาํหรับผูสู้งอายุดงักล่าวน้ีจะ
ช่วยแกไ้ขปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยัของผูสู้งอายไุดแ้ละตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
 การจัดสวสัดิการดา้นนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยไดด้าํเนินการในเร่ืองจดัสถานท่ี
สาํหรับออกกาํลงักายสาํหรับผูสู้งอาย ุ การจดักิจกรรมศึกษาดูงานหรือการจดัทศันศึกษาสําหรับผูสู้งอายุ   การส่งเสริม
และสนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมสาํหรับผูสู้งอาย ุผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุดา  ศิลากุล  
(2550 : บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การจดัสวสัดิการสาํหรับผูสู้งอายขุองเทศบาลในจงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
ประเภทการจดัสวสัดิการสําหรับผูสู้งอายุท่ีเทศบาลในจงัหวดันนทบุรี จดัไดม้ากท่ีสุดคือสวสัดิการดา้นนันทนาการ
และดา้นรายได ้การจดัสวสัดิการดา้นอ่ืนๆ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย ไดด้าํเนินการในเร่ืองการจดัสถานท่ี
เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุ เช่น ท่ีนั่ง  ทางเดิน การจดักิจกรรมเพ่ือรณรงค์ส่งเสริมเพ่ือให้คนในชุมชนหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นคุณค่าผูสู้งอายุ และการจดับริการรถเข็นหรืออุปกรณ์ท่ีจาํเป็นเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุ 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฐิติรัตน์  ดิศโยธิน  (2550 : บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมี
ต่อการจดัสวสัดิการผูสู้งอายใุนชุมชน  กรณีศึกษาจงัหวดัหนองคาย  ผลการศึกษาพบว่า  บทบาทในการจดัสวสัดิการ
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัหนองคาย  ท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือบทบาทการจดัสวสัดิการดา้นรายไดแ้ละ
บทบาทในการจดัสวสัดิการดา้นอ่ืนๆ   
 การจัดสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยได้ดาํเนินการในเร่ืองการ
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผูสู้งอายุตามความจาํเป็น  การจดัเคร่ืองอุปโภค บริโภคให้กบัผูสู้งอายุตามความจาํเป็น
และมีการจดัตรวจสุขภาพประจาํปีให้กบัผูสู้งอายุ การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย ดงักล่าวน้ี
สอดคล้องกับ กรมการศึกษานอกโรงเรียน  (2541 : 37-38)  ท่ีได้สรุปความต้องการของผูสู้งอายุดา้นร่างกาย คือ 



254    ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา   

 

ตอ้งการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบรูณ์ ตอ้งการการช่วยเหลือดูแลอยา่งใกลชิ้ด ตอ้งการท่ีอยู่อาศยั ตอ้งการอากาศดี  
ส่ิงแวดลอ้มดี  ตอ้งการอาหารการกินท่ีถูกสุขลกัษณะตามวยั ตอ้งการมีผูดู้แลเม่ือยามเจ็บไขไ้ดป่้วย ตอ้งการไดรั้บการ
ตรวจสุขภาพรักษาพยาบาลท่ีสะดวก รวดเร็ว   ตอ้งการไดรั้บบริการรักษาพยาบาลแบบให้เปล่าจากรัฐ  ตอ้งการได้
พกัผอ่นนอนหลบัอย่างเพียงพอ  ตอ้งการบาํรุงรักษาร่างกาย และออกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอและความตอ้งการส่ิง
อาํนวยความสะดวกเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุ   ส่วนการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษานั้น องค์การบริหารส่วนตาํบลเมือง
เปลือย ไดด้าํเนินการในเร่ืองการจดัให้มีสถานท่ีหรือแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูสู้งอาย ุการจดัหรือให้บริการขอ้มูล ข่าวสาร
ท่ีเป็นประโยชน์ในดา้นต่างๆ แก่ผูสู้งอายุ และการจดักิจกรรมเพ่ือให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุตามความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบั กรมการศึกษานอกโรงเรียน  (2541 : 37-38) ท่ีไดส้รุปความตอ้งการของผูสู้งอายุดา้นสังคม กล่าวคือผูสู้งอายุ
ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว สังคมและหมู่คณะ ตอ้งการช่วยเหลือสังคม และมีบทบาทในสังคมตามความถนดั 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูน้ําชุมชนท่ีมีเพศและสถานภาพทางตาํแหน่งในหมู่บ้านต่างกัน 
เก่ียวกบับทบาทการจดัสวสัดิการผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
พบว่าผูน้าํชุมชนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  แสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนบุคคลดงักล่าวไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของ
ผูน้าํชุมชนต่อบทบาทการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
 1) การจดัสวสัดิการดา้นรายได ้  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  ควรส่งเสริมการจดัตั้งกองทุน
ผูสู้งอายใุนชุมชน 
 2) การจดัสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  ควรมีการจดับริการทาง
การแพทยอ์ยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ 
 3) การจดัสวสัดิการดา้นท่ีอยูอ่าศยั  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  ควรมีการรณรงค์หรือให้ความรู้
แก่ผูสู้งอายเุก่ียวกบัการดูแลท่ีอยูอ่าศยั 
 4) การจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  ควรส่งเสริมให้ผูสู้งอายุได้
ถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์ และทกัษะ แก่คนรุ่นหลงั 
 5) การจดัสวสัดิการดา้นนันทนาการ  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  ควรจดักิจกรรมนันทนาการ
ของผูสู้งอายรุ่วมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ  ในชุมชน 
 6) การจดัสวสัดิการดา้นอ่ืนๆ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  ควรจดับริการการให้คาํปรึกษาหรือ
ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือให้คาํแนะนาํ  ปรึกษา ในเร่ืองท่ีผูสู้งอายรุ้องขอให้มากยิง่ข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํศึกษาคร้ังต่อไป 
 1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตาํบล  ดาํเนินงานดา้นสวสัดิการสําหรับผูสู้งอายุมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2) ควรศึกษาปัญหา  อุปสรรคการดาํเนินงานสวสัดิการสังคมผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 3) ควรศึกษาความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบและนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
จดัทาํแผนงานโครงการดา้นสวสัดิการสังคมสาํหรับผูสู้งอายุ 
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ศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง   
อ าเภอเกษตรวสัิย จังหวดัร้อยเอด็ 

The Needs for Social Welfare of the Elderly in Nong Waeng Subdistrict, 
Kaset Wisai District, Roi Et Province 

 
มะลิวรรณ  ปรินแคน1 
พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย์2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และ
อาย ุประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตร
วิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 739 คน  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 259 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t–test) ผลการศึกษาพบว่า 
  1.  ผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความตอ้งการ
สวสัดิการ โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ด้านรายได ้ดา้น
นันทนาการ ดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล ดา้นท่ีพกัอาศยั ดา้นความมัน่คงทางสังคม และดา้นมาตรฐานการ
บริการและเครือข่ายเก้ือหนุน ตามลาํดบั 
 2.  ผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศและท่ีมีอายุ
ต่างกนั มีความตอ้งการสวสัดิการสังคม ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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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 
 
บทน า 
  การก้าวข้ึนสู่สังคมผูสู้งอายุอย่างรวดเร็วของสังคมไทย และย่อมส่งผลให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนใน
สังคมเกิดการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว การเปล่ียนทางดา้นร่างกายและสังคมทาํให้จิตใจของผูสู้งอายุเปล่ียนไปดว้ย
ผูสู้งอายจุะปรับจิตใจและอารมณ์ไปตามการเปล่ียนแปลงของร่างกายและส่ิงแวดลอ้ม จะเห็นว่าผูสู้งอายุจะปรับปรุง
และพฒันาจิตใจตวัเองไปในทางท่ีดีงามมากข้ึน และสามารถควบคุมจิตใจไดดี้กว่าหนุ่มสาว คนสูงอายุจะมีความสุขุม
เยอืกเยน็มากข้ึน แต่การแสดงออกข้ึนอยูก่บัลกัษณะของแต่ละบุคคล การศึกษา ประสบการณ์ และส่ิงแวดลอ้มของคน
คนนั้น 
  จากการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วดงักล่าว หน่วยงานต่างๆ  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนและหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ต้องมีการเตรียมมาตรการออกมารองรับอย่างทนัท่วงทีพร้อมท่ีจะก้าวทนัสถานการณ์ของผูสู้งอายุ
ก่อให้เกิดกฎหมายระเบียบ นโยบาย ตลอดจนมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและบริการท่ีผูสู้งอายพึุงไดรั้บโดยเร่ิม
ตั้งแต่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดบ้ญัญัติเก่ียวกบัเก่ียวกับการจดัสวสัดิการแก่ผูสู้งอายุไวใ้น
มาตรา 53 ว่าบุคคลซ่ึงมีอายเุกินหกสิบปีบริบรูณ์และไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การยงัชีพมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการ ส่ิงอาํนวย
ความสะดวกอนัเป็นสาธารณะอยา่งสมศกัด์ิศรี และความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 
  นอกจากน้ีผูสู้งอายุยงัมีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพจิตจากการเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงในชีวิตอนัเป็นผลมา
จากทั้งภาวะสุขภาพท่ีเส่ือมลง รายไดล้ดลงบทบาทในครอบครัวและสังคมลดลงรวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรมท่ีมีผลให้วิถีชีวิตของผูสู้งอายเุปล่ียนไปตอ้งปรับตวัเขา้กบัภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปดว้ยซ่ึงถา้ปรับตวัไม่ได้
ก็จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาผูสู้งอายจึุงจาํเป็นตอ้งชะลอความเส่ือมและป้องกนัปัญหาดา้นสุขภาพเพ่ือให้มีสุขภาพ
แข็งแรงและสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขดว้ยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ
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อารมณ์และสังคมเพราะเป็นกิจกรรมท่ีบุคคลสามารถกระทาํได้ด้วยตนเองและยงัช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย  
(คณะกรรมการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน,  2546 : 2) 
 การลดลงของจาํนวนและสัดส่วนของประชากรวยัเด็กและประชากรวยัแรงงานในขณะท่ีจาํนวนและสัดส่วน
ของประชากรสูงอายุยงัคงเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองในช่วง 30 ปีขา้งหน้ายิ่งทาํให้โครงสร้างทางอายุของ
ประชากรไทยเป็นประชากรสูงวยัอยา่งชดัเจนยิง่ข้ึนจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรดงักล่าวขา้งตน้คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมดงัน้ี  (คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ,  2552 : 17) 
 1.  ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจโครงสร้างประชากรในประเทศท่ีมีสัดส่วนแรงงานลดลงและเขา้สู่การเป็น
สังคมสูงอายไุดส่้งผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 3 ประเด็นไดแ้ก่ 
 1.1 ผลกระทบต่อขนาดของตลาดประเทศไทยกาํลงัจะกา้วเขา้สู่จุดท่ีขนาดตลาดจะไม่เปล่ียนแปลงเม่ือ
พิจารณาจากจํานวนผูบ้ริโภคท่ีจะอยู่ในระดับคงท่ี  66 ล้านคนจึงส่งผลต่อข้อจํากัดในการขยายตัวของตลาด
ภายในประเทศ 
 1.2 ผลกระทบต่อขนาดของแรงงานจาํนวนแรงงานท่ีลดลงจะส่งผลให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ  
(GDP) ลดลงและส่งผลกระทบต่อการลงทุนของประเทศและมาตรฐานการดาํรงชีวิตของประชากรจะเป็นขอ้จาํกดัต่อ
การพฒันาประเทศ 
 1.3 ผลกระทบต่อการออมจากอตัราส่วนการเป็นภาระท่ีเพ่ิมข้ึนการมีอายยุนืยาวข้ึนมีความจาํเป็นจะตอ้งมี
การออมทรัพยเ์พ่ือเล้ียงดูตนเองหลงัวยัทาํงานซ่ึงควรจะตอ้งมีการเตรียมเงินออมให้เพียงพอกบัจาํนวนปีท่ีคนเราคาดว่า
จะมีชีวิตอยูห่ลงัเกษียณดงันั้นจึงตอ้งเร่งส่งเสริมการออมทรัพยใ์ห้สามารถดูแลตนเองไดใ้นยามชรา 
 2.  ผลกระทบทางดา้นสังคม 
 2.1 ดา้นสาธารณสุขการสูงวยัของประชากรจะทาํให้รูปแบบของการเจ็บป่วยของประชากรเปล่ียนไป
ความชุกของโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความเส่ือมถอยของอวยัวะจะเพ่ิมข้ึนโรคของผูสู้งอายุส่วนใหญ่เป็นโรคเร้ือรังท่ี
ตอ้งการการดูแลระยะยาวในอนาคตการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพอนามยัในสังคมสูงวยัจะเปล่ียนรูปแบบไปอย่าง
มากนอกจากนั้นค่าใชจ่้ายของรัฐในการดูแลสุขภาพจะตอ้งเพ่ิมสูงข้ึนตามการสูงวยัของประชากรดว้ย 
  2.2 ดา้นสวสัดิการผูสู้งอายกุารเพ่ิมจาํนวนประชากรสูงอายอุยา่งรวดเร็วเช่นน้ีเป็นประเด็นทา้ทายอย่างยิ่ง
ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายแุละการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของประเทศ 
  ประชากรกลุ่มผูสู้งอายุนับเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าทั้งต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สมควร
ไดรั้บการเอาใจใส่และการให้การยอมรับนับถือ และพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งข้ึนอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้กาํหนดอาํนาจหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจัดบริการสาธารณะไวห้ลายด้าน 
โดยเฉพาะดา้นการสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้้อยโอกาส ไวใ้นหมวด 2 
มาตรา 16 (10) ให้เทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ให้การสังคมสงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส และมาตรา 17 (27) ให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดั มีอาํนาจหน้าท่ีในการสังคม
สงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกับเทศบาลเมืองพทัยา และองค์การบริหารส่วนตาํบล  เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตาม
พระราชบญัญติัขา้งตน้ จึงไดก้าํหนดให้จดัทาํแผนปฏิบติัการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2543 โดยให้มีการถ่ายโอนภารกิจ ให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงแผนดงักล่าวกาํหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจ
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ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเร่ืองการส่งเสริมอาชีพให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย การสังคม
สงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส การนันทนาการ การส่งเสริมกีฬา หรือการ
จดัให้มีสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ การศึกษาทั้งในและนอกระบบ รวมถึงการสาธารณสุข เช่น การรักษาพยาบาล การ
ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น ซ่ึงจะเห็นว่าในปัจจุบนัการจดับริการสาธารณะในดา้นสวสัดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ ไดมี้การดาํเนินการถ่ายโอนอาํนาจหน้าท่ี งบประมาณและบุคลากรบางส่วนจากส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคไปให้ส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการ (โกวิทย ์พวงงาม,  2546 : 17) 
  จากความสาํคญัและปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะทาํให้ทราบ
ความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  รวมทั้งจะเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงานดา้นสวสัดิการสังคมสาํหรับผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 
 1.  เพ่ือศึกษาความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานในการศึกษา 
 1.  ผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศต่างกนั มี
ความตอ้งการสวสัดิการสังคม แตกต่างกนั 
 2.  ผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีอายุต่างกนั มี
ความตอ้งการสวสัดิการสังคม แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ดา้นเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล ดา้นรายได ้ดา้นท่ีพกัอาศยั ดา้น
นนัทนาการ ดา้นความมัน่คงทางสังคม และดา้นการสร้างการบริการและเครือข่ายเก้ือหนุน 
 ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวงอาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด จาํนวน 738 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณ ทาโร  ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 259 คน 
 ดา้นตวัแปรท่ีศึกษา 
 1)  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษา ของผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
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 2)  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง
อาํเภอเกษตรวิสัย จังหวดัร้อยเอ็ด ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านท่ีพักอาศยั  ด้าน
นนัทนาการ ดา้นความมัน่คงทางสังคม  และดา้นการสร้างการบริการและเครือข่ายเก้ือหนุน 
 ดา้นพ้ืนท่ี คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 ดา้นระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 5 มกราคม ถึง วนัท่ี 30 เมษายน 2558 
 
วธิีด าเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1)  ประชากรท่ีศึกษา คือ ผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด จาํนวน 738 คน 
 2)  กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูสู้งอายใุนเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของทาโร ยามาเน่  (Taro  Yamane,  1973  อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 
2546 : 101)  โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั  .05    
 การสุ่มตวัอยา่งเพ่ือให้ไดจ้าํนวนของกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีกาํหนด ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจากทุกหมู่บา้น  (15 หมู่บา้น)  ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จาํนวน  1 
ฉบบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นการสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ 
  ตอนท่ี  2  เป็นการสอบถามความตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง 
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) มี 5 ระดบัคือ 
มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการของผูสู้งอาย ุ
 2)  สร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่งหมาย และ
สมมติฐานการศึกษา 
 3)  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด  เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแกไ้ขภาษา 
เน้ือหา ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัได้
ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํเพ่ิมเติม 
 4)  นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กบัผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลหนองแวง อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน 
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 5)  นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช้ (Try-out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดยวิธี 
Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 6)  นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ไปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  
 7)  จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพ่ือนาํเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 7.1)  ขอหนงัสือจากวิทยาลยันครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาเสนอ
ต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 

 7.2)  ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
 7.3)  ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 1)  วิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างท่ี ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
  2)  วิเคราะห์ความตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตร
วิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์และ
แปลความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 100) 
 3)  วิเคราะห์ความตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตร
วิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใชค่้า t-test และ F-test  (One way ANOVA) 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 1)  ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
 2)  ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 3) สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean)ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
 4) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ใช ้t-test 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1.  ผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 159 คน  (ร้อยละ 61.38)  เป็นเพศชาย จาํนวน 100 คน  (ร้อยละ 38.62) ส่วนใหญ่มีอาย ุ
60-70 ปี  จาํนวน 196 คน (ร้อยละ 75.68) อาย ุ70 ปีข้ึนไป จาํนวน 63 คน (ร้อยละ 24.32) 
 2.  ผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความตอ้งการ
สวสัดิการ โดยรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.27) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ดา้น
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รายได ้( x =3.45) ดา้นนันทนาการ( x =3.43)  ดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล  ( x =3.21) ดา้นท่ีพกัอาศยั ดา้น
ความมัน่คงทางสังคม และดา้นมาตรฐานการบริการและเครือข่ายเก้ือหนุน ( x =3.18) ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น ปรากฏผลดงัน้ี 
  1)  ดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( x =3.21) เรียงลาํดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ออกบตัรประจาํตวัให้กบัผูสู้งอายเุพ่ือรักษาฟรีในโรงพยาบาล ( x =3.63) บริการตรวจ
สุขภาพประจาํปี ( x =3.57) บริการให้ความรู้ แนะนํา การดูแลสุขภาพท่ีถูกวิธีให้กบัผูท่ี้ดูแลผูสู้งอายุ ( x =3.15) 
บริการให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัสุขภาพและโรคภยัไขเ้จ็บเป็นรายบุคคล ( x =3.12) บริการตรวจสุขภาพท่ีบา้น ( x =3.08) 
จดัตั้งศนูยบ์ริการสาธารณสุขสาํหรับผูสู้งอาย ุ( x =2.74) 
  2)  ดา้นรายได ้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.45)  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี การจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ( x =3.64) การช่วยเหลือดา้นค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม ( x
=3.58) ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนส่งเสริมสวสัดิการผูสู้งอายใุนชุมชน ( x =3.56) จดัสวสัดิการดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุท่ี
ยากจนและไม่มีแหล่งพกัพิงท่ีเพียงพอ  ( x =3.51) การช่วยเหลือค่าครองชีพประจาํวนั ( x =3.24) จ่ายเบ้ียยงัชีพแก่
ผูสู้งอาย ุ( x =3.18) 
  3)  ดา้นท่ีพกัอาศยั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x =3.18) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี ซ่อมแซมบา้นเรือนผูสู้งอายุท่ีชาํรุดทรุดโทรม( x =3.29) บริการครอบครัวอุปการะ ท่ีจดัให้แก่ผูสู้งอายุท่ีอยู่คน
เดียว หรือไร้ท่ีพ่ึง ( x =3.22) มีสถานพยาบาล เป็นบริการท่ีพกัอาศยัสําหรับผูสู้งอายุท่ีตอ้งพกัรักษาตวัอย่างต่อเน่ือง  
( x =3.17) จดัให้มีท่ีพกัสาํรองกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ( x =3.15) มีบา้นพกัคนชรา เป็นบริการท่ีพกัอาศยัท่ีจดัให้แก่
ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหา ( x =3.13) การจดัท่ีพกัอาศยัและเคร่ืองนุ่งห่มให้ตามความจาํเป็นอยา่งทัว่ถึง ( x =3.12) 
  4)  ดา้นนันทนาการ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( x =3.43) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย ดงัน้ี ศนูยบ์ริการผูสู้งอาย ุเพ่ือให้การปรึกษาแก่ผูสู้งอายุและสมาชิกในครอบครัว  เป็นสถานท่ีออกกาํลงักาย เล่น
กีฬา พกัผอ่นหยอ่นใจ ทาํงานอดิเรก เป็นตน้ ( x =3.61) มีบริการนนัทนาการ งานร่ืนเริงในวนันักขตัฤกษ์ ( x =3.52) 
การจดัตั้งชมรมผูสู้งอาย ุเพ่ือเป็นศนูยก์ลางข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรคข์องผูสู้งอาย ุ( x =3.45) การทศันศึกษาแหล่ง
ธรรมชาติ ศาสนสถาน แหล่งท่องเท่ียวนอกสถานท่ี ( x =3.43) การจดักิจกรรมนันทนาการร่วมกบัเยาวชน คนใน
ชุมชน กลุ่มเครือข่าย ( x =3.42) สโมสรผูสู้งอาย ุเพ่ือเป็นศูนยร์วมของผูสู้งอายุในการพกัผ่อน ออกกาํลงักาย  พบปะ
สังสรรค ์และดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ( x =3.16) 
  5)  ดา้นความมัน่คงทางสังคม โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง ( x =3.18) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย ดงัน้ี การอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรงแก่ผูสู้งอายใุนอาคาร สถานท่ียานพาหนะ หรือ
บริการสาธารณะอ่ืน ( x =3.38) กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์ ( x =3.28) จดัให้มีกฎหมายและแนวปฏิบติัในการ
คุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิของผูสู้งอาย ุ( x =3.24) การลดหยอ่นภาษีแก่บุตรและผูเ้ล้ียงดู ( x =3.20) ให้โอกาสผูสู้งอายุ
ไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเน่ือง ( x =3.07) รณรงค์ให้คนในครอบครัว และชุมชนเห็นคุณค่าของผูสู้งอายุ  
( x =2.92) 
  6)  ด้านมาตรฐานการบริการและเครือข่ายเก้ือหนุน  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.18) 
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี จดัตั้งระบบเฝ้าระวงั เก้ือกูล และดูแลผูสู้งอายุโดยชุมชน ( x =3.64) มีศูนย์
เอนกประสงค์สําหรับผูสู้งอายุ ( x =3.19) มีระบบดูแลผูสู้งอายุในชุมชน ( x =3.13) มีบริการชุมชนเคล่ือนท่ีไปใน
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พ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีห่างไกล ( x =3.09) มีบริการเยี่ยมบา้น ( x =3.08) มีศูนยด์ูแลผูสู้งอายุในเวลากลางวนั  
( x =2.97) 
 3.  ผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศต่างกนั มี
ความตอ้งการสวสัดิการสังคม ไม่แตกต่างกนั 
 4. ผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีอายุต่างกนั มี
ความตอ้งการสวสัดิการสังคม ไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 1.  จากผลการศึกษาความตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอ
เกษตรวิสัย จังหวดัร้อยเอ็ด พบว่าผูสู้งอายุมีความต้องการสวสัดิการโดยรวมและทุกดา้นอยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นรายได ้ดา้นนนัทนาการ ดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล  ดา้นท่ีพกั
อาศยั ดา้นความมัน่คงทางสังคมและดา้นมาตรฐานการบริการและเครือข่ายเก้ือหนุน ตามลาํดบั โดยผูศึ้กษาจะไดน้าํ
ประเด็นท่ีไดจ้ากการศึกษามาอภิปรายผลเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 1)  ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง มีความ
ตอ้งการสวสัดิการโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ออกบตัรประจาํตวั
ให้กบัผูสู้งอายเุพ่ือรักษาฟรีในโรงพยาบาล บริการตรวจสุขภาพประจาํปี บริการให้ความรู้  แนะนาํ การดูแลสุขภาพท่ี
ถูกวิธีให้กบัผูท่ี้ดูแลผูสู้งอาย ุบริการให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัสุขภาพและโรคภยัไขเ้จ็บเป็นรายบุคคล บริการตรวจสุขภาพ
ท่ีบา้น และจดัตั้งศูนยบ์ริการสาธารณสุขสําหรับผูสู้งอายุ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผูสู้งอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองแวง มีความตอ้งการเป็นอาํนวยความสะดวกเพ่ือรักษาฟรีในโรงพยาบาล เน่ืองจาก ผูสู้งอาย ุ
เป็นวยัท่ีพ่ึงพาตนเองไดน้้อยลง ภูมิตา้นทานถดถอย  มีโอกาสท่ีจะถูกโรคภยัเบียดเบียนไดง่้าย  จึงมกัมีปัญหาดา้น
สุขภาพโดยเฉพาะโรคเร้ือรังและโรคอ่ืนๆ ซ่ึงทาํให้จาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เก่ียวกบัดา้นสุขภาพมากเป็น
พิเศษ  ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  สํานักงานส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามยั  กระทรวง
สาธารณสุข  (2550 : 25)  ท่ีไดศึ้กษาความตอ้งการในการบริการและสวสัดิการต่างๆ  ของประชากรผูสู้งอายไุทย พบว่า
ความตอ้งการของผูสู้งอายทุางดา้นบริการดา้นสุขภาพ/การรักษาเป็นลาํดบัแรก คิดเป็น   ร้อยละ  42.1 
 2)  ดา้นรายได ้ผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง มีความตอ้งการสวสัดิการโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การช่วยเหลือดา้น
ค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนส่งเสริมสวสัดิการผูสู้งอายใุนชุมชน จดัสวสัดิการ
ดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุท่ียากจนและไม่มีแหล่งพกัพิงท่ีเพียงพอ การช่วยเหลือค่าครองชีพประจาํวนั จ่ายเบ้ียยงัชีพแก่
ผูสู้งอายุ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ขนิษฐา วิชาภรณ์ (2553 : บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ืองความตอ้งการสวสัดิการของ
ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลตะเคียนเต้ีย อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี    ท่ีผลการศึกษาพบว่า ดา้นรายได ้ ผูสู้งอายุ
ตอ้งการให้มีการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการสาํหรับผูสู้งอาย ุ
 3)  ดา้นท่ีพกัอาศยั ผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง มีความตอ้งการสวสัดิการโดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ซ่อมแซมบา้นเรือนผูสู้งอายุท่ีชาํรุดทรุด
โทรม บริการครอบครัวอุปการะ ท่ีจดัให้แก่ผูสู้งอายุท่ีอยู่คนเดียว หรือไร้ท่ีพ่ึง มีสถานพยาบาล เป็นบริการท่ีพกัอาศยั



264    ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา   

 

สาํหรับผูสู้งอายท่ีุตอ้งพกัรักษาตวัอย่างต่อเน่ือง จดัให้มีท่ีพกัสํารองกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีบา้นพกัคนชรา  เป็น
บริการท่ีพกัอาศยัท่ีจดัให้แก่ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหา การจดัท่ีพกัอาศยัและเคร่ืองนุ่งห่มให้ตามความจาํเป็นอยา่งทัว่ถึง 
 4)  ดา้นนนัทนาการ ผูสู้งอายใุนเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง มีความตอ้งการสวสัดิการโดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ศูนยบ์ริการผูสู้งอายุ เพ่ือให้การปรึกษาแก่
ผูสู้งอายแุละสมาชิกในครอบครัว เป็นสถานท่ีออกกาํลงักาย เล่นกีฬา พกัผอ่นหยอ่นใจ ทาํงานอดิเรก เป็นตน้ มีบริการ
นนัทนาการ งานร่ืนเริงในวนันกัขตัฤกษ ์การจดัตั้งชมรมผูสู้งอาย ุเพ่ือเป็นศนูยก์ลางข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์ของ
ผูสู้งอาย ุการทศันศึกษาแหล่งธรรมชาติ ศาสนสถาน แหล่งท่องเท่ียวนอกสถานท่ี การจดักิจกรรมนันทนาการร่วมกบั
เยาวชน คนในชุมชน กลุ่มเครือข่าย สโมสรผูสู้งอายุ เพ่ือเป็นศูนยร์วมของผูสู้งอายุในการพกัผ่อน  ออกกาํลงักาย  
พบปะสังสรรค ์และดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
 5)  ด้านความมัน่คงทางสังคม ผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง มีความตอ้งการ
สวสัดิการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี การอาํนวยความสะดวกและ
ความปลอดภยัโดยตรงแก่ผูสู้งอายใุนอาคาร สถานท่ียานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืน กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์ 
จดัให้มีกฎหมายและแนวปฏิบติัในการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิของผูสู้งอาย ุ( x =3.24) การลดหย่อนภาษีแก่บุตรและ
ผูเ้ล้ียงด ูให้โอกาสผูสู้งอายไุดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเน่ือง รณรงคใ์ห้คนในครอบครัว และชุมชนเห็นคุณค่า
ของผูสู้งอาย ุ
 6)  ดา้นมาตรฐานการบริการและเครือข่ายเก้ือหนุน ผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง มี
ความตอ้งการสวสัดิการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี จดัตั้งระบบเฝ้า
ระวงั เก้ือกลู และดูแลผูสู้งอายโุดยชุมชน มีศนูยเ์อนกประสงคส์าํหรับผูสู้งอาย ุมีระบบดูแลผูสู้งอายุในชุมชน มีบริการ
ชุมชนเคล่ือนท่ีไปในพ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีห่างไกล มีบริการเยีย่มบา้น มีศนูยด์ูแลผูสู้งอายใุนเวลากลางวนั 
 2.  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความตอ้งการสวสัดิการผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง 
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่าผูสู้งอายท่ีุมีเพศและอายตุ่างกนั มีความตอ้งการสวสัดิการโดยภาพรวมและราย
ดา้น ไม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและอายุของผูสู้งอายุ ไม่ส่งผลใดๆ ต่อความตอ้งการ
สวสัดิการของผูสู้งอายแุต่อยา่งใด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
 1) ดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวงควรจดัตั้งศนูยบ์ริการสาธารณสุข
สาํหรับผูสู้งอาย ุ
 2) ดา้นรายได ้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวงควรกาํกบั ดูแลและอาํนวยความสะดวกเก่ียวกบัการจ่าย
เบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอาย ุให้มากยิง่ข้ึน 
 3) ดา้นท่ีพกัอาศยั องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวงควรจดัท่ีพกัอาศยัและเคร่ืองนุ่งห่มแก่ผูสู้งอายุตาม
ความจาํเป็นและเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
 4) ดา้นนนัทนาการ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวงควรจดัสถานท่ีหรือศูนยป์ระสานงาน  เพ่ือเป็นศูนย์
รวมของผูสู้งอายใุนการพกัผอ่น ออกกาํลงักาย พบปะสังสรรค ์และดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
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 5) ดา้นความมัน่คงทางสังคม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวงควรมีการรณรงค์ให้คนในครอบครัวและ
คนในชุมชนเห็นคุณค่าของผูสู้งอายใุห้มากยิง่ข้ึน 
 6) ดา้นมาตรฐานการบริการและเครือข่ายเก้ือหนุน องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวงควรจดัให้มีศูนย์
ดูแลผูสู้งอายใุนเวลากลางวนั 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1) ควรศึกษาแนวทางการสร้าง  ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในการจดัสวสัดิการแก่ผูสู้งอาย ุ
 2) ควรศึกษาเพ่ือสาํรวจความตอ้งการสวสัดิการของผูสู้งอายุ เพ่ือเป็นขอ้มูลในการจดัสวสัดิการและพฒันา
สวสัดิการสาํหรับผูสู้งอาย ุ
 3) ควรศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในการพฒันาและดูแลผูสู้งอาย ุ
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บทบาทในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงเปลอืย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวดัร้อยเอด็ 
The Role in Public Services of Muang Pluey Subdistrict Administrative Organization,  

Srisomdet District, Roi Et Province 
 

มาลินี  วรเชษฐ์1 
รัชดากร  ทมินเหมย2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทในการบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษา 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จาํนวน 3,052 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน่  ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 354 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึง
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe/) 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ประชาชนมีคิดเห็นต่อบทบาทในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอ
ศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้น
ความเป็นอยู่ของประชาชน ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ดา้นอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตามลาํดบั 
 2.  ประชาชนท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทในการบริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยอาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : บทบาท, การบริการสาธารณะ, องคก์ารบริหารส่วนตาํบล, ตาํบลเมืองเปลือย 
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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  
 
บทน า 
 การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินของไทยในปัจจุบนั  ใชห้ลกัการกระจายอาํนาจท่ีส่วนกลางหรือรัฐบาลกลางได้
มอบอาํนาจระดบัหน่ึงให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไปดาํเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ โดยท่ีตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย
ของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน กิจกรรมท่ีทาํไดส่้วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการพฒันา มีอิสระในการ
ตดัสินใจในการแกปั้ญหาหรือการสนบัสนุนกิจกรรมของทอ้งถ่ิน ออกขอ้บงัคบัหรือระเบียบต่าง ๆ มาบงัคบัในเขตการ
ปกครองของตนไดโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมายการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ในปัจจุบนัมีรูปแบบการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และองคก์รปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ี
กฎหมายกาํหนด  คือ  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพทัยา 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นหน่วยงานบริหารงานส่วนทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายการกระจายอาํนาจ
ของรัฐบาลเพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินซ่ึงเป็นระดับพ้ืนฐานได้มีอ ํานาจในการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นการกระจายอาํนาจการปกครองจากส่วนกลางไปให้ประชาชนในทอ้งถ่ินดาํเนินการเองภายใต้
บทบญัญติัแห่งกฎหมายเพ่ือให้ประชาชนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงวิธีการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึง
หลักการสําคญัของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ย  การจดัให้มีการเลือกตั้ ง เพ่ือให้คนในทอ้งถ่ินนั้ นได้มี
โอกาสเขา้ไปเป็นตวัแทนของประชาชนในการปกครองตนเอง มีองค์กรสภาทอ้งถ่ิน มีเขตพ้ืนท่ีในการบริหาร และ
ความรับผดิชอบตามท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้ห้มีสภาพนิติบุคคล  มีรายได ้ มีอาํนาจในการจดัทาํงบประมาณและ
มีความอิสระในการปกครองตนเอง  แต่จะตอ้งอยู่ในการควบคุมหรือการกาํกบัดูแลของรัฐ รวมทั้งเป็นสถาบนัทาง
การเมืองการปกครองระดบัทอ้งถ่ินและจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน  รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
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ในทอ้งถ่ินนั้ น เทศบาลจึงมีบทบาทและหน้าท่ีท่ีสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถ่ินและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ประกอบกบัการกาํหนดอาํนาจ หน้าท่ีในการจดัระบบการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  มีสาระสาํคญัคือ ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีอาํนาจและหน้าท่ีในการ
จดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตน ผูศึ้กษาเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นประเด็น
ท่ีสาํคญัต่อการพฒันาทอ้งถ่ินและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงสนใจศึกษาบทบาทในการบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จังหวดัร้อยเอ็ด ทั้งน้ีเพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางการ
ดาํเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรี
สมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 

1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อบทบาทในการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
เมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  แตกต่างกนั 

2. ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อบทบาทในการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ดา้นพ้ืนท่ี  การศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  
อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 ดา้นเน้ือหา คือ ภารกิจดา้นการบริการสาธารณะขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  5  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ดา้นอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นความเป็นอยูข่องประชาชน  ดา้นคุณภาพชีวิตของประชาชน  และดา้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
 ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1)  ประชากร  คือ  ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จาํนวน 3,052  คน 
 2)  กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  354 คน 
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 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1)  ตวัแปรอิสระ คือ  เพศและระดบัการศึกษา  ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  
อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 2)  ตวัแปรตาม  คือ  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมือง
เปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  5  ดา้น  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  ดา้นอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้น
ความเป็นอยูข่องประชาชน ดา้นคุณภาพชีวิตของประชาชน และดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูระหว่างวนัท่ี  1  มกราคม  ถึงวนัท่ี  10  มีนาคม  2558 
 
วธิีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1)  ประชากรท่ีศึกษา  คือ  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด จาํนวน  3,052  คน 
  2)  กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือ  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย   อาํเภอศรีสมเด็จ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่  (Taro  Yamane,  1973  อา้งถึงใน 
บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 101)  โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั  .05 ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั  353.65 คน การศึกษาน้ีจึงเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 354 คน แลว้เลือกตวัอย่างจากแต่ละหมู่บา้น โดยคาํนวณ
ตามสัดส่วนค่าร้อยละ และเลือกเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อบทบาทในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ   จงัหวดั
ร้อยเอ็ด  จาํนวน  1  ฉบบั  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  สอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนท่ี  2  สอบถามความคิดเห็นต่อบทบาทในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมือง
เปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert) โดยค่าแต่ละระดบัมีความหมาย   
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

2) สร้างแบบสอบถาม  แบ่งแบบสอบถามออกเป็น  2  ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่ง
หมาย และสมมติฐานการศึกษา 

3) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแกภ้าษา เน้ือหา 
ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัไดต้รง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 
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4) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ  2  ท่าน  พิจารณาตรวจสอบและขอคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุง  เพ่ือให้อ่านแลว้เขา้ใจง่าย  ตรงตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา 

5) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้ (Try–Out)  กบัประชาชนในเขตเทศบาลตาํบล ศรีสมเด็จ  อาํเภอศรีสมเด็จ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  40  คน 

6) นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดยวิธี 
Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

7) นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha  Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค  (Cronbach) 

8) จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
1) ขอหนงัสือจากวิทยาลยันครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาเสนอ

ต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี ( Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมือง
เปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แลว้นาํไปเปรียบเทียบ
กบัเกณฑค่์าเฉล่ียและแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 : 100) 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามสถานภาพใชค่้า  F-test  (One way ANOVA)  t–test 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
  1)  ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบั
นิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
  2)  ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha  
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation) 
 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ใชค่้า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ

ของเชฟเฟ่  ( eScheff  ) 
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สรุปผลการศึกษา 
1. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย จาํนวน 196 คน (ร้อยละ 55.37) รองลงมาเป็นเพศหญิงจาํนวน 158 คน (ร้อยละ 44.63) ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 123 คน (ร้อยละ 34.75) รองลงมามีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 118 คน (ร้อยละ 
33.33)  และมีการศึกษาสูงกว่าระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 113 คน (ร้อยละ  31.92) 

2. ประชาชนมีคิดเห็นต่อบทบาทในการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอ
ศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ( x =4.01) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย  ดงัน้ี  ดา้นความเป็นอยูข่องประชาชน ( x =4.08) ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ( x =4.01) ดา้นอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ( x =3.99)  ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ( x =3.98)  และดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ( x

=3.95)  ตามลาํดบั  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เป็นดงัน้ี 
  1)  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ( x =4.20)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มี  4  
ขอ้อยูใ่นระดบัมาก  และมี  1  ขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั คือ องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยไดด้าํเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพดี  ( x =4.23)  รองลงมา องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยได้ปรับปรุงซ่อมแซม แกไ้ข ระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างอาคาร ถนน ไฟฟ้าแสง
สว่าง ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ( x =4.20) และองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมีการประชาสัมพนัธ์หรือแจง้ข่าวให้
ประชาชนไดรั้บทราบถึงโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี อบต.จะดาํเนินการอย่างชดัเจนและทัว่ถึง  ( x =4.19)  
ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่าองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมีบทบาทในการบริการสาธารณะน้อยท่ีสุด
คือ  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทุกแหล่งชุมชนเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน  ( x =3.37) 
  2)  ดา้นอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ในภาพรวมและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  ( x =4.02)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  3  อนัดบั  คือ  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมี
การดาํเนินโครงการในดา้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหลายโครงการ  ( x =4.18) รองลงมา  
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยดาํเนินการรักษาความสะอาดบริเวณถนน ตลาดสด และสถานท่ีอ่ืน ๆ ภายในเขต 
อบต.ให้อยูใ่นสภาพดี เป็นท่ีช่ืนชมของผูพ้บเห็น  ( x =4.10)  และองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยดาํเนินการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาดา้นมลพิษต่าง ๆ เช่น นํ้าเสีย  เป็นตน้  ( x =3.93)  ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมีบทบาทในการบริการสาธารณะน้อยท่ีสุดคือ  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมี
การก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนหยอ่ม หรือลานกีฬาเพ่ิมมากข้ึนตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ  ( x =3.87) 
  3)  ดา้นความเป็นอยู่ของประชาชน  ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดบัมาก   ( x =4.08)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  3 อนัดบั คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ดว้ยการสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กบัประชาชนตามหมู่บา้นต่าง 
ๆ  ( x =4.29)  รองลงมา  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมีการส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใน
การผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ชุมชน  ( x =4.13)  และองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยสนับสนุนงบประมาณ 
วสัดุ อุปกรณ์ ในการสร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน  ( x =4.11)  ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่า
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมีบทบาทในการบริการสาธารณะน้อยท่ีสุดคือ  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมือง
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เปลือยมีการส่งเสริมพ้ืนท่ีเป็นแหล่งรวมสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ชุมชนสําหรับจาํหน่ายให้กบันักท่องเท่ียวและผูส้นใจ   
( x =4.01) 
  4)  ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดบัมาก  ( x =3.98)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3  อนัดบั  คือ   องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย
เน้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามยัท่ี  มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี  ( x =4.20)  รองลงมา  
องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมีการสนับสนุน ส่งเสริม การกีฬา นันทนาการ ให้กบันักเรียน เยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน  ( x =4.11)  และองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยจัดให้มีสถานพยาบาล  หรือศูนย์
สาธารณสุขพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอย่างเพียงพอครอบคลุมพ้ืนท่ี  ( x =4.04)  ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่า
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมีบทบาทในการบริการสาธารณะน้อยท่ีสุดคือ  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมือง
เปลือยมีการจดัรถบริการรับ ส่งนกัเรียน เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของผูป้กครอง  ( x =3.75) 
  5)  ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก  ( x =3.95)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  3  อนัดบั  คือ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมี
การพฒันาระบบบริหารจดัการให้มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของประชาชน   ( x =4.02)  รองลงมาองค์การ
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมีการติดตามประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมและโครงการต่าง  ๆ เพ่ือให้เกิดความคุม้ค่า
และบรรลุเป้าหมาย  ( x =3.99)  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมุ่งเนน้การบริหารงานตามหลกัการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี หรือหลกัธรรมาภิบาล  ( x =3.94)  ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วน
ตาํบลเมืองเปลือยมีบทบาทในการบริการสาธารณะนอ้ยท่ีสุดคือ  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาในลักษณะร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมรับ
ผลประโยชน ์ ( x =3.75) 

3. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อบทบาทในการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
เมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ในภาพรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

4. ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการบริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ในภาพรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาบทบาทในการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัความคาดหวงัจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  ดา้น
ความเป็นอยู่ของประชาชน  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  ดา้นอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  และดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตามลาํดบันั้น  การท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ไดมี้บทบาทในการบริการสาธารณะดา้นความเป็นอยู่
ของประชาชน  โดยเฉพาะในเร่ืองการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ดว้ยการสนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมให้กบัประชาชนตามหมู่บา้นต่าง ๆ  มีการส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิตสินคา้หรือ
ผลิตภณัฑชุ์มชน และการสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ในการสร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนนั้น  
แสดงให้เห็นว่าองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ืองชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน ซ่ึงเป็นไปตามอาํนาจหน้าท่ีของ องค์การบริหารส่วนตําบล  ตามมาตรา 66  แห่ง
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พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 (2546) ท่ีบญัญติัไวว้่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมี
อาํนาจหน้าท่ีพฒันาตาํบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมและเป็นไปตามพระราชบญัญัติสภาตาํบลและ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2546  และตามพระราชบญัญติักาํหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2542  ท่ีบญัญติัไวใ้นด้านการวางแผน  การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว มีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  ให้มีตลาด การ
ท่องเท่ียว กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย  ์การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ การพาณิชยกรรมและการส่งเสริม
การลงทุน  ส่วนเร่ืองท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมีบทบาทในการบริการ
สาธารณะนอ้ยท่ีสุดคือ  การส่งเสริมพ้ืนท่ีเป็นแหล่งรวมสินคา้หรือผลิตภณัฑชุ์มชนสาํหรับจาํหน่ายให้กบันักท่องเท่ียว
และผูส้นใจ  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเร่ืองดงักล่าวอาจไม่มีความโดดเด่นเท่าท่ีควร  ดงันั้นองค์การบริหารส่วนตาํบลเมือง
เปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จะตอ้งมีมาตรการส่งเสริมในเร่ืองดงักล่าวน้ีให้มากยิง่ข้ึน 
 ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อุไร ภาควิชยั (2552 : บทคดัย่อ)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองประสิทธิผลการ
ให้บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลศาลายา  อาํเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม   พบว่าความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีต่อระดบัประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลศาลายาท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได ้สูงท่ีสุด  คือ  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ  ฐิติพงศ ์ ทิพยอ์กัษร  (2554 : บทคดัยอ่)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์ จากผลการศึกษาเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  เทศบาลบริการสาธารณะดา้น
ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัมาก 
 การบริการสาธารณะท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่าขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย   อาํเภอศรี
สมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ต่อบทบาทในการบริการสาธารณะในระดบัรองลงมา  คือ  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  อย่างไรก็
ตามในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานน้ี  เร่ืองท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยดาํเนินการมากท่ีสุดคือ  องค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเมืองเปลือยไดด้าํเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้อยูใ่นสภาพดี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย
ไดป้รับปรุงซ่อมแซม แกไ้ข  ระบบสาธารณูปโภค  การก่อสร้างอาคาร  ถนน  ไฟฟ้าแสงสว่าง  ไดอ้ยา่งเหมาะสม  และ
องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมีการประชาสัมพนัธ์หรือแจ้งข่าวให้ประชาชนได้รับทราบถึงโครงการดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ี อบต. จะดาํเนินการอย่างชดัเจนและทัว่ถึง  ผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วน
ตาํบลเมืองเปลือยไดใ้ห้ความสาํคญัในการบริการและอาํนวยความสะดวกต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนเป็นอยา่งดียิง่ 
 ส่วนการบริการสาธารณะท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่าขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย   อาํเภอศรี
สมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ต่อบทบาทในการบริการสาธารณะในระดบัน้อยท่ีสุดคือดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยเฉพาะในเร่ืองการพฒันาระบบบริหารจดัการให้มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของประชาชน   การติดตาม
ประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ  เพ่ือให้เกิดความคุม้ค่าและบรรลุเป้าหมาย และบริหารงานตาม
หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี หรือหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงโดยเจตนารมณ์ของการกระจายอาํนาจการปกครองนั้นก็
เพ่ือท่ีจะให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทาํ ร่วมคิด ร่วมรับผดิชอบการดูแลตนเองและทอ้งถ่ินของตน 
 อยา่งไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริการสาธาณะควรคาํนึงถึงหลกัความรับผิดชอบของทอ้งถ่ิน
ในการจัดบริการ (Local Accountability) ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการแบ่งภารกิจระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ
ประเภทในสังคม จะมีความรับผดิชอบแตกต่างกนัอยา่งไร หลกัการทัว่ไปประการหน่ึงท่ีจะช้ีให้เห็นว่าภารกิจใดจะส่ง
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มอบให้กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบใด จะต้องพิจารณาหลกัสําคัญ ซ่ึงไดแ้ก่ ผลท่ีเกิดข้ึนหรือผูไ้ด้รับ
ผลประโยชน์จากบริการสาธารณะนั้นตั้งอยู่ในถ่ินฐานอยู่ในเขตพ้ืนท่ีใด ยกตวัอย่างเช่น ถา้บริการสาธารณะใดส่งผล
ต่อคนในเขตพ้ืนท่ีทอ้งถ่ินนั้นโดยเฉพาะ ก็ควรจะมีการถ่ายโอนการให้บริการสาธารณะดงักล่าวให้โดยตรง 
 ประชาชนท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทในการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ปราณี  อินทวงศ ์ (2550 : บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาเร่ืองประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลตาํบลบางกะดี  
อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลโดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  
และเม่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลตาํบลบางกะดี  ของผูม้าใชบ้ริการท่ีมีเพศต่างกนั พบว่า มี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํไปใช ้
 1)  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทุกแหล่งชุมชน
เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
 2)  ดา้นอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยควรก่อสร้างสวนสาธารณะ 
สวนหยอ่ม หรือลานกีฬาเพ่ิมมากข้ึนตามแหล่งชุมชนต่างๆ 
 3)  ดา้นความเป็นอยูข่องประชาชน  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยควรส่งเสริมพ้ืนท่ีเป็นแหล่งรวม
สินคา้หรือผลิตภณัฑชุ์มชนสาํหรับจาํหน่ายให้กบันกัท่องเท่ียวและผูส้นใจ 
 4)  ดา้นคุณภาพชีวิตของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยควรมีการจดัรถบริการรับ ส่ง
นกัเรียน เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของผูป้กครอง 
 5)  ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาในลกัษณะร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมแกไ้ขปัญหาและร่วมรับผลประโยชน์ 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1)  ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 2)  ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 3)  ควรศึกษารูปแบบการพฒันาศกัยภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเปลอืย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวดัร้อยเอด็ 
The Budget Management of Muang Pluey Subdistrict Administrative Organization,  

Srisomdet District, Roi Et Province 
 

โยธิน  สีสันต์1 
พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย์2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเมืองเปลือยขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษา ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  จาํนวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) 
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe/)   
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังบประมาณเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาํบล
เมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี ด้านการอนุมติังบประมา  ด้านการควบคุมงบประมาณ ด้านการจดัทาํงบประมาณ และด้านการบริหาร
งบประมาณ ตามลาํดบั 
 2. บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังบประมาณท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
บริหารงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : การบริหารงบประมาณ, องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย, จงัหวดัร้อยเอ็ด 
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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 
 
บทน า 
  ในบรรดาทรัพยากรทางการบริหารท่ีประกอบดว้ย ทรัพยากรมนุษย ์งบประมาณ  เคร่ืองมือ อุปกรณ์  และ
วิธีการบริหารจดัการ  นั้น การงบประมาณเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการบริหารองคก์ารหรือกิจการต่างๆ โดยงบประมาณ
จะมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเช่ือมโยงทั้งในเร่ืองการวางแผน การประสานงาน  และการควบคุมการดาํเนินงาน 
  ประโยชน์ของการงบประมาณในการวางแผนดําเนินกิจการ หน้าท่ีสําคัญอันดับแรก คือการกาํหนด
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการดาํเนินการว่าจะมุ่งไปในทิศทางใด ต้องการให้บรรลุวตัถุประสงค์เช่นใดหรือ
เป้าหมายใด ในระยะเวลาใด การกาํหนดวตัถุประสงค์  และเป้าหมายดังกล่าวโดยระบุไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรใน
แผนงานงบประมาณ  ซ่ึงมีผลดีคือทาํให้บุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบโดยทัว่กนัว่าเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของ
องคก์ารจะไปในทิศทางใด ซ่ึงจะส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบขององค์การมีเป้าหมายร่วมกนั  มีการ
ประสานงานกนัดว้ยดี ตลอดจนเป็นการจดัสรร  หรือจดัเตรียมทรัพยากรไวล่้วงหนา้  ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองทุน บุคลากร 
และปัจจยัอ่ืนๆ การงบประมาณจึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการวางแผนของฝ่ายบริหาร เพราะในการจดัทาํ  แผนงาน
งบประมาณ ฝ่ายบริหารจะต้องมีการกาํหนดวตัถุประสงค์ขององค์การว่าจะมุ่งไปทางใด องค์การจึงต้องจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจการต่างๆ ให้สามารถดาํเนินตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ (เกริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม,  
2543 : 405) 
  ประโยชน์ของงบประมาณในการประสานงาน กล่าวคือ เม่ือไดก้าํหนดวตัถุประสงค์เป้าหมายและเป้าหมาย
ของการดาํเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแลว้ จะตอ้งมีการวางแผนการดาํเนินงานและแผนงบประมาณโดยละเอียด 
โดยองค์การจะนาํแผนของหน่วยงานทุกหน่วยงานท่ีเ ป็นองค์ประกอบมาพิจารณาตลอดจนมีการปรับปรุงร่วมกัน
เพ่ือให้แผนของหน่วยงานท่ีเป็นองค์ประกอบเป็นไปตามนโยบายขององค์การ การวางแผนงบประมาณเป็นการเปิด
โอกาสให้มีการสํารวจ  ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ตั้ งแต่เร่ิมแรกในการวางแผน หากมีข้อติดขัดใน
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หน่วยงานใดจะตอ้งไดรั้บการวินิจฉัยตั้งแต่ในขั้นตน้ แผนงบประมาณท่ีผ่านการอนุมติัในขั้นสุดทา้ยจึงเป็นแผนท่ีทาํ
ให้วางใจได ้ หากสภาวการณ์เป็นไปตามท่ีคาดคะเน หน่วยงานจะสามารถดาํเนินการไปไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนัและควร
จะไดผ้ลดงัท่ีแสดงไวใ้นแผนงบประมาณ การท่ีไดมี้โอกาสนาํแผนงานของแต่ละส่วนงานมาวินิจฉยัร่วมกนัเพ่ือให้การ
ดาํเนินงานของส่วนงานต่างๆ  สอดคลอ้งกนันั้นช่วยให้การประสานงานระหว่างหัวหนา้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปดว้ยดี
ยิง่ข้ึน  เพราะทาํให้มีโอกาสไดท้ราบถึงการดาํเนินงานในส่วนงานอ่ืนขององค์การ  และจะทาํให้มีความเขา้ใจดียิ่งข้ึน
ท่ีว่าแต่ละส่วนงานเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั  ทุกส่วนงานจะตอ้งดาํเนินไปให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนั  ดงันั้นการท่ี
หัวหนา้หน่วยงานไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแผนงานของตน การท่ีไดรั้บทราบถึงแผนการดาํเนินงานของหน่วยงานอ่ืน  
อนัมีผลกระทบถึงกิจการท่ีเป็นส่วนรวม  จะช่วยให้การประสานงานระหว่างในระดบับริหารขององค์การเป็นไปได้
ด้วยดียิ่งข้ึน  แผนงบประมาณขององค์การท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นแผนการดาํเนินงานขององค์การ การทาํแผน
งบประมาณเป็นการจดัทาํข้ึนตามขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในภายหน้า หากสภาวะ
แวดล้อมเปล่ียนไปจนทาํให้ต้องมีการปรับเปล่ียนแผนงานงบประมาณ การปรับเปล่ียนแผนงานงบประมาณของ
หน่วยงานหน่ึงอาจจะมีผลกระทบต่องานของอีกหน่วยงานหน่ึงดว้ย 
  ประโยชน์ของการงบประมาณในการควบคุมการดําเนินงาน นอกจากประโยชน์ ท่ีจะได้รับจาก
การงบประมาณในการวางแผนล่วงหนา้และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ  แลว้  ฝ่ายบริหารยงัสามารถใช้
แผนงบประมาณเป็นเคร่ืองมือติดตาม  ควบคุมการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีสาเหตุ
เน่ืองมาจากอะไร การควบคุมติดตามผลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานจริง
กบัแผนงานท่ีกาํหนดไวใ้นงบประมาณจะทาํให้การประเมินผลการปฏิบติังาน จะทาํให้ทราบว่างานกาํลงัดาํเนินไปตาม
เป้าหมายหรือไม่  หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายเป็นเพราะเหตุใด  จะดาํเนินการแกไ้ขอย่างไร การท่ีการปฏิบติังานของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของอีกหน่วยงานหน่ึงได ้ก าร
ควบคุม และติดตามดังกล่าวยงัมีประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการประหยดัเวลาในการบริหาร กล่าวคือ  จากการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานจริงกับแผนงบประมาณ รายการท่ีไม่แสดงถึงความแตกต่าง ฝ่ายบริหารจะไดไ้ม่ตอ้ง
สนใจในรายการดงักล่าวเพราะแสดงว่ากาํลงัดาํเนินการไปตามแผน สาํหรับรายการท่ีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างฝ่าย
บริหาร จะไดห้าทางปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้การดาํเนินการเป็นไปตามแผน การติดตามการประเมินผลการปฏิบติังาน
โดยใชร้ะบบการงบประมาณเป็นเคร่ืองมือจึงช่วยให้การปฏิบติัหน้าท่ีของฝ่ายบริหารดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 
  จากประโยชนข์องการงบประมาณท่ีความสาํคญัในการบริหารองคก์ารดงักล่าวขา้งตน้ องคก์ารทุกองคก์ารจึง
ให้ความสาํคญักบักระบวนการงบประมาณอนัไดแ้ก่ การจดัทาํงบประมาณหรือการจดัเตรียมงบประมาณ การอนุมติั
งบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการควบคุมงบประมาณ  (เกริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม,  2543 : 415) 
 การพฒันาทอ้งถ่ินให้เจริญกา้วหนา้นั้น อาจกล่าวไดว้่า “เงินงบประมาณ” เป็นปัจจยัสาํคญั เพราะหากทอ้งถ่ิน
มีรายไดน้อ้ยการพฒันายอ่มไม่กา้วหนา้ ดงันั้นทอ้งถ่ินจะตอ้งพยายามพฒันา จดัหาและจดัเก็บรายไดใ้ห้มากยิ่งข้ึนเพ่ือ
ใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาทอ้งถ่ินดา้นต่าง ๆท่ีมีอยู่มากมาย มิใช่จะรอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ฝ่ายเดียวเน่ืองจากสภาพปัจจุบนัทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีงบประมาณของตวัเองแทบไม่พอรายจ่าย และโดยเฉพาะมกัจะเป็น
การใชจ่้ายเก่ียวกบัรายจ่ายประจาํ เช่นเงินเดือน ค่าจา้งประจาํ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ฯลฯ มากกว่ารายจ่ายเพ่ือ
การลงทุนท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างหรือท่ีดิน จึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับคณะผูบ้ริหารและพนักงานเจา้หน้าท่ีของทอ้งถ่ิน
จะตอ้งทาํความเขา้ใจเพ่ือการใชจ่้ายเงินงบประมาณอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและอาํนาจหน้าท่ี  ตลอดจนเป็นไป  
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อย่างประหยดัมีประสิทธิภาพสูงสุดสมกบันโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยท่ีจดัตั้งทอ้งถ่ินข้ึนมา เพราะ
หากการบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบหรือมีการทุจริตเกิดข้ึนแลว้ย่อมจะส่งผลเสียหายแก่ทอ้งถ่ินและ
ประชาชนส่วนรวมและจะมีผลกระทบโดยตรงต่อผูบ้ริหารตลอดจนพนกังานเจา้หนา้ท่ีของทอ้งถ่ินอีกดว้ย 
 จากเหตุผลและความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้  ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการบริหารงบประมาณขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จังหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการพฒันา 
ปรับปรุงการบริหารงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย   อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย   อาํเภอศรีสมเด็จ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 

1. บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังบประมาณ  ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ดแตกต่างกนั 

2. บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกับงบประมาณ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาในคร้ังน้ี กาํหนดขอบเขตในการศึกษา คือ ศึกษาการบริหารงบประมาณ
ตามกระบวนการงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด  ไดแ้ก่ การ
จดัทาํงบประมาณ การอนุมติังบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการควบคุมงบประมาณ  (เกริกเกียรติ  พิพฒัน์
เสรีธรรม,  2543 : 415) 

2. ขอบเขตดา้นประชากรท่ีศึกษา  คือ  บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังบประมาณ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร สํานักปลดั 
ส่วนการคลงั  ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  
จาํนวน  50  คน 

3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
4. ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

  1) ตวัแปรอิสระ (Independent  Variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกับ
งบประมาณ  ไดแ้ก่  เพศและระดบัการศึกษา 
  2) ตวัแปรตาม (Dependent  Variables) คือ การบริหารงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด ได้แก่ การจดัทาํงบประมาณ  การอนุมติั
งบประมาณ การบริหารงบประมาณ  และการควบคุมงบประมาณ 

5. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาเก็บขอ้มลูระหว่างวนัท่ี  10  มกราคม-31  มีนาคม  2558 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากรท่ีศึกษา คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังบประมาณไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร สาํนกัปลดั ส่วนการคลงั ส่วน
โยธา ส่วนการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 50 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังบประมาณเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  
อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 1 ฉบบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี  1 สอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนท่ี  2 สอบถามความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังบประมาณเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
  โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท  (Likert)   
  การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ 
2. การสร้างแบบสอบถามเพ่ือการเก็บขอ้มูล แบ่งออกเป็น   2  ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบั

ความมุ่งหมาย และสมมติฐานการศึกษา 
3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแกภ้าษา เน้ือหา 

ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัไดต้รง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 

4. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ  2  ท่าน  พิจารณาตรวจสอบและขอคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุง  เพ่ือให้อ่านแลว้เขา้ใจง่าย  ตรงตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา 

5. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try–Out)  กบับุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังบประมาณในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบลพระเจา้  อาํเภอเชียงขวญั  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  40  คน 

6. นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดยวิธี 
Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

7. นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha  Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค  (Cronbach) 

8. จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากประชากร 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 การรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
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1. ขอหนังสือจากวิทยาลยั เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอต่อนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2. ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3. ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทาํการวิเคราะห์ ตามลาํดบั
ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากร ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังบประมาณเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑค่์าเฉล่ียและแปลความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 : 100) 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกับงบประมาณเก่ียวกบัการบริหาร
งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ใชค่้า  F-test  (One way ANOVA)  t–test 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกับ
นิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 

2) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha  
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ใชค่้า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ

ของเชฟเฟ่  ( eScheff  ) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย   อาํเภอศรีสมเด็จจงัหวดัร้อยเอ็ด 
สรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

1. บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จาํนวน  31  คน  (ร้อยละ  62.00)  รองลงมาเป็นเพศหญิง  จาํนวน  19  คน  (ร้อย
ละ  38.00) ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงกว่ามธัยมศึกษา จาํนวน 23 คน (ร้อยละ  46.00) รองลงมามีการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษา  จาํนวน 15 คน (ร้อยละ 30.00) และมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา จาํนวน 12 คน (ร้อยละ  24.00) 
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2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากร ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับงบประมาณเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จจงัหวดัร้อยเอ็ดโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดบั
มาก ( x =4.21) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  ดา้นการอนุมติังบประมาณ ( x =4.36) ดา้นการ
ควบคุมงบประมาณ  ( x =4.26) ดา้นการจดัทาํงบประมาณ  ( x =4.21) และดา้นการบริหารงบประมาณ  ( x =4.01)  
ตามลาํดบั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ปรากฏผลดงัน้ี 

1) ดา้นการจดัทาํงบประมาณ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.21) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย 3  อนัดบั ดงัน้ี บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมีส่วนร่วมในการจดัทาํงบประมาณ ( x =4.49) 
รองลงมา ส่วนงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบังบประมาณได้จดัให้มีการอบรมเก่ียวกบังบประมาณ ( x =4.48) และการ
จดัทาํงบประมาณมีการกาํหนดตวัช้ีวดัชดัเจน  ( x =4.41) 

2) ดา้นการอนุมติังบประมาณ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =4.36) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย 3  อนัดบั  ดงัน้ี องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยกาํหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ( x

=4.50) รองลงมา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยกาํหนดระยะเวลาในการอนุมติังบประมาณชดัเจน  ( x =4.49) 
และองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยกาํหนดให้มีระยะเวลาและขั้นตอนการพิจารณาทบทวนงบประมาณไว้
ชดัเจน  ( x =4.05) 

3) ดา้นการบริหารงบประมาณ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก( x =4.01)โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย 3  อนัดบั ดงัน้ี ไม่มีงบประมาณท่ีไม่ไดใ้ชต้ามแผนท่ีกาํหนดไว ้ ( x =4.47)  รองลงมาการเบิกจ่าย งบประมาณ
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ( x =4.28) และผลการปฏิบติังานและการใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด
ไว ้ ( x =4.22) 

4) ดา้นการควบคุมงบประมาณ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.26) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย 3  อนัดบั ดงัน้ี ส่วนงานท่ีรับผิดชอบถูกตดังบประมาณเม่ือไม่สามารถปฏิบติังานไดต้ามแผนท่ีกาํหนด ( x

=4.49) รองลงมา มีการติดตาม ตรวจสอบผลการดาํเนินงานตามแผน  โครงการ อย่างเป็นระบบ ( x =4.38) และ
ผลสาํเร็จท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานตามแผนงาน  โครงการของส่วนงาน มีความคุม้ค่า  ( x =4.29) 

3. บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังบประมาณท่ีมีเพศต่างกนั  มีความคิดเห็นว่าการบริหารงบประมาณของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 

4. บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกับงบประมาณ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการบริหาร
งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาการบริหารงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จจงัหวดัร้อยเอ็ด 
ผูศึ้กษาอภิปรายผลการศึกษา  ดงัต่อไปน้ี 

1. บุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกับงบประมาณมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด   โดยรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ชวฤทธ์ิ  โยศรีคุณ (2552 : บทคดัย่อ) ท่ีไดศึ้กษากระบวนการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ศึกษากรณี  เทศบาลตาํบลโคกกรวด อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการดาํเนินงาน
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ตามกระบวนการงบประมาณของเทศบาลตาํบลโคกกรวด อาํเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา  ผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานผูป้ฏิบติังานเห็นว่ามีการปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการงบประมาณของเทศบาลตาํบลโคกกรวด อาํเภอเมือง  
จงัหวดันครราชสีมา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และจากผลการศึกษาในคร้ังน้ีเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่าดา้นท่ีมี
การดาํเนินการมากท่ีสุดคือดา้นการอนุมติังบประมาณ  โดยเร่ืองท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือ ยในด้านน้ี 
ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย กาํหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ องค์การบริหารส่วน
ตาํบลเมืองเปลือยกาํหนดระยะเวลาในการอนุมติังบประมาณชัดเจน  และองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย
กาํหนดให้มีระยะเวลาและขั้นตอนการพิจารณาทบทวนงบประมาณไวช้ัดเจน แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วน
ตาํบลเมืองเปลือยได้วางระบบเก่ียวกับการบริหารงบประมาณไวเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะการกาํหนดให้มีองค์คณะ
พิจารณางบประมาณ ในรูปของคณะกรรมการ  การกาํหนดระยะเวลาในการการพิจารณาทบทวนงบประมาณและ
อนุมติังบประมาณไวอ้ยา่งชดัเจน  ซ่ึงจะทาํให้การบริหารงบประมาณบรรลุวตัถุประสงค ์
  ดา้นการควบคุมงบประมาณ โดยเร่ืองท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยดาํเนินการในดา้นน้ีมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ในกรณีท่ีส่วนงานท่ีรับผดิชอบถูกตดังบประมาณเม่ือไม่สามารถปฏิบติังานไดต้ามแผนท่ีกาํหนด  แสดงให้
เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยไดมี้มาตรการการกาํกบัดูแลให้ส่วนงานได้ดาํเนินการเก่ียวยื่นคาํขอ
งบประมาณ การดาํเนินงานให้มีความรอบคอบและให้มีการวางแผนงบประมาณ  เพราะหากมีการวางแผนงบประมาณ
อยา่งดีแลว้จะไม่มีงบประมาณคา้งจ่าย นอกจากน้ียงัไดด้าํเนินการในเร่ืองมีการตรวจสอบผลการดาํเนินงาน ตามแผน
โครงการ อยา่งเป็นระบบ  และผลสาํเร็จท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานตามแผนงานโครงการ ของส่วนงานมีความคุม้ค่า   ใน
ดา้นการจดัทาํงบประมาณ เร่ืองท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยดาํเนินการในดา้นน้ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ บุคลากรใน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยมีส่วนร่วมในการจดัทาํงบประมาณ ส่วนงานท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบังบประมาณได้
จดัให้มีการอบรมเก่ียวกบังบประมาณ และการจดัทาํงบประมาณมีการกาํหนดตวัช้ีวดัชดัเจน  สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ  เพญ็แข  สนิทวงศ ์ณ อยุธยา (2538 : 125) ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของการงบประมาณในการประสานงานว่า ส่วน
งานต่างๆ จะต้องมีการวางแผนการดาํเนินงานร่วมกัน โดยแผนของหน่วยงานเหล่านั้ นเป็นไปตามนโยบายของ
หน่วยงาน หากไม่เป็นไปตามนโยบายของกิจการท่ีไดก้าํหนดไวห้รือขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนัจะตอ้งไดรั้บการพิจารณา
วินิจฉยัเสียก่อนแผนงบประมาณท่ีจะนาํมาใชภ้ายในกิจการจะตอ้งเป็นแผนงานท่ีไม่ขดัแยง้กบันโยบายของฝ่ายบริหาร 
นอกเสียจากจะไดรั้บการวินิจฉยัและอนุมติัแลว้ และจะตอ้งเป็นแผนท่ีการดาํเนินงานของส่วนงานต่างๆ ไม่ขดัแยง้กนั 
  ดา้นการบริหารงบประมาณ เร่ืองท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยดาํเนินการในดา้นน้ีมากท่ีสุด  
ไดแ้ก่  ไม่มีงบประมาณท่ีไม่ไดใ้ชต้ามแผนท่ีกาํหนดไว ้ รองลงมา  การเบิกจ่าย  งบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
กาํหนด  และผลการปฏิบติังานและการใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว  ้ แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเมืองเปลือย  มีการบริหารงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังบประมาณท่ีมีเพศและระดบัการศึกษา
ต่างกนั  เก่ียวกบัการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย   อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  
พบว่าบุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังบประมาณมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  แสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนบุคคลดงักล่าว    
ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของบุคลากรท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบังบประมาณต่อการบริหารงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด แต่อยา่งใด 
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ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้

1. ดา้นการจดัทาํงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  ควรกาํหนดระยะเวลาในการจดัทาํ
งบประมาณไวแ้น่นอน 

2. ดา้นการอนุมติังบประมาณ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย        ควรกาํหนดกระบวนการพิจารณา
อนุมติังบประมาณอยา่งเป็นระบบ 

3. ดา้นการบริหารงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  ควรปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่าย
งบประมาณมีความคล่องตวัและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

4. ดา้นการควบคุมงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย ควรจดัระบบการติดตามการใช้
งบประมาณให้มีความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3. ควรศึกษาปัญหา อุปสรรคการบริหารงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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การปฏบิัตงิานตามหลกัธรรมาภบิาลของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 
The Operating in accordance with Good Governance of Personnel in Khon Kaen City Municipality 

 
รังสรรค ์ สุภารีย์1 

รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย์2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา และเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากร
เทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา และระดบัตาํแหน่ง
งาน ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 278 คน 
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 164 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่ าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) ผลการศึกษาพบว่า 
 1. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น มีการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่
ในระดบัมาก เรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ดา้น
หลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัหลกันิติธรรม ดา้นหลกัความคุม้ค่า และดา้นหลกัคุณธรรม ตามลาํดบั 
 2. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น ท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษาและระดบัตาํแหน่งงานต่างกนัมีการปฏิบติังาน
ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : การปฏิบติังาน, หลกัธรรมาภิบาล, 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: 

                                                             
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันครราชสีมา 
2 (รองศาสตราจารย ์ดร.), อาจารยท์ี่ปรึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วทิยาลยันครราชสีมา 
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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 
 
บทน า 
 การปกครองของไทยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันามาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยั กรุงศรีอยุธยาท่ีใช้
การปกครองระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชยมี์พระมหากษตัริยเ์ป็นสมมติเทพ ทรงมีพระราชอาํนาจเหนือทุกส่ิงทุกอย่าง
ประชาชนเป็นเพียงผูอ้ยู่ใตก้ารปกครองจนมาระยะตน้ของกรุงรัตนโกสินทร์บรรดาพวกขุนนางไดรั้บการศึกษาต่อท่ี
ต่างประเทศจึงไดมี้ความคิดท่ีนาํกรอบหรือแนวคิดในการปกครองจากทางตะวนัตกมาใชป้กครองจนกระทัง่ในสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 5 ภายหลงัการปฏิรูปการปกครองและการปฏิรูปการศึกษาพระองค์
ไดมี้กระแสความคิดท่ีจะให้ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศโดยมีรัฐสภาเป็นสถาบนั
หลกัท่ีจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองมากข้ึน 
 เสียงเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงการปกครองก็ยงัคงมีออกมาอย่างต่อเน่ืองแต่ยงัไม่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงใดๆ มากนักนอกจากการปรับตัวของรัฐบาลทางดา้นการเมืองการปกครองให้ทนัสมยัยิ่งข้ึนกว่าเดิม
เท่านั้นแต่ก็ยงัไม่ไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแต่ประการใดจนกระทัง่
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี  7 ไดมี้คณะผูก่้อการภายใตก้ารนาํของ พ.อ.พระยาพหลพล
พยหุเสนาซ่ึงเรียกตวัเองว่าคณะราษฎร์ไดก่้อการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นผลสาํเร็จการจดัระเบียบบริหารราชการ
ของไทยภายหลงั พ.ศ. 2475 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยไดมี้พระราชบญัญติัว่าดว้ยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจกัรไทย พ .ศ.2476 ข้ึนมาใช้
บงัคับซ่ึงเป็นมาตรการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในส่วนของการปกครองทอ้งถ่ินได้มี
มาตรการการกระจายอาํนาจบริหารในลกัษณะของการจดับริการสาธารณะท่ีเรียกว่ากิจการทอ้งถ่ินโดยแทข้ึ้นซ่ึงในทาง
วิชาการถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาไปสู่มาตรการการกระจายอาํนาจบริหาร (โกวิทย ์ พวงงาม, 2543 : 46) 
 การต่ืนตวัของสังคมไทยเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลหลาย ๆ หน่วยงานของภาครัฐและ
สถาบนัต่างๆมองเห็นความสาํคญัขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดอ้อกมาส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างธรรมาภิ
บาลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของเทศบาลโดยยดึหลกักฎหมายเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างจิตสํา นึกของประชาชนเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินหลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเช่นทบวงมหาวิทยาลยัไดจ้ดัตั้งคณะทาํงานส่งเสริมการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาดว้ยหลกัธรรมาภิ
บาลในส่วนภาครัฐเองไดป้รับตวัเขา้สู่ระบบธรรมาภิบาลอย่างเห็นไดช้ดัเช่นการก่อตั้งเทศบาลเพ่ือเป็นการกระจาย
อาํนาจสู่ทอ้งถ่ินการปรับลดขนาดองคก์รการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีคุณภาพการบริการไม่แพอ้งค์กรเอกชน
เป็นตน้สําหรับหลกัการเร่ืองธรรมาภิบาลก็ไดมี้กาํหนดไวใ้นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการบริหารกิจการ
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บา้นเมืองและสังคมท่ีดีพ.ศ. 2542 คือ “หลกันิติธรรมหลกัคุณธรรมหลกัความโปร่งใสหลกัการมีส่วนร่วมหลกัความ
รับผดิชอบและหลกัความคุม้ค่าโดยกาํหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานกาํหนดแผนโครงการในความรับผิดชอบ
ให้สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล” (บุษบง  ชยัเจริญวฒันะ และคณะ, 2546 : 17) 
 เทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีภารกิจในการบริการสาธารณะ
เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของประชาชนโดยตอ้งพฒันาคนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้อยู่ดีกิน
ดีมีสุขภาพดีเพ่ือประกอบเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แข็งพร้อมทั้งพฒันาและจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ให้เกิดตามสมดุลต่อระบบนิเวศวิทยารวมทั้งตอ้งพฒันาและรักษาวฒันธรรมการศึกษาและประเพณีทอ้งถ่ินเพ่ือเป็น
แนวทางในการพฒันาการดาํเนินงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลเป็นแนวทาง ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการปฏิบติังานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นจงัหวดัขอนแก่น  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นแนวทางในกา ร
พฒันาการดาํเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่นจงัหวดัขอนแก่นต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นจงัหวดัขอนแก่น 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นจงัหวดัขอนแก่น 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานในการศึกษา 

1. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นท่ีมีเพศต่างกนัมีการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั 
2. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล แตกต่างกนั 
3. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นท่ีมีระดับตาํแหน่งงานต่างกัน  มีการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล 

แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี  การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 
2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  การศึกษาในคร้ังน้ีกาํหนดขอบเขตดา้นเน้ือหา คือ แนวคิดการปฏิบติังานตามหลกั

ธรรมาภิบาล (สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2542) ไดแ้ก่ หลกัหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วน
ร่วมหลกัความรับผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า 

3. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
   1) ประชากรท่ีศึกษา คือ บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จํานวน 278คน ซ่ึง
ประกอบด้วย บุคลากรฝ่ายบริหาร สํานักปลดัเทศบาล สํานักการคลัง สํานักการช่าง สํานักการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม กองวิชาการและแผนงาน สาํนกัการศึกษาสาํนกัสวสัดิการสังคมและหน่วยสอบภายใน 
   2) กลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
สูตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  164  คน 

4. ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
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  1) ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น 
ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา และระดบัตาํแหน่งงาน 
  2) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนคร
ขอนแก่น ไดแ้ก่ หลกัหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใสหลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ  และ
หลกัความคุม้ค่า 

5. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู  ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม  2558 
  
วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1) ประชากร คือ บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน  278คน ซ่ึงประกอบดว้ย 
บุคลากรฝ่ายบริหาร สํานักปลดัเทศบาล สํานักการคลงั สํานักการช่าง สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม กอง
วิชาการและแผนงาน สาํนกัการศึกษาสาํนกัสวสัดิการสังคมและหน่วยสอบภายใน 
  2) กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดย
ใชสู้ตรคาํนวณของทาโร  ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อา้งถึงในบุญชม  ศรีสะอาด, 2546 : 101) โดยใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั  .05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั  164.01 คน การศึกษาน้ีจึงเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง 164 คน และเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งแบบการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น เก่ียวกบัการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล จาํนวน 1  ฉบบั 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี  1 สอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check  List) 
  ตอนท่ี  2 สอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวดัขอนแก่นเก่ียวกับการ
ปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล 
  โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตาม
วิธีของลิเคอร์ท (Likert)  
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารและการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล 
2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  2  ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่งหมาย และสมมติฐาน

การศึกษา 
3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแกภ้าษา เน้ือหา 

ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัไดต้รง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 
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4. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน  พิจารณาตรวจสอบและขอคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุง เพ่ือให้อ่านแลว้เขา้ใจง่าย  ตรงตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา 

5. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try–Out)  กับบุคลากรเทศบาลตาํบลบา้ไผ่  อาํเภอบา้นไผ่ จงัหวดั
ขอนแก่น ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน 

6. นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดยวิธี 
Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

7. นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha  Coefficient)  ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 

8. จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 ผูศึ้กษาดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ขอหนังสือจากวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

2. ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเองและไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3. ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
การวิเคราะห์ขอ้มลู 
ผูศึ้กษาไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป มีขั้นตอน ดงัน้ี 
1. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 
2. วิเคราะห์การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑค่์าเฉล่ียและแปลความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 : 100) 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใชค่้า F-test (One 

way ANOVA)  t–test 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกับ

นิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
 2) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha  

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard  Deviation) 
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3. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลใช้
ค่า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ

เชฟเฟ่ ( eScheff  ) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น  ผูศึ้กษา
สรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

1. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จาํนวน   
101  คน (ร้อยละ  61.59)  รองลงมาเป็นเพศชาย  จาํนวน  63  คน  (ร้อยละ  38.41)  ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  จาํนวน  82  คน  (ร้อยละ  50)  รองลงมาจบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี  จาํนวน  48  คน  (ร้อยละ  
29.27)  และจบการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  จาํนวน  34  คน  (ร้อยละ  20.73)  ส่วนใหญ่มีตาํ แหน่งระดบัปฏิบติัการ  
จาํนวน  132  คน  (ร้อยละ  80.49)  และตาํแหน่งระดบับริหาร  จาํนวน  32  คน  (ร้อยละ  19.51) 

2. ผลการวิเคราะห์การปฏิบติังานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า  บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นมีการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น
อยูใ่นระดบัมาก  ( x =4.01)   เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ( x =4.37)  ดา้น
หลกัความรับผดิชอบ  ( x =4.35) ดา้นหลกัความโปร่งใส  ( x =3.91)  ดา้นหลกัหลกันิติธรรม ( x =3.88)  ดา้นหลกั
ความคุม้ค่า  ( x =3.83)  และดา้นหลกัคุณธรรม  ( x =3.75)  ตามลาํดบั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ปรากฏผลดงัน้ี 
  1) ดา้นหลกัหลกันิติธรรม บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นมีการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล  ใน
ภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก  ( x =3.88) โดยเรียงลาํดับข้อท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี  การออก
ขอ้บญัญติั ขอ้บงัคบัของเทศบาลไดรั้บการยอมรับจากประชาชน  ( x =4.04)  การบริหารงบประมาณสอดคลอ้งและ
เป็นไปตามขอ้บญัญติั ขอ้บงัคบั  ( x =4.00)  การปฏิบติังานในเทศบาลนครขอนแก่นมีการจดัซ้ือจดัจา้งถูกตอ้งตาม
ระเบียบขั้นตอนและตามอาํนาจหน้าท่ี  ( x =3.95)  มีการจดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายหรือขอ้บญัญติัอ่ืน ตรง
ตามความตอ้งการของประชาชน ( x =3.85) การปฏิบติังาน เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมเสนอขอ้เสนอแนะ
หรือแสดงความคิดเห็นในการออกขอ้บญัญติัของเทศบาล ( x =3.75) และการปฏิบติังานในเทศบาลนครขอนแก่นได้
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้บญัญติัฯ ให้ประชาชนไดรั้บทราบ  ( x =3.71) 
  2) ดา้นหลักคุณธรรม  บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น  มีการปฏิบติังานตามหลักธรรมาภิบาล  ใน
ภาพรวมและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  ( x =3.75)  โดยเรียงลาํดบัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี การปฏิบติังาน
ในเทศบาลนครขอนแก่นไดน้าํขอ้เสนอจากการประชุมประชาชนหรือแผนชุมชนบรรจุไดใ้นแผนพฒันาของเทศบาล
นครขอนแก่น  ( x =3.82)  การปฏิบติังานในเทศบาลนครขอนแก่นมีการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงไปตรงมาโดยคาํนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชน  ( x =3.79)  การปฏิบติังานในเทศบาลนครขอนแก่นมีการบริหารงบประมาณโดยไม่ใช้
ตาํแหน่งหน้าท่ีหาผลประโยชน์  ( x =3.78)  การปฏิบติังานในเทศบาลนครขอนแก่นมีการจดัสรรงบประมาณและ
โครงการควบคุมพ้ืนท่ีดว้ยความเป็นธรรม  ( x =3.75)  การปฏิบติังานในเทศบาลนครขอนแก่น เป็นไปอย่างมีเหตุผล
และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ( x =3.74)  และการปฏิบติังานในเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบติักบัประชาชนดว้ย
ความเสมอภาคและเป็นธรรมโดยไม่มีอคติ  ( x =3.64) 
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  3) ดา้นหลกัความโปร่งใส บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นมีการปฏิบติังานตามหลักธรรมาภิบาล ใน
ภาพรวมและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  ( x =3.91) โดยเรียงลาํดบัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  การปฏิบติังาน
ในเทศบาลนครขอนแก่นมีกลไกตรวจสอบผลการดาํเนินงานอ ย่างโปร่งใส  ( x =4.18)  การได้รับทราบแผนงาน 
โครงการสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีพึงจะไดรั้บ  ( x =4.15)  การรับรู้ขอ้มูลท่ีสําคญัต่อการปฏิบติังานใน
เทศบาลนครขอนแก่น เช่น แก่สัญญาจา้ง เอกสารการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ( x =4.08)  การให้ตวัแทนประชาชนเข่ามามี
ส่วนร่วมโดยต่างตั้งเป็นคณะกรรมการในการจดัซ้ือจดัจา้ง ( x =3.83)  การปฏิบติังานดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปตาม
กฎหมาย ( x =3.72)  และการไดรั้บทราบเก่ียวกบัเก่ียวกบัการงบประมาณและการจดัซ้ือจดัจา้งต่าง ๆ ของเทศบาล   
( x =3.55) 
  4) ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นมีการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล  ใน
ภาพรวมและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  ( x =4.37)  โดยเรียงลาํดบัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินงาน  ( x =4.50)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในปัญหาสําคัญๆ  ( x =4.49) การปฏิบติังานได้จัดเวทีประชาคมเพ่ือแถลงผลงานและเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นและซกัถาม  ( x =4.40)  การปฏิบติังานในเทศบาลนครขอนแก่นมีการสอบถาม
หรือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือผูรั้บบริการ   ( x =4.32)  การปฏิบติังานในเทศบาลนครขอนแก่นเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น   ( x =4.28)  และการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความตอ้งการในการจดัทาํแผนพฒันาของเทศบาลนครขอนแก่น  ( x =4.24) 
  5) ดา้นหลกัความรับผดิชอบ  บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นมีการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล  ใน
ภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก  ( x =4.35)  โดยเรียงลาํดบัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี การจดัให้มี
กิจกรรมให้บริการประชาชนนอกสถานท่ี  เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ( x =4.50)  ท่านมีความกลา้หาญ 
หรือพร้อมท่ีจะยอมรับผลจากการกระทาํของตนจากปฏิบติังานในหน้าท่ี  ( x =4.45)  การอาํนวยความสะดวกแก่
ประชาชนหรือผูรั้บบริการ ท่ีมารับบริการท่ีเทศบาลนครขอนแก่น เช่น ป้ายแนะนาํขั้นตอนการปฏิบติังานหรือการ
บริการประชาชน  ( x =4.43)  มีการจดัรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรงเพ่ือใชป้ระกอบ
ในการวางแผนและตดัสินใจ  ( x =4.41)  มีการจดัประชาคมก่อนท่ีจะบรรจุเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรมใน
แผนพฒันาประจาํปีของเทศบาล ( x =4.37)  และในการปฏิบติังานไดมี้การดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องจาก
ผลการตรวจสอบอยา่งจริงจงั  ( x =3.99) 
  6) ดา้นหลักความคุ้มค่า  บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่นมีการปฏิบติังานตามหลักธรรมาภิบาล  ใน
ภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก  ( x =3.83) โดยเรียงลาํดบัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  การแต่งตั้ง
ประชาชนเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่น ( x =4.01) การ
ดาํเนินโครงการกิจกรรมในการปฏิบติังานในเทศบาลนครขอนแก่นโดย  มีการจดัลาํดบัความสําคัญก่อน หลงั ตามท่ี
ประชาคมไดเ้สนอตามความจาํเป็นเร่งด่วน ( x =3.87)  ในการปฏิบติังานในเทศบาลนครขอนแก่นมีการดาํเนินการ
โดยลดขั้นตอนการปฏิบติังานมุ่งเนน้คุณภาพและผลของงานเป็นสาํคญั  ( x =3.83)  มีการตั้งงบประมาณในการจดัซ้ือ
จดัจา้งในราคาท่ีเหมาะสมไม่สูงเกินจริง  ( x =3.82) มีการจดักิจกรรมรณรงค์ให้พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาลนคร
ขอนแก่น  รวมทั้งประชาชนมีความประหยดัและใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า  ( x =3.80)  และในการปฏิบติังานใน
เทศบาลนครขอนแก่นมีการวางแผนการใชท้รัพยากรอยา่งรัดกุม  ( x =3.69) 
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3. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่นท่ีมีเพศต่างกนัมีการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล 
โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

4. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการปฏิบติังานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยรวม และเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

5. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีการปฏิบติังานตามหลกัธรร
มาภิบาลโดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ผูศึ้กษา
อภิปรายผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1. จากผลการศึกษาท่ีพบว่าบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น  มีการปฏิบติังานตามหลักธรรมาภิบาลใน
ภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 
ดา้นหลกัความรับผดิชอบ ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัหลกันิติธรรม ดา้นหลกัความคุม้ค่า และดา้นหลกัคุณธรรม 
แสดงให้เห็นว่าบุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่น ไดใ้ห้ความสาํคญัและตระหนกัรู้โดยการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใช้
ในการปฏิบติังานโดยบุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่น ไดย้ดึหลกัการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลตามแนวทาง
สาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 (สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2542 : 
2) ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม ไดแ้ก่การตรากฎหมายกฎขอ้บงัคบัต่างๆให้ทนัสมยัและเป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคมไม่
เลือกปฏิบติัและสังคมยนิยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้
กฎหมายมิใช่ตามอาํเภอใจหรือตามอาํนาจของตวับุคคล หลกัความโปร่งใส ไดแ้ก่การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัโดยมี
การให้และการรับข้อมูลท่ีสะดวกเป็นจริงทนัการณ์ตรงไปตรงมามีท่ีมาท่ีไปท่ีชดัเจนและ เท่าเทียมมีกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนได้ หลกัการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมคิด
ร่วมเสนอความเห็นในการตดัสินใจปัญหาสาํคญัของประเทศในดา้นต่างๆเช่นการแจง้ความเห็นการไต่สวนสาธารณะ
การประชาพิจารณ์การแสดงประชามตินอกจากน้ียงัรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบและร่วมรับผิดชอบต่อผลของการ
กระทาํนั้ น  หลกัความรับผิดชอบตรวจสอบได้  ได้แก่ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้เป็นการสร้างกลไกให้มี
ผูรั้บผดิชอบตระหนักในหน้าท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมืองและ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการ
กระทาํของตนหลกัความคุม้ค่า ไดแ้ก่ การบริหารจดัการและการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั ให้เกิดประโยชน์คุม้ค่า
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  และหลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ การยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงามสํานึกในหน้าท่ีของ
ตนเองมีความซ่ือสัตยสุ์จริตจริงใจขยนัอดทนมีระเบียบวินยัและเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 
 บุคคลากรเทศบาลนครขอนแก่นไดมี้การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลในลาํดบัมากท่ีสุดแต่ละดา้น ดงัน้ี 
  1) ด้านหลักหลักนิติธรรม ได้แก่ การออกข้อบญัญัติ ข้อบังคับของเทศบาลได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน  การบริหารงบประมาณสอดคลอ้งและเป็นไปตามขอ้บญัญติั ขอ้บงัคบั  และ  การปฏิบติังานในเทศบาลนคร
ขอนแก่นมีการจดัซ้ือจดัจา้งถูกตอ้งตามระเบียบขั้นตอนและตามอาํนาจหนา้ท่ี 
  2) ดา้นหลักคุณธรรม ไดแ้ก่ การปฏิบติังานในเทศบาลนครขอนแก่นได้นาํข้อเสนอจากการประชุม
ประชาชนหรือแผนชุมชนบรรจุไดใ้นแผนพฒันาของเทศบาลนครขอนแก่น การปฏิบติังานในเทศบาลนครขอนแก่นมี
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การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงไปตรงมาโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของประชาชน  การปฏิบติังานในเทศบาลนครขอนแก่นมี
การบริหารงบประมาณโดยไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีหาผลประโยชน ์
  3) ดา้นหลักความโปร่งใส ได้แก่ การปฏิบติังานในเทศบาลนครขอนแก่นมีกลไกตรวจสอบผลการ
ดาํเนินงานอยา่งโปร่งใส การไดรั้บทราบแผนงาน โครงการสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีพึงจะไดรั้บ การรับรู้
ขอ้มลูท่ีสาํคญัต่อการปฏิบติังานในเทศบาลนครขอนแก่น เช่น แก่สัญญาจา้ง เอกสารการเบิกจ่ายเงินต่างๆ 
  4) ดา้นหลักการมีส่วนร่วม ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินงาน 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในปัญหาสาํคญัๆ การปฏิบติังานไดจ้ดัเวทีประชาคมเพ่ือแถลง
ผลงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นและซกัถาม 
  5) ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ การจดัให้มีกิจกรรมให้บริการประชาชนนอกสถานท่ี  เพ่ืออาํนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน บุคลากรมีความกลา้หาญ หรือพร้อมท่ีจะยอมรับผลจากการกระทาํของตนจากปฏิบติังานใน
หนา้ท่ี การอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนหรือผูรั้บบริการ ท่ีมารับบริการท่ีเทศบาลนครขอนแก่น เช่น ป้ายแนะนาํ
ขั้นตอนการปฏิบติังานหรือการบริการประชาชน 
  6)  ดา้นหลักความคุ้มค่า ไดแ้ก่ การแต่งตั้งประชาชนเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของเทศบาลนครขอนแก่น การดาํเนินโครงการกิจกรรมในการปฏิบติังานในเทศบาลนครขอนแก่นโดย  มี
การจดัลาํดบัความสาํคญัก่อน หลงั ตามท่ีประชาคมไดเ้สนอตามความจาํเป็นเร่งด่วน ในการปฏิบติังานในเทศบาลนคร
ขอนแก่นมีการดาํเนินการโดยลดขั้นตอนการปฏิบติังานมุ่งเนน้คุณภาพและผลของงานเป็นสาํคญั 

2. บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา และระดบัตาํแหน่งต่างกนั มี
การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั  แสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่  
เพศ ระดบัการศึกษา และระดบัตาํแหน่ง ไม่ไดส่้งผลให้การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนคร
ขอนแก่น มีความแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
  1) เทศบาลนครขอนแก่น ควรจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผูรั้บบริการ หรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นขอ้มลูในการดาํเนินงานให้มากยิง่ข้ึน 
  2) เทศบาลนครขอนแก่น ควรจดักิจกรรมส่งเสริมการปฏิบติังานโดยยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลางให้มาก
ยิง่ข้ึน 
  3) เทศบาลนครขอนแก่น ควรจดักิจกรรมรณรงคใ์ห้พนกังาน สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น รวมทั้ง
ประชาชน ในเร่ืองการประหยดัและใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าให้มากยิง่ข้ึน 

2. ขอ้เสนอแนะในการนาํศึกษาคร้ังต่อไป 
  1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้บุคลากรปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลอยา่งมีประสิทธิผล 
  2) ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลสําหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
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ศึกษาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ อ าเภอนาดูน จังหวดัมหาสารคาม 
The Study of Management of Prathat Subdistrict Administrative Organization, Nadoon District,  

Maha Sarakham Province 
 

รัชฎา  สาสตรา1 
รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย์2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหาร จดัการขององค์การบริหารส่วนตาํบล
พระธาตุ อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ และอาชีพ ประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษา คือ ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 2,947 คน 
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 352 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษาเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)  
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ  อาํเภอนาดูน 
จงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี ดา้นหลกันิติธรรม 
ดา้นหลกัความรับผดิชอบ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัคุณธรรม และดา้นหลกัความคุม้ค่า 
ตามลาํดบั 

2. ประชาชนท่ีมีเพศอาชีพและอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลพระธาตุ อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : การบริหารจดัการ, องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ, จงัหวดัมหาสารคาม 
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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 
 
บทน า 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นรูปแบบการปกครองลกัษณะหน่ึงของการปกครองส่วนทอ้งหรือการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัตั้งข้ึนตามหลกัการกระจายอาํนาจ กล่าวคือ การท่ีรัฐบาลส่วนกลาง
ไดม้อบอาํนาจการปกครองและการบริหารในกิจการต่างๆตามท่ีกฎหมายกาํหนด ให้กับประชาชนในทอ้งถ่ินเป็น
ผูด้าํเนินการเอง โดยประชาชนจะเลือกผูแ้ทนของตนเขา้ไปทาํหน้าท่ีบริหาร  และกาํหนดนโยบายในทอ้งถ่ินของตน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีอิสระเต็มท่ีในการดาํเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง มีกาํลังเจา้หน้าท่ีของ
ตนเอง ตลอดจนสามารถกาํหนดนโยบายและวินิจฉัยสั่งการดว้ยตนเอง  อย่างไรก็ตามแต่ถึงแมจ้ะมีความเป็นอิสระ
ดงักล่าวขา้งตน้ รัฐบาลส่วนกลางก็ยงัคงมีหน้าท่ีในการกาํกบั ควบคุมดูแลการดาํเนินงาน  ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินให้เป็นไปเจตนารมณ์และประโยชน์สุขของประชาชน 
 คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลประกอบด้วยประธานกรรมการ บริหาร  1 คน และ
กรรมการบริหารอีก 2 คน รวม 3 คน ซ่ึงคดัเลือกจากสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และจากผลของพระราชบญัญติั 
ฉบบัน้ีให้เกิดการเปล่ียนแปลงการจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอย่างขนานใหญ่ อนัเน่ืองมาจากการกระจาย
อาํนาจจากรัฐบาลลงสู่ประชาชนในตาํบลอีกคร้ังหน่ึง การเปล่ียนแปลงคร้ังหลังสุดเป็นกฎหมายท่ีใช้บงัคับอยู่ใน
ปัจจุบนั ตาํบลยงัคงเป็นพ้ืนท่ียุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครอง แมว้่าระบบการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินมีได้
หมายถึงการมุ่งสร้างรูปแบบการปกครองตนเองและระดบัตาํบลเท่านั้น แต่ตาํบลก็เป็นพ้ืนท่ีระดบัล่างสุดท่ีหลายฝ่าย
ต่างให้ความสาํคญัโดยมีเหตุผลว่าเพ่ือพฒันาจิตสาํนึกแห่งประชาธิปไตย  อนัจะส่งผลต่อความแข็งแกร่งของการเมือง
ในระดบัชาติ ตลอดจนเป็นการกระจายความเจริญและการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาความตอ้งการของประชาชน 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ก็ยงัคงอยู่ในกรอบแห่งหลกัการทั้งสามประการขา้งตน้เช่นกนั เป็นเวลา
หลายทศวรรษแลว้ ท่ีประเทศไทยไดริ้เร่ิมกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง ประกอบดว้ย งานพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ทั้งในระดบัตาํบล และระดบัหมู่บา้น จะดว้ยเหตุผลเน่ืองจากสภาพการเมืองบีบบงัคบัให้ตอ้ง
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กระทาํหรือไม่ก็ตาม การเปล่ียนแปลงดงักล่าวลว้นอยู่ในความสนใจของประชาชนโดยทัว่ไป แต่อย่างไรก็ตามการ
เปล่ียนแปลงทั้งหลายก็สร้างปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น พ้ืนท่ีอบต. ทบัซ้อนกบัพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 
หรือการตั้งคาํถามว่าผูน้าํทอ้งถ่ินจะสามารถนาํ อบต.สู่เป้าหมายตามเจตนารมณ์ท่ีทุกฝ่ายคาดหวงัหรือไม่ ทั้งน้ี ผูน้าํ
ตอ้งยดึหลกัธรรมาภิบาลสู่การบริหารจดัการองคก์รเพ่ือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะไดมี้ความเขม้แข็งต่อไปจะเห็นได้
ว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบใหม่ จึงยงัมีปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมากมายทั้งทางดา้น
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ซ่ึงไดผ้ลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางออ้ม อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตาํบล
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชน และมีอาํนาจหน้าท่ีในการจดัการพฒันา บริหาร สร้าง
ความเจริญให้กบัตาํบล 
 จากเหตุผลและความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลพระธาตุ อาํเภอนาดูน จังหวดัมหาสารคาม ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและ
พฒันาการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ  อาํเภอนาดูน  จงัหวดัมหาสารคาม 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ   อาํเภอนาดูน  จังหวดั

มหาสารคาม  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 

1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ 
อาํเภอนาดูน  จงัหวดัมหาสารคาม แตกต่างกนั 

2. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ 
อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม แตกต่างกนั 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษากาํหนดขอบเขตในการศึกษาคือศึกษาการบริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ  อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม 6 ดา้น คือ ดา้นหลกันิติ
ธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความรับผดิชอบและดา้นหลกัความ
คุม้ค่า 
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล
พระธาตุ อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม  จาํนวน 2,947 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร 
ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 352  คน 
 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม 
 ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

1) ตวัแปรอิสระ (Independent  Variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาํบลพระธาตุ  อาํเภอนาดูน  จงัหวดัมหาสารคาม  ไดแ้ก่  เพศและอาชีพ 
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2) ตวัแปรตาม (Dependent  Variables) คือ การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลพระธาตุ อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม 6 ดา้น  คือ ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม  ดา้นหลกัความ
โปร่งใส ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความรับผดิชอบ และดา้นหลกัความคุม้ค่า 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาเก็บขอ้มลูระหว่างวนัท่ี  10  มกราคม-30  มีนาคม  2558 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1) ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุ  อาํเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม จาํนวน 2,947 คน 

2) กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาคือ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ อาํเภอนาดูน จงัหวดั
มหาสารคาม กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro  Yamane, 1973 อา้งถึงใน บุญชม  
ศรีสะอาด,  2546 : 101) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั  .05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง
เท่ากบั  352.19 คน การศึกษาน้ีจึงเลือกกลุ่มตวัอย่าง 352 คน แลว้เลือกตัวอย่างจากแต่ละหมู่บา้น โดยคาํนวณตาม
สัดส่วนค่าร้อยละ และเลือกเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ,  2558) 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ  อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 1 
ฉบบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  สอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนท่ี  2  สอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ  อาํเภอนาดูน 
จงัหวดัมหาสารคาม 
 โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)  
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2) สร้างแบบสอบถามแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  2  ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่ง
หมาย และสมมติฐานการศึกษา 

3) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแกภ้าษา เน้ือหา 
ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัไดต้รง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 
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4) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแล้ว ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและขอคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุง  พ่ือให้อ่านแลว้เข้าใจง่าย ตรงตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา 

5) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้ (Try–Out)  กบัประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลนาดูน 
6) อาํเภอนาดูน  จงัหวดัมหาสารคาม  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  40  คน 
7) นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดยวิธี 

Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

8) นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha  Coefficient)  ตามวิธีการของครอนบาค  (Cronbach) 

9) จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 การรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) ขอหนังสือจากสถาบนั เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาเสนอต่อนายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม 

2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 การวิเคราะห์ขอ้มลู ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทาํการ
วิเคราะห์ตามลาํดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1) วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ อาํเภอ
นาดูน จงัหวดัมหาสารคาม โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
ค่าเฉล่ียและแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 100) 

3) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ใชค่้า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย

วิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff  ) 
 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 

2) ค่าความเ ช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha  
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
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สรุปผลการศึกษา 
1. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ  อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม  ท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 197 คน (ร้อยละ 55.97) รองลงมาเป็นเพศชาย  จาํนวน 155 คน (ร้อยละ 44.03) 
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 182 คน (ร้อยละ 51.70)  รองลงมาประกอบอาชีพรับจา้ง หรือประกอบอาชีพ
อิสระ จาํนวน 101 คน (ร้อยละ 28.70) และรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 69 คน (ร้อยละ 19.60) 

2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ   อาํเภอนาดูน 
จงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.32) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นหลกั
นิติธรรม ( x =4.54) ดา้นหลกัความรับผดิชอบ ( x =4.35) ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ( x =4.34) ดา้นหลกัความโปร่งใส 
( x =4.27) ดา้นหลกัคุณธรรม ( x =4.26)  และดา้นหลกัความคุม้ค่า ( x =4.19) ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  
เป็นดงัน้ี 

1) ดา้นหลกันิติธรรม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.48) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
3 อนัดบั คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ มีการออกขอ้บญัญติั กฎ ระเบียบต่างๆ ให้มีความทนัสมยั ( x =4.87) 
รองลงมา องค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ   บริหารงานโดยยึดหลกักฎหมายและกฎขอ้บงัคับขององค์การอย่าง
เคร่งครัด ( x =4.57)และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ มีการจดัทาํระเบียบขอ้บงัคบัเพ่ือเป็นแนวทางให้ถือปฏิบติั
สืบต่อไป  ( x =4.54) 

2) ดา้นหลกัคุณธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =4.26) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
อนัดบั คือ องค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ บริหารจดัการโดยยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม ( x =4.55) รองลงมา 
เจา้หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นตวัอย่างแก่ประชาชนตามหลกัคุณธรรม ( x
=4.39) และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ มีการรณรงคใ์ห้พนกังาน เจา้หนา้ท่ียดึหลกัคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ( x
=4.35) 

3) ดา้นหลกัความโปร่งใส ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.27) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
3 อนัดบั คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ มีการปรับปรุงกลไกการทาํงานขององค์การให้มีความโปร่งใส ( x
=4.58) รองลงมา ประชาชนเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารไดส้ะดวก ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ ให้ความเป็นกนัเอง (
x =4.39) และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ จดัให้มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนได ้(
x =4.20) 

4) ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.34) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
3 อนัดบั คือ ประชาชนมีโอกาสเสนอความเห็นในการตดัสินใจปัญหาสาํคญั ขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ (
x =4.57) รองลงมาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้การบริหารจดัการ ( x
=4.51) และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ จดัให้มีช่องทางการประชาสัมพนัธ์หรือให้ขอ้มลู ข่าวสารแก่ประชาชน
อยา่งหลากหลาย  ( x =4.27) 

5) ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =4.35) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย 3 อนัดบั คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุจดักิจกรรมหรือออกพบปะประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอยา่งสมํ่าเสมอ (
x =4.87) รองลงมา  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ ให้ความเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างของประชาชนตาม
แนวทางประชาธิปไตย ( x =4.54) และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ ใส่ใจปัญหาสาธารณะของเขตพ้ืนท่ีของตน 
และสามารถแกปั้ญหาไดทุ้กคร้ัง ( x =4.22) 
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6) ดา้นหลกัความคุม้ค่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.19) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
อนัดบั คือ องค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ บริหารจดัการโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอย่างจาํกดั  เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม ( x =4.71) รองลงมา องค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ จัดกิจกรรมหรือประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนดาํเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ( x =4.38) และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ มีการส่งเสริม
หรือสนบัสนุนสินคา้หรือผลิตภณัฑชุ์มชนเพ่ือสร้างรายไดห้รือส่งเสริมการพ่ึงตนเอง ( x =4.36) 

3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ  อาํเภอนาดูน จังหวดั
มหาสารคาม จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

1) ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ 
อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

2) ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระ
ธาตุ อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ อาํเภอนาดูน  จงัหวดัมหาสารคาม 
ผูศึ้กษาไดน้าํมาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

1. จากผลการศึกษาท่ีพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระ
ธาตุ อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนตาํบลพระธาตุ  ไดมี้การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล  ซ่ึงเป็นหลกัการบริหารจดัการท่ีดีจึงทาํให้เกิด
ประโยชน์สุขและความพึงพอใจแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินโดยเฉพาะในหลกันิติธรรม ซ่ึงผูน้าํองค์การบริหารส่วนตาํบล
จะตอ้งยดึถือและปฏิบติัตามกฎ ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้ทนัสมยัและเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของสังคม และสังคมยินยอม
พร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมายเช่นกนั โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอาํเภอใจหรืออาํนาจของตวั
บุคคลสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บุษบง  ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี  ล้ี  (2544)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองตวัช้ีวดัธรรมาภิบาล 
โดยสรุปแนวคิดเก่ียวกบัธรรมาภิบาลไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหลกัการปกครองท่ีดี   เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
สังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย จึงมีการเสนอแนะกล่าวถึงแนวคิดน้ีอยา่งกวา้งขวางอีกทั้งมีความพยายามท่ีจะให้มี
การนาํแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบติั มีการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  และตรวจสอบการ
ทาํงานของภาครัฐและเป็นท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไปว่า ถา้ระบบบริหารราชการมีความยติุธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
นอกจากจะมีส่วนทาํให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแลว้ ยงัสร้างความเช่ือถือทั้งในและต่างประเทศ และสามารถนาไปสู่การลด
การทุจริตซ่ึงเป็นปัญหาเร้ือรังของประเทศได้ ในประเทศไทยได้มีองค์กรของทางราชการ  เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) กระทรวง มหาดไทย และสถาบนัการศึกษาไดเ้ร่ิมนาํหลกัธรรมาภิบาลไป
ปรับใชก้บัการปฏิบติังาน และผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบั สุภทัรมาศ  จริยเวชช์วฒันา (2546) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการ
บริหารการจดัการเทศบาลตาํบลบา้นฉาง  ตามหลกัธรรมาภิบาล เป็นการศึกษาวิจยัใน เชิงคุณภาพมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
การศึกษากระบวนการในการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารของเทศบาลตาํบลบา้นฉาง ผลการศึกษาพบว่า 
การบริหารของเทศบาลตาํบลบา้นฉางตามหลกัธรรมาภิบาลเทศบาลตาํบลบา้นฉางไดจ้ดัทาํโครงการตามนโยบายและ
เทศบญัญติัดา้นต่างๆ และรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากประชาชนเพ่ือหาจุดยนืและแนวทางร่วมกนั 
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 อย่างไรก็ตามเก่ียวกบัประเด็นดา้นนิติธรรม  มีประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ประชาชนมีความคิดเห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนตาํบลพระธาตุมีการดาํเนินการในเร่ืองการบริหารงานโดยยึดหลกัความเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของ
ประชาชน  อยู่ในระดับตํ่าท่ีสุดในด้านน้ี  ท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนยงัขาดการรับรู้ถึง
กระบวนการการบริหารอย่างมีส่วนร่วมหรือการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม  เพราะการดาํเนินการในเร่ือง
ดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีตอ้งเสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจ  เพ่ือให้ทราบและเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว  
 การบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ  ดา้นหลกัความรับผดิชอบ ผลการศึกษาในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ บริหารจดัการโดยยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ เบญจวรรณ  วนัดีศรี  (2549 : บทคดัย่อ)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความเป็นธรรมาภิบาลของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีธรรมาภิบาลในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความมีประสิทธิภาพดา้นความรับผิดชอบ ดา้นคุณธรรม ดา้น
นิติธรรม มีความเป็นธรรมาภิบาลในระดบัสูง ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ 
ประชาชนมีโอกาสเสนอความเห็นในการตดัสินใจปัญหาสาํคญัขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ   แสดงให้เห็น
ว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ ไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคัญ
ประการหน่ึงท่ีจะทาํให้การบริหารงานของ อบต. ประสบความสําเร็จ  นอกจากน้ี องค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ  
ยงัเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้การบริหารจดัการ  และ จดัให้มีช่องทางการประชาสัมพนัธ์หรือให้ขอ้มูล  
ข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งหลากหลาย  ดา้นหลกัความโปร่งใสผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  คือ   องค์การ
บริหารส่วนตาํบลพระธาตุ มีการปรับปรุงกลไกการทาํงานขององค์การให้มีความโปร่งใส   การให้ประชาชนเขา้ถึง
ขอ้มลูข่าวสารไดส้ะดวก และองค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ จดัให้มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกตอ้งชดัเจนได ้ ดา้นหลกัคุณธรรม ผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คือ  การบริหารจดัการโดยยึดมัน่ใน
ความถูกตอ้งดีงาม บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นตวัอยา่งแก่ประชาชนตามหลกั
คุณธรรม  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ มีการรณรงคใ์ห้พนักงาน เจา้หน้าท่ียึดหลกัคุณธรรมอย่างเคร่งครัด  
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุภตัรา  วิมลสมบติั (2548 : บทคดัย่อ) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัธรรมาภิบาลกบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตาํบลเกยไชย  อาํเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค์ ผลการศึกษา
พบว่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกยไชย ไดมี้การบริหารงานโดยการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาเป็นหลกัในการดาํเนินงาน
ขององค์กร ซ่ึงทาํให้องค์การบริหารส่วนตาํบลเกยไชยสามารถดาํเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความสาํเร็จ ทาํให้ทอ้งถ่ินมีการพฒันาเพ่ิมมากข้ึน และไดรั้บรางวลัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการบริหารจดัการท่ี
ดี ตามหลกัธรรมาภิบาล และดา้นหลกัความคุม้ค่าผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยองค์การบริหารส่วน
ตาํบลพระธาตุ บริหารจดัการโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งจาํกดั เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม มีการจดักิจกรรม
หรือประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนดาํเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และองค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ  มี
การส่งเสริมหรือสนบัสนุนสินคา้หรือผลิตภณัฑชุ์มชนเพ่ือสร้างรายไดห้รือส่งเสริมการพ่ึงตนเอง 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีเพศและอาชีพต่างกัน  ต่อการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศและอาชีพต่างกนั  มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุไม่แตกต่างกนั  แสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วน
บุคคลในเร่ืองเพศและอาชีพไม่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํไปใช ้

1. ดา้นหลักนิติธรรม องค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุควรจัดกิกรรม  รณรงค์หรือประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนไดรั้บรู้  รับการถึงผลการดาํเนินงานดา้นหลกันิติธรรมให้มากยิง่ข้ึน 

2. ดา้นหลกัคุณธรรม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุควรส่งเสริม  สนบัสนุนให้ประชาชนพฒันาตนเอง
ทางดา้นคุณธรรม เช่น  ความซ่ือสัตย ์จริงใจ อดทน มีระเบียบวินยัให้มากยิง่ข้ึน 

3. ดา้นหลกัความโปร่งใส องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุควรมีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารต่อประชาชน
ให้มากยิง่ข้ึน 

4. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตาํบลพระธาตุควรจดัให้มีช่องทางในการรับความคิดเห็น
จากประชาชนอยา่งหลากหลาย 

5. ดา้นหลกัความรับผดิชอบ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุควรตระหนกัในหนา้ท่ี ความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน  โดยยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลางในการพฒันา 

6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุควรประชาสัมพนัธ์หรือให้ความรู้แก่ประชาชน  
เพ่ือให้มีจิตสาํนึกถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติในหมู่บา้นให้สมบรูณ์ย ัง่ยนื 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

2. ควรมีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการบริหารจดัการท่ีดีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ความคดิเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงเปลอืย  
อ าเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด 

The People’s Opinion on Public Services of Muang Pluey Subdistrict Administrative Organization,  
Srisomdet District, Roi Et Province 

 
รัชนีย ์ สิทธิศรี1 

พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย์2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ดจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
ไดแ้ก่  เพศ  และระดบัการศึกษา  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ  ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งของตาํบลเมืองเปลือย  
อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน  2,367  คน  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่  
ไดก้ลุ่มตัวอย่าง จาํนวน  342  คน   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  (t–test)  และการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe/)  ผลการศึกษา
พบว่า 
 1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรี
สมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย  คือ  ดา้นการบาํรุงรักษาทางนํ้ าและทางบก  ดา้นการบาํรุงรักษาสถานท่ีสาธารณะ 
ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นการอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรม  ดา้นป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั  ดา้นการส่งเสริมและพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน  ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  และดา้นป้องกนัและ
ระงบัโรคติดต่อ  ตามลาํดบั 
 2. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมือง
เปลือย  โดยรวมไม่แตกต่างกนั  และพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั แตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัสาํคญั .05  ส่วนดา้นอ่ืนๆ  ไม่แตกต่างกนั 
 3. ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลเมืองเปลือย  โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : การให้บริการสาธารณะ, องคก์ารบริหารส่วนตาํบล, ตาํบลเมืองเปลือย 
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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 
 
บทน า 
  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารบา้นเมืองตามครรลองของประชาธิปไตย เพ่ือให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้อย่างทัว่ถึง  และเป็นธรรม ประชาชนมีบทบาทในการตดัสินใจ การกาํกับดูแลการตรวจสอบ
ตลอดจนสนบัสนุนกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างเต็มท่ี  ในส่วนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จะมี
ศกัยภาพทางดา้นบริหารจัดการและการคลงัทอ้งถ่ินท่ีพ่ึงตนเอง  การให้บริการสาธารณะแต่ละประเภท  องค์การ
บริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งจะจดับริการประชาชนมากน้อยแตกต่างกนัตามสภาพพ้ืนท่ี  งบประมาณ  และนโยบาย
สาธารณะของแต่ละองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  แมบ้ริการสาธารณะท่ีจดัในแต่ละองค์การบริหารส่วนตาํบลจะมีความ
แตกต่างกนั  แต่มีส่ิงท่ีเหมือนกนั  คือ  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินมากท่ีสุด  (กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน,  2546 : 23) 
  การให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในฐานะหน่วยงานบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีหลกัใน
การจดับริการสาธารณะให้แก่ประชาชน  และยงัเป็นองคก์รท่ีอิสระในการบริหารจดัการตามหลกัการกระจายอาํนาจท่ี
ประชาชนมีสิทธิในการกาํหนดนโยบายของตนเอง บริหารงบประมาณของตนเอง  การบริการส าธารณะในความ
รับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงเกิดข้ึนตามความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง ดงันั้นการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลในฐานะหน่วยบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการจดับริการสาธารณะ
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ให้แก่ประชาชนซ่ึงจาํแนกไดด้งัน้ี ดา้นบริการทัว่ไป ไดแ้ก่ งานบริการขอ้มลูข่าวสาร  สถิติ วิชาการงานรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  ดา้นบริการชุมชนและสังคม ไดแ้ก่ งานบริการศึกษา งานบริการสาธารณสุข งาน
บริการสังคมสงเคราะห์ งานบริการเคหะและชุมชน งานบริการสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานบริการการศาสน า
และวฒันธรรม งานบริการกีฬาและนันทนาการ งานบริการส่งเสริมการท่องเท่ียว ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ งานบริการ
อุตสาหกรรมและการโยธางานบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน งานบริการการเกษตร งานบริการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม งานบริการการพาณิชย ์งานบริการกิจการประปา งานบริการตลาดสด และดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ งานบริการ
สาธารณภยั ภยัพิบติัฉุกเฉิน (กรมการปกครอง, 2542 :23) 
  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ดได้กาํหนดนโยบายในการพฒันา
ชุมชนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการประชาชนให้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจดับริการสาธารณะ
ประกอบดว้ยดา้นการจดัให้มีและบาํรุงรักษาทางนํ้าและทางบกดา้นการรักษาความสะอาดของถนนทางนํ้ า ทางเดินท่ี
สาธารณะรวมทั้งกาํจดัมลูฝอยและส่ิงปฏิกลู ดา้นการป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อดา้นการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั ดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมดา้นการส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุและผู ้
พิการด้านการคุ้มครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้านการบาํรุงรักษาศิลปะจารีต
ประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินซ่ึงแต่ละดา้นมุ่งตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ในอนัท่ีจะตอ้งจดับริการต่างๆให้ทัว่ถึงและครอบคลุม  ดว้ยความเสมอภาคและต่อเน่ือง  ดว้ยการน้ีจึงมีความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งติดตามประเมินผลการให้บริการต่อประชาชน  เพ่ือให้ทราบถึงระดบัความคิดเห็นใจของประชาชน  และทราบ
ถึงปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่องในการปฏิบติังานของราชการ พนักงาน  ลูกจา้ง  ตลอดจนขอ้เสนอแนะดา้นต่างๆ  
ดงันั้นความคิดเห็นของประชาชนจึงเป็นตวัช้ีวดัสาํคญัท่ีจะสามารถแสดงให้เห็นถึงความสาํเร็จของการบริหารงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
  จากเหตุผลดงักล่าวข้างตน้ ผูศึ้กษาไดต้ระหนักและเห็นความสําคญัของการให้บริการสาธารณะ ซ่ึ งเป็น
ภารกิจหลักตามอาํนาจหน้าท่ีท่ีต้องกระทาํ  ดังนั้ นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ให้บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงผลของการศึกษา
คร้ังน้ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานดา้นต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมือง
เปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพและสามารถแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดม้ากยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมือง
เปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล
เมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
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สมมตฐิานของการศึกษา 
1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมือง

เปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ดแตกต่างกนั 
2. ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ดแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ผูศึ้กษาไดก้าํหนดขอบเขตไวด้งัน้ี 
 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในการศึกษา คือ องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จังหวดั
ร้อยเอ็ด 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ระหว่างเดือนตุลาคม–ธนัวาคม  พ.ศ.  2557 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ผูศึ้กษาใชก้รอบการให้บริการสาธารณะท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัสภาตาํบล และองค์การบริหารส่ วน
ตาํบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.  2546 มาตรา 67 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตาํบลต้องทาํในเขต
องค์การบริหารส่วนตาํบล  จาํนวน 9 ดา้น ผูศึ้กษาใชก้รอบการให้บริการสาธารณะ จาํนวน 8 ดา้น ยกเวน้ดา้นท่ี 9 
เพราะเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยการจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จาํเป็นและสมควรมาเป็นเน้ือหาในการศึกษา ไดแ้ก่ (1) ดา้นการบาํรุงรักษาทางนํ้ าและทางบก (2) ดา้นการบาํรุงรักษา
สถานท่ีสาธารณะ (3) ดา้นการป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ  (4) ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  (5) ดา้น
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (6) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน  (7) ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  (8) ดา้นการอนุรักษศิ์ลปและวฒันธรรม 
  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1)  ตวัแปรอิสระ ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษา 
 2)  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล
เมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 8 ดา้น 
 
วธิีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1)  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งของตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ในปี  พ.ศ. 2556 จาํนวน  2,367 คน (ขอ้มลูทะเบียนราษฎร์อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด,  2558) 
  2)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตาํบล
เมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด ในปี  พ.ศ. 2556 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  
ยามาเน่  (Taro  Yamane, 1973  อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 101) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 ค่า
ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั .05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั  342.17  การศึกษาน้ีจึงเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  342  คนแลว้เลือก
ตวัอยา่งจากแต่ละหมู่บา้น โดยคาํนวณตามสัดส่วนค่าร้อยละ และเลือกเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
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 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยอาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 
1 ฉบบั โดยแบ่งคาํถามออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) 
  ตอนท่ี  2  แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเมืองเปลือยอาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
  โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)  
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  ผูศึ้กษาดาํเนินตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2) สร้างแบบสอบถามแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอนโดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่งหมาย

และสมมติฐานการศึกษา 
3) นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแก้ภาษา เน้ือหา 

ความครบถว้นถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามสามารถวดัไดต้รงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 

4) นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ  2  ท่าน  พิจารณาตรวจสอบและขอคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุง  เพ่ือให้อ่านแลว้เขา้ใจง่าย  ตรงตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา 

5) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try–Out) กบัประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสวนจิก  อาํเภอ
ศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด  ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา จาํนวน  40  คน 

6) นาํแบบสอบถามท่ีนําไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ในแต่ละด้านโดยวิธี 
Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

7) นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545 : 99)ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั
เท่ากบั .97 

8) จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

1) ขอหนงัสือจากวิทยาลยันครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จจงัหวดัร้อยเอด็  เพ่ือประสานการเก็บขอ้มลูกบัประชาชนในเขตองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเองและไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
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3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

1) วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมือง
เปลือยโดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ีย (บุญชม  
ศรีสะอาด,  2543 : 100) 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเมืองเปลือยจาํแนกตามสถานภาพใชค่้า t-test และ F-test  (one way ANOVA) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective congruence) 

2) ค่าความเ ช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha 
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

3) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  deviation) 

4) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ใช ้ t-test และ F-test (One way ANOVA)และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ  จังหวดัร้อยเอ็ด ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 192 คน (ร้อยละ 56.14) รองลงมาเป็นเพศหญิง 150 คน (ร้อยละ 43.86) ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา จาํนวน 146 คน (ร้อยละ 42.69)  รองลงมาจบการศึกษาระดบัสูงกว่ามธัยมศึกษา 
จาํนวน 113 คน (ร้อยละ 33.04)  และจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน  83  คน  (ร้อยละ 24.27) 

2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรี
สมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x =3.04)  เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง
ทุกด้าน โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้านการบาํรุงรักษาทางนํ้ าและทางบก ( x =3.49 ) ด้านการ
บาํรุงรักษาสถานท่ีสาธารณะ ( x =3.47)ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ( x =3.16) ด้านการ
อนุรักษศิ์ลปและวฒันธรรม ( x =3.13)  ดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ( x =3.10)  ดา้นการส่งเสริมและพฒันา
สตรี เด็ก เยาวชน ( x =2.80) ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ( x =2.62 ) และดา้นป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ  
( x =2.54) ตามลาํดบั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  เป็นดงัน้ี 

1) ดา้นการบาํรุงรักษาทางนํ้ าและทางบก โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( x =3.49) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย  3  ลาํดบั 
คือ อบต. ไดก่้อสร้างถนนยกร่องพูนดินภายในหมู่บา้น  ( x =3.63) รองลงมา อบต.จดัให้มีการก่อสร้างถนนราดยาง
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หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บา้นอยา่งทัว่ถึง  ( x =3.53) และ อบต. ไดซ่้อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บา้นให้
ใชก้ารไดดี้ ( x =3.47) 

2) ดา้นการบาํรุงรักษาสถานท่ีสาธารณะโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =3.47) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ และอยู่ในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ โดย เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลาํดบั คือ 
อบต. ไดมี้การปรับพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างเป็นท่ีสาธารณะของตาํบล ( x =3.53) อบต.  ไดมี้การปรับปรุงภูมิทศัน์สองขา้งทาง
ภายในพ้ืนท่ีให้สะอาด ( x =3.52) และอบต. ไดมี้การรณรงค์การรักษาความสะอาดของถนน  ทางนํ้ า ทางเดินและท่ี
สาธารณะอยา่งสมํ่าเสมอ ( x =3.51) 

3) ดา้นป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =2.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ขอ้และอยู่ในระดบัน้อย 2 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลาํดบัแรก คือ 
อบต. มีการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไขเ้ลือดออก เช่น การฉีดพ่นหมอกควนั แจกทรายอะเบท ( x =3.27)  อบต. มีการ
จดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจเพ่ือป้องกนัเก่ียวกบัโรคติดต่อท่ีสําคญัอย่างสมํ่าเสมอ  เช่น โรคไขเ้ลือดออก โรคฉ่ีหนู 
โรคพิษสุนัขบา้ และโรคเอดส์ ( x =3.25) และอบต. มีการรณรงค์ให้ความรู้และวิธีป้องกนัเก่ียวกบัการกาํจดัลูกนํ้ า
ยงุลาย ( x =3.14) 

4) ดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.10) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง 5 ขอ้และอยูใ่นระดบัน้อย 1 ขอ้ โดย เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลาํดบัแรก 
คือ อบต. มีการฝึกอบรม อปพร. ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ( x =3.50) อบต. มีการป้องกนัและให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ภยัหนาว อัคคีภยั เป็นประจาํ  ( x =3.40) อบต.มีการจัดโครงการลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศปีใหม่และวนัสงกรานต ์เพ่ือความปลอดภยัในการขบัข่ี ( x =3.36) 

5) ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =2.62) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ โดย เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ลาํดบัคือ อบต. จดัให้มีอาหารเสริม  
(นม) ให้กบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนอย่างเพียงพอและทัว่ถึง  ( x =3.49) อบต.จดัให้มีอาหารกลางวนัให้กบั
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง  ( x =3.42) และ อบต. จดักิจกรรมทางดา้นศิลปวฒันธรรมทุก
ปี เช่น งานวนัลอยกระทง  ( x =2.89) 

6) ดา้นการส่งเสริมและพฒันาสตรี  เด็ก เยาวชน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =2.80) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง 4 ขอ้ และอยู่ในระดบัน้อย 2 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 
ลาํดบั  คือ อบต. มีการให้เงินสงเคราะห์ผูย้ากไร้ คนยากจน และผูด้อ้ยโอกาส ( x =3.46)  อบต. มีการส่งเสริมเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายุ ผูพิ้การและผูป่้วยเอดส์ ( x =3.07) และ อบต. มีการส่งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพ
ให้กบักลุ่มสตรี ( x =2.74) 

7) ดา้นการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.17) เม่ือ
จาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ อบต.  มีการปรับปรุง
ภูมิทศัน์ปลูกตน้ไมร้อบบริเวณ อบต. ( x =3.43) อบต. จดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น ร่วม
ปลูกตน้ไมใ้นวนัพ่อแห่งชาติ วนัแม่แห่งชาติ  ( x =3.29) และ อบต.ดาํเนินการหรือส่งเสริมการรักษาความสะอาด
บริเวณถนน ยา่นชุมชนและสถานท่ีอ่ืน ๆ ภายในเขต อบต.ให้อยูใ่นสภาพดีและถูกสุขลกัษณะ  ( x =3.20) 

8) ดา้นการอนุรักษศิ์ลปและวฒันธรรม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.13) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 1 ขอ้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ขอ้ และอยูใ่นระดบันอ้ย 1 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมาก
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ไปน้อย 3 ลาํดบัแรกคือ อบต.  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานประเพณีต่างๆของ
ทอ้งถ่ิน ( x =3.60) อบต. มีการส่งเสริม  สนบัสนุน  วฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน  เช่น  วนัลอยกระทง  ( x =3.31) 
อบต. มีการอนุรักษจ์ารีตประเพณี  เช่น  ประเพณีรดนํ้าขอพรผูสู้งอายเุป็นประจาํทุกปี ( x =3.30) 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมือง
เปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามเพศ  และระดบัการศึกษา 

1) ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล
เมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามเพศ พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยรวมมีความคิดเห็นต่อ
การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย ไม่แตกต่างกนั  เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั .05  1 ดา้น คือ ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามระดบัการศึกษา  พบว่า ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด  ทั้งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 

1. จากผลการศึกษาท่ีพบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีมีการดาํเนินการมาก
ท่ีสุด คือ ด้านการบาํรุงรักษาทางนํ้ าและทางบก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  ได้ให้
ความสําคัญกับการบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานซ่ึงถือเป็นปัจจัยและองค์ประกอบสําคัญในการดาํรงชีวิตของ
ประชาชน  ซ่ึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีจะทาํให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี  ส่วนดา้นท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่า
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  อาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ไดใ้ห้บริการสาธารณะในระดบัรองลงมาคือ  
ดา้นการบาํรุงรักษาสถานท่ีสาธารณะ ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการอนุรักษ์ศิลปและ
วฒันธรรม ดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ดา้นการส่งเสริมและพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ดา้นการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม และดา้นป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ  ตามลาํดบั โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  
ประสงค ์ พิมพพิ์ทกัษ ์ (2548 : 42)  ท่ีไดศึ้กษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทในการดาํเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลนางตะเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ
บทบาทการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนางตะเคียน  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสงคราม  โดยรวมและ
รายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง  นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  วิสูตร  จงชูวณิชย ์ (2549 : 51-52)  ท่ีได้
ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลบรบือ ต่อการบริหารงานของเทศบาลบรบือ อาํเภอบรบือ จงัหวดั
มหาสารคาม  ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลบรบือ  อาํเภอบรบือ จงัหวดั
มหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั 
 การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด   ท่ี
ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการดาํเนินการในระดบัรองลงมาคือ  ดา้นการบาํรุงรักษาสถานท่ีสาธารณะ  โดยองค์การ
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยไดด้าํเนินการปรับพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างเป็นสถานท่ีสาธารณะของตาํบล โดย อบต.ได้เห็น
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ความสาํคญัในการทาํกิจกรรมร่วมกนัของชุมชมชน  จึงไดจ้ดัให้มีสถานท่ีเพ่ือทาํกิจกรรมดงักล่าว  นอกจากน้ี อบต.ยงั
ไดมี้การปรับปรุงภูมิทศัน์สองขา้งทางภายในพ้ืนท่ีให้สะอาด และอบต. ไดมี้การรณรงคก์ารรักษาความสะอาดของถนน  
ทางนํ้า  ทางเดินและท่ีสาธารณะอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนเร่ืองท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการดาํเนินการน้อยท่ีสุดคือ  
การจดัเก็บขยะและนาํไปกาํจดัอย่างถูกตอ้งหลกัสุขาภิบาลอย่างสมํ่าเสมอ  ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยไดด้าํเนินการปรับปรุงภูมิทศัน์ปลูกตน้ไมร้อบบริเวณ อบต.  จดั
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น ร่วมปลูกตน้ไมใ้นวนัพ่อแห่งชาติ วนัแม่แห่งชาติ  และอบต.
ดาํเนินการหรือส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณถนน  ย่านชุมชนและสถานท่ีอ่ืน ๆ ภายในเขต อบต.ให้อยู่ใน
สภาพดีและถูกสุขลกัษณะ 
 ส่วนการให้บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย   ท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการ
ดาํเนินการนอ้ยท่ีสุดคือดา้นป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ  แต่อยา่งไรก็ตาม  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย  ก็ได้
ดาํเนินการในเร่ืองป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไขเ้ลือดออก เช่น การฉีดพ่นหมอกควนั แจกทรายอะเบท  มีการจดัอบรมให้
ความรู้ความเขา้ใจเพ่ือป้องกนัเก่ียวกบัโรคติดต่อท่ีสาํคญัอยา่งสมํ่าเสมอ  เช่น โรคไขเ้ลือดออก โรคฉ่ีหนู โรคพิษสุนัข
บา้ และโรคเอดส์ และอบต. มีการรณรงคใ์ห้ความรู้และวิธีป้องกนัเก่ียวกบัการกาํจดัลูกนํ้ ายงุลาย  เป็นตน้ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล
เมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามเพศ และระดบัการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
การให้บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย ไม่แตกต่างกนั  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า อบต. มีการ
บริการสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อย่างยุติธรรม และทัว่ถึง ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย จึงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมมาศ  โชคชยัวฒันากร  
(2549 : 62-63)  ไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใน
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อ
การดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัมหาสารคามทั้ง 8 ดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํไปใช ้
 1)   ดา้นการบาํรุงรักษาทางนํ้าและทางบก  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย ควรปรับปรุงหรือก่อสร้าง
ไหล่ถนนเพ่ือความปลอดภยัของผูใ้ชแ้ละจะทาํให้สัญจรไปมาสะดวกยืง่ข้ึน 
 2)   ดา้นการบาํรุงรักษาสถานท่ีสาธารณะ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย ควรรณรงค์การจดัเก็บขยะ
และนาํไปกาํจดัอยา่งถูกตอ้งหลกัสุขาภิบาลอยา่งสมํ่าเสมอ 
 3)   ดา้นการป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย ควรสนับสนุนกิจกรรม
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ให้มากยิง่ข้ึน  โดย  อบต. ควรมีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกบั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล เช่น การจดัโครงการตรวจสุขภาพประจาํปี 
 4)   ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย ควรจดัให้มีถงัดบัเพลิง
หรืออุปกรณ์เก่ียวกบัการดบัเพลิงอยา่งเพียงพอ 
 5)   ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย ควรสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์
การศึกษา ให้กบัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง 
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 6)   ดา้นการส่งเสริมและพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย ควรจดัฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้กบัเด็กและเยาวชนในตาํบล 
 7)   ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  องค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย ควร
ดาํเนินการป้องกนัแกไ้ขปัญหาดา้นมลพิษต่าง ๆ เช่น นํ้าเสีย  เป็นตน้ 
 8)   ดา้นการอนุรักษศิ์ลปและวฒันธรรม  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย ควรดาํเนินกิจกรรมดา้นการ
อนุรักษจ์ารีตประเพณี ให้มากยิง่ข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํศึกษาคร้ังต่อไป 
 1)  ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 2)  ควรศึกษาแนวทางหรือวิธีการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การศึกษาแรงจูงใจในการปฏบิัตงิานของบุคลากรเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ 
A Study of Personnel’s Work Motivation of Phon Thong Subdistrict Municipality,  

Phon Thong District, Roi Et Province 
 

วชัราพร  โยชน์เมืองไพร1 
รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย์2 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาล
ตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  และระดบัการศึกษา กลุ่มใน
การศึกษา คือ บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 111 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe/) 
ผลการศึกษาพบว่า 

1. บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวม
และรายดา้นอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสําเร็จของงาน ด้านความ
รับผดิชอบ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี  ตามลาํดบั 

2.  บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง  จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศและท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : การปฏิบติังาน, เทศบาลตาํบลโพนทอง, อาํเภอโพนทอง            
 
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. 
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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 
 
บทน า 
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจ หน้าท่ีตามกฎหมายคือ เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและทอ้งถ่ิน ก่อให้เกิดการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม และวฒันธรรม ตลอดจนการพฒันาดา้นการศึกษา ซ่ึงการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน นั้นจะดาํเนินการตามแนวนโยบายของผูบ้ริหารหรือนักการเมืองทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกเขา้มาเพ่ือให้การ
พฒันาทอ้งถ่ินนั้นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน ทาํให้ประชาชนไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด ดงันั้นรูปแบ
การพฒันาการบริหารจดัการตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้การบริหาร
และการพฒันาตอบสนองความต้องการท่ีแทจ้ริงของคนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นการกระจายอาํนาจให้หน่วย
พ้ืนฐานของประเทศอนัเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการกระจายอาํนาจสะทอ้งถ่ินของรัฐบาลท่ีให้อาํนาจการบริหาร
แก่หน่วยปกครองทอ้งถ่ินและการบริหาร เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวตอ้งอาศยัทั้งขอ้มูล ระเบียบ กลไกในการ
แสดงความรับผิดชอบทุกดา้น จึงจะสามารถทาํให้เกิดประโยชน์ไดอ้ย่างแทจ้ริง มิฉะนั้นก็จะบริหารโดยอาศยัเพียง
นโยบายท่ีเป็นแนวกาํหนดส่ิงท่ีรัฐจะทาํ หรือไม่ทาํอยา่งกวา้ง ๆ เท่านั้น ดงันั้นตอ้งอาศยัการสนับสนุนทางดา้นขอ้มูล 
และระเบียบการบริหารเป็นหลกัของหน่วยงานสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัใดก็ตาม 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการพฒันาคนทั้ง
ในฐานะผูมี้บทบาทสาํคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาและเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรง จากการพฒันา
มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” เพราะ “คน” เป็นผูข้ ับเคล่ือนการพฒันาไปสู่
เป้าประสงค์ท่ีต้องการ จึงจาํเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ทกัษะ
ความสามารถ (ลือชา  ภกัดีศรี, 2551) ดงันั้น ในการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมาก น้อยเพียง ใดย่อมข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ ว่ามี
แรงจูงใจ ความเต็มใจ และความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ี อย่างเต็มความรู้ ความสามารถเพียงใดซ่ึงจากผล
การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และจากการสังเกตสภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พบว่า ความไม่เขา้ใจในระบบบริหารงานใหม่ๆ ไม่มีความมัน่คงในตาํแหน่งงาน เกิดการทุจริตในการปฏิบติัหน้าท่ี 
ความรับผดิชอบเห็นประโยชน์ส่วนตวัและพวกพอ้งไม่ไดย้อมรับนับถือจากบุคคลทัว่ไป ในการปฏิบติัหน้าท่ี เป็นตน้ 
(สาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน,  2543) 
 เทศบาลตาํบลโพนทอง ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม  
2449 เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลแวง และไดรั้บการยกฐานะเป็นเทศบาลตาํบลแวง เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2542 และได้
เปล่ียนช่ือเป็นเทศบาลตาํบลโพนทอง  เม่ือวนัท่ี  16 ธันวาคม  2552 ปัจจุบนัมีเน้ือท่ี 20 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงพ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่เป็นเขตชุมชน มีความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย งาน
บริการรับจา้งและการเกษตร เทศบาลตาํบลโพนทองเป็นเทศบาลขนาดกลาง และมีพนักงานผูป้ฏิบติังานจาํนวนมาก 
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เพ่ือท่ีจะสามารถบริการประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึงตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ไดป้ระสบปัญหาเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนการ
ปฏิบติังาน วิธีการบริหารจดัการในดา้นต่างๆ แต่ละคนมีความแตกต่างในการปฏิบติังาน แตกต่างในหน้าท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ลกัษณะของงานท่ีรับผดิชอบความแตกต่างเงินเดือน การยอมรับนับถือ อายุของการทาํงาน ความสามารถ
และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั จึงทาํให้เกิดแรงจูงใจท่ีต่างกนั การปฏิบติังานเทศบาลสอดคลอ้งกับนโยบาย และ
แนวทางการปฏิบติัใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และการเปล่ียนแปลงน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในเทศบาลทาํให้เกิดความสับสน ความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัในแนวทางการปฏิบติังาน จากสาเหตุ
ดงักล่าวอาจเป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานทาํให้ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่าง
ทัว่ถึงและทนัตามกาํหนดระยะเวลา ดงันั้นจึงควรมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้มีคุณภาพ เน่ืองจากบุคลากร
ผูป้ฏิบติังานเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะปฏิบติังานในดา้นต่างๆ สําเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้การสร้าง
แรงจูงใจเป็นแรงกระตุ้นให้ผูป้ฏิบติังานได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถอย่างสูงสุดในการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 จากความสาํคญัขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง 
อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด  ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นแนวทางในการพฒันาและสร้างแรงจูงใจ ในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลฯ และหน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 

1. บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพนทอง จังหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั 

2. บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพนทอง  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  การศึกษาในคร้ังน้ีกาํหนดเน้ือหาในการศึกษา คือ ปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังาน 5 ดา้น คือ ดา้นความสาํเร็จใน
งาน  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ดา้นลกัษณะของงาน  ดา้นความรับผดิชอบ  และดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่ง
หนา้ท่ี 
 2.  ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรท่ีศึกษาคือ  บุคลากรสังกดัเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 111 คน 
 3.  ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ  เทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
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  4.  ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศึกษา 
 1) ตวัแปรอิสระ (Independent  Variables)  คือ  ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรสังกดัเทศบาลตาํบลโพน
ทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด  ไดแ้ก่  เพศ  และระดบัการศึกษา 
 2) ตวัแปรตาม (Dependent  Variables)  คือ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 5 ดา้น คือ ดา้นความสําเร็จใน
งาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงาน  ดา้นความรับผิดชอบ  และดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่ง
หนา้ท่ี 

5.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาเก็บขอ้มลูระหว่างวนัท่ี 1  มกราคม-31  มีนาคม  2558 
 
วธิีด าเนินการศึกษา 

ประชากร 
  ประชากรท่ีศึกษา  คือ  บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํนวน  111  คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามบุคลากรเทศบาล
ตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 1  ฉบบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 สอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพนทอง จงัหวดั
ร้อยเอ็ด 
  โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)  

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
 2)  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่งหมาย และสมมติฐาน
การศึกษา 

3)  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแกภ้าษา เน้ือหา ความ
ครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัไดต้รงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 
 4) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ  2  ท่าน  พิจารณาตรวจสอบและขอคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุง เพ่ือให้อ่านแลว้เขา้ใจง่าย  ตรงตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา 
 5)  นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้  (Try–Out) กบับุคลากรเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ซ่ึงไม่ใช่ประชากรท่ีศึกษา จาํนวน  40  คน 
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 6)  นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช ้(Try-Out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดยวิธี Item-
total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 7)  นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha  Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค  (Cronbach) 
 8)  จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากประชากรท่ีศึกษา 
  การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูศึ้กษาดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1)  ขอหนังสือจากวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 2)  ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเองและไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
 3)  ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทาํการวิเคราะห์ตามลาํดบั
ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1)  วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2) วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด
โดยหาค่าเฉล่ีย (µ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( )  แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑค่์าเฉล่ียและแปลความหมาย (บุญ
ชม  ศรีสะอาด, 2543 : 100) 
 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูสู้งอายเุก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  ใช้
ค่า  F-test  (One way ANOVA)    t–test 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
 2) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha  Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 3)  สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  (Frequency)  ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
 4)  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ใชค่้า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ

เชฟเฟ่  ( eScheff  ) 
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สรุปผลการศึกษา 
 1. บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 64 คน 
(ร้อยละ 51.68)  รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 47 คน (ร้อยละ  42.30) ส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
จาํนวน 67 คน (ร้อยละ  60.40) และจบการศึกษากว่าปริญญาตรี จาํนวน 44 คน  (ร้อยละ 39.60) 
 2.  บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง (µ=3.47) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นความสาํเร็จของงาน  (µ x =3.73)  ดา้น
ความรับผดิชอบ (µ=3.59)  ดา้นลกัษณะของงาน (µ=3.58) ดา้นการยอมรับนับถือ (µ=3.36) และดา้นความกา้วหน้าใน
ตาํแหน่งหนา้ท่ี (µ=3.11) ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เป็นดงัน้ี 

1) ดา้นความสาํเร็จของงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ =3.73) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
3 อนัดบั ดงัน้ี มีความภูมิใจกบัผลงานท่ีสําเร็จ (µ =3.73) รองลงมา ใชค้วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานให้สาํเร็จ (µ =3.87) และมีความพอใจเม่ืองานสาํเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานท่ีกาํหนด (µ =3.83) 

2) ดา้นการยอมรับนับถือในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (µ=3.36) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย 3 อนัดับ ดงัน้ี งานท่ีปฏิบติัมีศกัด์ิศรีในอาชีพและสังคมยอมรับ (µ =3.67) รองลงมา ไดรั้บความไวว้างใจจาก
ผูบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติังานอยูเ่สมอ (µ =3.44) และไดรั้บการยอมรับดา้นความรู้ความสามารถจากผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูร่้วมงาน (µ =3.42) 

3) ดา้นลกัษณะของงานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (µ =3.58) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
อนัดบั ดงัน้ี มีความรู้สึกอยากปฏิบติังานให้กบัหน่วยงานดว้ยความเต็มใจและเต็มความสามารถ ( x =3.71) รองลงมา 
มีความตอ้งการปฏิบติังานในหน่วยงานน้ีต่อไป (µ =3.67) และงานท่ีปฏิบติัน้ีทาํให้มีการพฒันาความรู้เพ่ิมทกัษะและ
ประสบการณ์ (µ =3.63) 

4) ดา้นความรับผดิชอบ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (µ =3.59) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
อนัดบั ดงัน้ี ความรับผดิชอบและเอาใจใส่ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (µ =3.83) รองลงมา ความรับผิดชอบต่อผลงานท่ี
ผดิพลาด (µ =3.79) และทุ่มเทให้กบังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มท่ี (µ =3.76) 

5) ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (µ =3.11) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี สามารถถ่ายทอดความรู้ในการทาํงานให้แก่ผูร่้วมงาน (µ =3.42) รองลงมา มีโอกาส
เขา้รับการอบรม หรือประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์  (µ =3.34) และการปฏิบติังานในตาํแหน่ง
หนา้ท่ีปัจจุบนัมีโอกาสส่งเสริมให้ไดรั้บความกา้วหนา้ (µ =3.27) 
 3.  บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพนทอง จังหวดัร้อยเอ็ดท่ีมีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 4.  บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ดท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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อภปิรายผล 
 ผูศึ้กษานาํผลมาอภิปรายไดด้งัน้ี 
 1.  การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพนทอง  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า เน่ืองจากบุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง  ทุกคนเป็นผู ้มีความรู้
ความสามารถ มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี และปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายสาํเร็จ สามารถหาวิธีแกปั้ญหาและป้องกนั
ปัญหาต่างๆ ลุล่วงตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของหน่วยงานและตนเอง ส่งผลให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทั้งสามดา้น นอกจากน้ีบุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง  ยงัไดรั้บผิดชอบงานท่ีตรง
กบัความสนใจและความถนดั ปฏิบติังานดว้ยความทา้ทายและส่งเสริมให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ลือชา  ภกัดีศรี (2551:บทคดัยอ่) ท่ีไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
สาํนกังานเทศบาลตาํบลแวง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด” ผลการศึกษาพบว่ามีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จริญญา  ครูพิพรม (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทาํการวิจัยเร่ือง 
“แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบลทรายมูล อาํเภอนํ้ าพอง จังหวดัขอนแก่น” ผล
การศึกษาพบว่า  มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
นิพนธ์  พรหมจารี (2550 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรผูป้ฏิบติังาน
ขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโซ่พิสัย จงัหวดัหนองคาย” ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมมีแรงจูงใจ
ในระดบัปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นความสําเร็จของงานผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอภิปราย
ผลไดว้่าบุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง มีความภูมิใจ เม่ืองานท่ีตนปฏิบติัสาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของหน่วยงานโดย
ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน จึงสามารถปฏิบติังานให้สําเร็จและสามารถแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด ทาํให้บุคลากรเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปล้ืม
ใจในความสาํเร็จของงานนั้น สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ลือชา  ภกัดีศรี (2551 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง “แรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรในสาํนกังานเทศบาลตาํบลแวง  อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด”  ผลการศึกษาพบว่า มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความสําเร็จของงาน โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
จริญญา  ครูพิพรม (2553 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง  “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การบริหาร ส่วน
ตาํบลทรายมลู อาํเภอนํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น”  ผลการศึกษาพบว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นความสําเร็จของ
งาน โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กีรติกานต์ สุธีรยงประเสริฐ (2552 : บทคดัย่อ) ได้
ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบลท่าฉนวนและองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลหนองตูม อาํเภอกงไกรลาศ  จงัหวดัสุโขทยั  ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจดา้นความสาํเร็จของงาน
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ส่วนบุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพนทอง  จังหวดัร้อยเอ็ด  มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน  มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด  และมีค่าแปลผลในระดับปานกลางเท่านั้ น  คือ  ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี  
ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า  เน่ืองจากบุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง  ทุกคนตอ้งการความก้าวหน้าใน
ตาํแหน่งหน้าท่ีสูงข้ึน  แต่บุคลากรรู้สึกว่าโอกาสไดเ้ล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนนั้ นเป็นไปได้ยาก  เพราะไม่ได้รับการ
สนบัสนุนและมีโอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนตาํแหน่งหนา้ท่ีสูงข้ึนจากผูบ้งัคบับญัชา  ซ่ึงพิจารณา เล่ือนขั้นเงินเดือนดาํเนินการ
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อยา่งขาดความยติุธรรม  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  ขาดความโปร่งใส  และผูบ้งัคบับญัชาไม่ไดพิ้จารณาความดี
ความชอบ  หรือตามความรู้ความสามารถ  ผลงาน  ทาํให้บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทองมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  ผลการศึกษาประเด็นน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  ทิพยภิ์
มล  ญาณกาย (2553 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง  “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลนา
ทนั อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธุ์”  ผลการศึกษาพบว่า  มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่ง
หนา้ท่ี  ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นิพนธ์  พรหมจารี ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง “แรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากรผูป้ฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอโซ่พิสัย  จงัหวดัหนองคาย”  
ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร  ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี  ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพน
ทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด สามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1)  ดา้นความสําเร็จของงาน  พบว่า  บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพนทอง  จงัหวดัร้อยเ อ็ด  มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลปรากฏเช่นน้ีอภิปรายไดว้่า บุคลากรมีความรู้สึกภูมิใจใน
ความสําเร็จในการปฏิบติังาน  เน่ืองจากภารกิจท่ีต้องปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นภารกิจท่ีสําคัญ และมีความทา้ทายต่อ
ความสามารถ  อีกทั้งยงัเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและทอ้งถ่ิน 
 2)  ดา้นการยอมรับนบัถือ พบว่า บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ผลปรากฏเช่นน้ีอภิปรายไดว้่า บุคลากรอาจไม่ไดรั้บความร่วมมือใน
การปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานเท่าท่ีควร ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การ
ยอมรับและเช่ือถือในความรู้ความสามารถ แสดงว่าบุคลกรเทศบาลตาํบลโพนทองยงัตอ้งการความร่วมมือ และการ
ยอมรับนบัถือจากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานเพ่ือท่ีจะปฏิบติังานให้ประสบผลสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 3)  ดา้นลกัษณะของงาน พบว่า  บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด มีแรงจูงใน
ในการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลปรากฏเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทองได้
ปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะของงานมีการแบ่งขอบข่ายงานท่ีชดัเจน มีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร 
งานท่ีปฏิบติัอยู่เปิดโอกาสให้ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี  ตามตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน และงานท่ีปฏิบติัมี
ความทา้ทายและส่งเสริมให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ 
 4)  ดา้นความรับผดิชอบ พบว่า  บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผลปรากฏเช่นน้ีอภิปรายไดว้่า เน่ืองจากบุคลากรมีความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  และได้รับผิดชอบงานท่ีตรงกับความสนใจและ ความถนัด โดยทุกตาํแหน่งสามารถ
ช่วยเหลือเก้ือกลูให้คาํปรึกษาหารือ เพ่ือให้งานสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 
 5)  ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี พบว่า บุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพนทอง จงัหวดั
ร้อยเอ็ด มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ผลปรากฏเช่นน้ีอภิปรายไดว้่า เน่ืองจากบุคลากร
รู้สึกว่าไม่ค่อยได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ีอย่างยุติธรรม  เพราะการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  หรือการเล่ือนขั้นตาํแหน่งของบุคลากร มีคณะกรรมการในการพิจารณาไม่เป็นตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 
 2.  บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพน
ทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยรวมไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้(Null  Hypothesis) ผลการศึกษา
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ปรากฏเช่นน้ีอภิปรายไดว้่า  เน่ืองจากบุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงก็มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน  เพราะปัจจยัท่ีคนอยากทาํงานมีดงัน้ี  ส่ิงจูงใจเก่ียวกบัวตัถุ ประกอบดว้ย เงิน  วสัดุ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี  
ส่ิงจูงใจเก่ียวกบัโอกาส เช่น โอกาสเก่ียวกบัความมีช่ือเสียง  ความเด่น ความมีอาํนาจ ความมีอิทธิพล และการไดรั้บ
ตาํแหน่งท่ีดี ทาํให้บุคลากรเพศชายหรือเพศหญิงก็มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั   
 3.  บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง 
อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้(Null  Hypothesis) ผล
การศึกษาปรากฏเช่นน้ีอภิปรายไดว้่า  เน่ืองจากระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน แมบุ้คลากรจะมี
ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน แต่ในทางปฏิบติัแล้วถูกกาํหนดโดย เทศบญัญติัของเทศบาล มีสภาเทศบาลเป็นฝ่าย
ตรวจสอบการปฏิบติังานจึงทาํให้การปฏิบติังานเป็นรูปแบบคณะเป็นกลุ่ม นอกจากนั้นบุคลากรยงัอยู่ภายใตก้ารบงัคบั
บญัชาจากผูบ้ริหารคณะเดียวกัน และอยู่ภายใต้ระเบียบ กฎ ข้อบงัคับ เทศบาลฉบบัเดียวกัน  จึงทาํให้บุคลากรมี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
 1)  เทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรส่งเสริมให้บุคลากรสามารถป้องกนัปัญหาท่ี
คาดว่าจะเกิดกบังานท่ีรับผดิชอบ 
 2)  เทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรดาํเนินการเก่ียวกบัการยกยอ่งชมเชยหรือการ
ให้รางวลัในการปฏิบติังานแก่บุคลากรให้มากยิง่ข้ึน 
 3)  เทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรจดัการในเร่ืองลกัษณะของงานท่ีรับผิดชอบ
อยู ่มีการแบ่งขอบข่ายงานให้มีความชดัเจนยิง่ข้ึน 
 4)  เทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรมอบหมายให้มีอาํนาจการตดัสินใจในการ
ปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี 
 5)  เทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรกาํหนดให้มีองค์คณะพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนอยา่งยติุธรรม 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1) ควรศึกษาควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) เร่ืองความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 2) ควรศึกษาสภาพปัญหาสาเหตุ และแนวทางการแกไ้ขปัญหา เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรเทศาลตาํบลโพนทอง  อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด เพ่ือศึกษาขอ้มูลเชิงลึก และนาํผลการวิจยัไปใชเ้ป็น
ขอ้มลูสารสนเทศในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลให้เกิดการพฒันามากยิง่ข้ึน 
 3) ควรมีการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Action  Research = PAR)โดยเปิดโอกาสให้ทั้ง
ผูบ้ริหาร พนกังาน และภาคประชาชนเป็นผูร่้วมวิจยัเก่ียวกบั การประยุกตห์ลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ
เทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด เพ่ือนาํผลการวิจยัสรุปเป็นแนวทางในการพิจารณาความดี
ความชอบ และเล่ือนขั้นเงินเดือนต่อไป 
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การด าเนินงานสวสัดิการเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลวงัหลวงอ าเภอเสลภูม ิจังหวดัร้อยเอด็ 
The Operating of Elderly Allowance Welfare in Wangluang Sub district Municipality,  

Selaphum District,  Roi Et Province 
 

สะใบแพร  ทศวฒัน์1 
รัชดากร  ทมินเหมย2 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการดาํเนินงานสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ของ
เทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามเพศ และอาชีพ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
ผูสู้งอายุท่ีได้รับสวสัดิการเบ้ียยงัชีพจากเทศบาลตาํบลวงัหลวง จาํนวน 821 คน  กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตร
คาํนวณของ ทาโร ยามาเน่ ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 270  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ  .94  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ผูสู้งอายุท่ีรับเบ้ียยงัชีพจากเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่าการ
ดาํเนินงานสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นรายได ้ดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล ดา้นความ
มัน่คงทางสังคม ดา้นมาตรฐานการบริการและเครือข่ายเก้ือหนุน และดา้นท่ีพกัอาศยั ตามลาํดบั 

2. ผูสู้งอายท่ีุรับเบ้ียยงัชีพจากเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ไม่แตกต่างกนั 

3. ผูสู้งอายท่ีุรับเบ้ียยงัชีพจากเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการดาํเนินงานสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่
แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : สวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
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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 
 
บทน า 
 ผูสู้งอายถืุอท่ีเป็นกลุ่มคนท่ียงัไม่มีความมัน่คงในการดาํรงชีพท่ีเพียงพอและยงัประสบปัญหาทั้งเร่ืองสุขภาพ 
ปัญหาทางเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากการขาดรายได ้ปัญหาท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ การท่ีผูสู้งอายุมีจาํนวนและสัดส่วนท่ีเพ่ิม
มากข้ึนส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ดา้น เช่น ดา้นแรงงานรายได้ ท่ีอยู่อาศยั สุขภาพอนามยั สวสัดิการ  ใน
อนาคต จาํนวนผูสู้งอายใุนประเทศไทยมีแนวโนม้สูงข้ึน อนัเป็นผลมาจากความเจริญกา้วหน้าทางดา้นการแพทยก์าร
สาธารณสุข และความสาํเร็จของการวางแผนครอบครัว ซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ
ไทย นอกจากน้ีคนไทยยงั มีอายุขยัเฉล่ียสูงข้ึน จากสถานการณ์ดงักล่าว จะเห็นไดว้่าผูสู้งอายุเป็นประชากรกลุ่มท่ีรัฐ
จะตอ้งตระหนกัถึงภาระในการดูแล ดา้นสวสัดิการสังคม ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูสู้งอายุ เป็นวยัท่ีพ่ึงพาตนเองไดน้้อยลง ภูมิ
ตา้นทานถดถอย มีโอกาสท่ีจะถูกโรคภยัเบียดเบียนไดง่้าย จึงมกัมีปัญหาดา้นสุขภาพโดยเฉพาะโรคเร้ือรังและโรคอ่ืนๆ 
นอกจากน้ี ผูสู้งอายุยงัมีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพจิตจากการเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงในชีวิต  อนัเป็นผลมาจาก ทั้ง
ภาวะสุขภาพท่ีเส่ือมลง รายไดล้ดลง บทบาทในครอบครัว และสังคมลดลง รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรมท่ีมีผลให้วิถีชีวิตของผูสู้งอายุเปล่ียนไป  ตอ้งปรับตวัเขา้กบัภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปดว้ย ซ่ึงถา้ปรับตัว
ไม่ไดก้็จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาผูสู้งอายจึุงจาํเป็นตอ้งชะลอความเส่ือม และป้องกนัปัญหาดา้นสุขภาพ เพ่ือให้มี
สุขภาพแข็งแรง และสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข  ดว้ยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพราะเป็นกิจกรรมท่ีบุคคลสามารถกระทาํไดด้ว้ยตนเอง และยงัช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตดว้ย  
(คณะกรรมการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน,  2546 : 2) 
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 ประชากรกลุ่มผูสู้งอายุ เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สมควรไดรั้บ
การเอาใจใส่ เล็งเห็นคุณค่าไดรั้บการยอมรับนับถือ และพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งข้ึน อย่างเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูศึ้กษาจึงไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคัญของการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ซ่ึง
ปัจจุบนั ผูศึ้กษาได้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดสวสัดิการแก่ผูสู้งอายุ โดยปฏิบติังานอยู่ในเทศบาล ซ่ึงเป็นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจในด้านการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งภารกิจเก่ียวกับการจัด
สวสัดิการสังคมและการพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผูสู้งอายุและผูด้อ้ยโอกาส ซ่ึงพระราชบญัญติักาํหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 นั้ นได้กาํหนดอาํนาจหน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดับริการสาธารณะไวห้ลายดา้น โดยเฉพาะดา้นการสังคมสงเคราะห์ และการพฒันา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส ไวใ้นหมวด 2 มาตรา 16 (10) ให้เทศบาล เมืองพทัยา และองค์การ
บริหารส่วนตาํบล ให้การสังคมสงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส และมาตรา 17 
(27) ให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีอาํนาจหนา้ท่ีในการสังคมสงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกบัเทศบาล
เมืองพทัยา และองค์การบริหารส่วนตาํบล  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจและหน้าท่ีในการจดัระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามพระราชบญัญติัขา้งตน้ จึงไดก้าํหนดให้จดัทาํแผนปฏิบติัการ
กระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 โดยให้มีการถ่ายโอนภารกิจ ให้กบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงแผนดงักล่าวกาํหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเร่ืองการส่งเสริมอาชีพให้แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบด้วย การสังคมสงเคราะห์ การพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้อ้ยโอกาส การนันทนาการ การส่งเสริมกีฬา หรือการจดัให้มีสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ การศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ รวมถึงการสาธารณสุข เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นว่าใน
ปัจจุบนัการจดับริการสาธารณะในดา้นสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ไดมี้การดาํเนินการถ่ายโอนอาํนาจหน้าท่ี 
งบประมาณและบุคลากรบางส่วนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปให้ส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการ  (โกวิทย ์ พวงงาม,  
2546 : 17)  ภารกิจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าว การจดัสวสัดิการแก่ผูสู้งอายุจึงถือเป็นภารกิจท่ี
สาํคญัประการหน่ึงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยในการเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือพฒันา
ให้ผูสู้งอาย ุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ถือว่าเป็นเร่ือง
สาํคญัท่ีทุกฝ่ายตอ้งให้ความร่วมมือ ประชาชนและผูสู้งอายุตอ้งเป็นผูส้ะทอ้นสภาพปัญหาและความตอ้งการของตน 
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะหน่วยงานของรัฐท่ีให้บริการจาํเป็นจะตอ้งรับฟังสภาพปัญหาจากผูรั้บบริการ
เพ่ือวางแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และพฒันาคุณภาพการให้บริการ 
 
วตัถุประสงค์xการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการดาํเนินงานสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ของเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงานสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ของเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามเพศ และอาชีพ 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูสู้งอายุท่ีไดรั้บสวสัดิการเบ้ียยงัชีพจาก
เทศบาลตาํบลวงัหลวง จาํนวน 821 คน  กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน ไดจ้าํนวนกลุ่ม
ตวัอย่าง  270  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั  .94  วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  (t–test) และ
การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe/) 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ผูสู้งอายุท่ีรับเบ้ียยงัชีพจากเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่า การ
ดาํเนินงานสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นรายได ้ดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล ดา้นความ
มัน่คงทางสังคม ดา้นมาตรฐานการบริการและเครือข่ายเก้ือหนุน และดา้นท่ีพกัอาศยั  ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น เป็นดงัน้ี 

1) ดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้
อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี บริการให้ความรู้ แนะนาํ การดูแลสุขภาพท่ี
ถูกวิธีให้กับผูท่ี้ดูแลผูสู้งอายุ รองลงมา ออกบตัรประจาํตัวให้กบัผูสู้งอายุเพ่ือรักษาฟรีในโรงพยาบาล  และจดัตั้ ง
ศนูยบ์ริการสาธารณสุขสาํหรับผูสู้งอายุ และการบริการทางการแพทยแ์ละการบริการสาธารณสุขท่ีจดัไวโ้ดยให้ความ
สะดวกและรวดเร็วแก่ผูสู้งอายเุป็นกรณีพิเศษ 

2) ดา้นรายได ้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้ อยู่ในระดบัมาก โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี การจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ รองลงมา การช่วยเหลือค่าครอง
ชีพประจาํวนั และการฝึกอาชีพและให้ทุนประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 

3) ดา้นท่ีพกัอาศยั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี การจดัท่ีพกัอาศยัและเคร่ืองนุ่งห่มให้ตามความจาํเป็นอย่าง
ทัว่ถึง รองลงมา มีสถานพยาบาล เป็นบริการท่ีพกัอาศยัสาํหรับผูสู้งอายุท่ีตอ้งพกัรักษาตวัอย่างต่อเน่ือง  และซ่อมแซม
บา้นเรือนผูสู้งอายท่ีุชาํรุดทรุดโทรม 

4) ดา้นนนัทนาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก  
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี มีบริการนันทนาการ งานร่ืนเริงในวนันักขตัฤกษ์ รองลงมา 
การจดักิจกรรมนนัทนาการร่วมกบัเยาวชน คนในชุมชน กลุ่มเครือข่าย และการจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุ เพ่ือเป็นศูนยก์ลาง
ข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรคข์องผูสู้งอาย ุ

5) ดา้นความมัน่คงทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ใน
ระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดับ ดังน้ี บริการด้านกฎหมาย เพ่ือป้องกนัรักษาความ
ปลอดภยั สิทธิและสวสัดิการ รองลงมา การช่วยเหลือผูสู้งอายุซ่ึงไดรั้บอนัตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกถูก
ทอดท้ิง ให้โอกาสผูสู้งอายไุดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเน่ือง และมีกองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์ 
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6) ดา้นมาตรฐานการบริการและเครือข่ายเก้ือหนุนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่าทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี ให้ความรู้แก่ผูดู้แล ผูสู้งอายุและ
อาสาสมคัร รองลงมา จดัให้มีอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายใุนชุมชน และมีบริการเยีย่มบา้น 

2. ผูสู้งอายท่ีุรับเบ้ียยงัชีพจากเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ไม่แตกต่างกนั 

3. ผูสู้งอายท่ีุรับเบ้ียยงัชีพจากเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความ
คิดเห็นว่าการดาํเนินงานสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่
แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 

1. ผูสู้งอายุท่ีรับเบ้ียยงัชีพจากเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่า การ
ดาํเนินงานสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เนณฐัชา  จีรพฒัน
พงศ ์ (2553) ท่ีศึกษาการดาํเนินงานสวสัดิการสังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลยางตลาด 
อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุ โดยรวมและจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษาและ
อาชีพ เห็นว่ามีการดาํเนินงานสวสัดิการสังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลยางตลาดโดยรวม
และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นรายได ้ดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล ดา้นความมัน่คงทางสังคม ดา้นมาตรฐานการ
บริการและเครือข่ายเก้ือหนุน และดา้นท่ีพกัอาศยั ตามลาํดบั โดยผูศึ้กษาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1) ดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล ผูสู้งอายุมีความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ มีการดาํเนินงานโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเร่ืองท่ีมีการดาํเนินการดีท่ีสุด ไดแ้ก่ บริการให้ความรู้ แนะนาํ การดูแลสุขภาพท่ีถูกวิธีให้กบัผู ้
ท่ีดูแลผูสู้งอายุ การออกบตัรประจาํตวัให้กบัผูสู้งอายุเพ่ือรักษาฟรีในโรงพยาบาล  และจดัตั้งศูนยบ์ริการสาธารณสุข
สาํหรับผูสู้งอาย ุและการบริการทางการแพทยแ์ละการบริการสาธารณสุขท่ีจดัไวโ้ดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่
ผูสู้งอายเุป็นกรณีพิเศษ การท่ีเทศบาลฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัในเร่ืองสุขภาพและการรักษาพยาบาล ผูสู้งอายุถือว่าเป็นการ
ดาํเนินการท่ีเหมาะสม เน่ืองจากผูสู้งอาย ุเป็นวยัท่ีพ่ึงพาตนเองไดน้้อยลง ภูมิตา้นทานถดถอย มีโอกาสท่ีจะถูกโรคภยั
เบียดเบียนไดง่้าย จึงมกัมีปัญหาดา้นสุขภาพโดยเฉพาะโรคเร้ือรังและโรคอ่ืนๆ ซ่ึงทาํให้จาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจ
ใส่เก่ียวกบัดา้นสุขภาพมากเป็นพิเศษ โดยท่ีผูสู้งอายมุกัตอ้งการไดรั้บการลดหยอ่นค่ารักษาพยาบาล หรือรักษาพยาบาล
โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย เพราะผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีอยูอ่ยูใ่นวยัเกษียณ ทาํงานไดน้อ้ยลง หรือไม่ไดท้าํงาน ทาํให้
มีรายไดล้ดลง แต่ในทางกลบักนักลบัมีภาระท่ีจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายกบัการดูแลสุขภาพมากข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าว 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กชกร สังขชาติ (2542 : บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาเร่ืองความตอ้งการบริการสวสัดิการสังคมสําหรับ
ผูสู้งอายุ จงัหวดัชลบุรี พบว่าประเภทของบริการสวสัดิการสังคมท่ีรัฐจดัให้ และผูสู้งอายุไดรั้บมากท่ีสุด คือลดค่า
รักษาพยาบาล ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ตอ้งการรับบริการสวสัดิการสังคม ประเภทของบริการสวสัดิการสังคมท่ีผูสู้งอายสุ่วน
ใหญ่ตอ้งการรับบริการคือ การลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล ศูนยบ์ริการทางสังคมผูสู้งอายุในการบริการรักษาพยาบาล
เล็กๆ นอ้ยๆ 
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2) ดา้นรายได ้ผูสู้งอายุมีความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ มีการดาํเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
เร่ืองท่ีมีการดาํเนินการดีท่ีสุด คือ การจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ การช่วยเหลือค่าครองชีพประจาํวนั และการฝึกและ
ให้ทุนประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมผูสู้งอายท่ีุส่วนใหญ่เป็นวยัท่ีทาํงานลดลง หรือไม่ไดท้าํงานเลย ทาํให้ไม่มีรายได ้บาง
คนตอ้งอาศยัลูกหลานดูแลค่าใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั การท่ีเทศบาลฯ ดาํเนินการดงักล่าวถือว่าเป็นการช่วยเหลือให้
ผูสู้งอายสุามารถดาํเนินชีวิตอยา่งมีความสุขและสมควรตามอตัภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ระพีพรรณ  คาํหอมและ
คณะ (2547) ท่ีไดศึ้กษาโครงการวิจยัประเมินผลการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพสําหรับผูสู้งอายุ ผลการศึกษา
พบว่า ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ยงัตอ้งการรับการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพรายเดือน ซ่ึงมีความจาํเป็นมากสําหรับผูสู้งอายุท่ียากไร้ 
ไม่มีผูดู้แลหรือถูกทอดท้ิงในชุมชน 

3) ดา้นท่ีพกัอาศยั ผูสู้งอายมีุความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ มีการดาํเนินงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
เร่ืองท่ีมีการดาํเนินการดีท่ีสุด คือ การจดัท่ีพกัอาศยัและเคร่ืองนุ่งห่มให้ตามความจาํเป็นอย่างทัว่ถึง มีสถานพยาบาล 
เป็นบริการท่ีพกัอาศยัสําหรับผูสู้งอายุท่ีตอ้งพกัรักษาตวัอย่างต่อเน่ือง  และซ่อมแซมบา้นเรือนผูสู้งอายุท่ีชาํรุดทรุด
โทรม ปัจจุบนัผูสู้งอายสุ่วนใหญ่จะมีท่ีพกัอาศยัเป็นของตนเอง หรือพกัอาศยักบัลูกหลาน ยกเวน้ผูสู้งอายุท่ีถูกทอดท้ิง 
ท่ีตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั อยา่งไรก็ตามผูสู้งอายุส่วนใหญ่อยากจะอยู่อาศยักบัครอบครัวของตวัเอง มากกว่าจะอยู่อาศยัใน
สถานสงเคราะห์ สถานท่ีพกัพิงชัว่คราวท่ีรัฐจัดหาให้ หรือครอบครัวอุปถัมภ์ก็ตาม ยกเวน้ในกรณีท่ีผูสู้งอายุเกิด
เจ็บป่วยเร้ือรัง ท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาจากแพทยอ์ยา่งใกลชิ้ดเท่านั้น 

4) ดา้นนนัทนาการ ผูสู้งอายุมีความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ มีการดาํเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยเร่ืองท่ีมีการดาํเนินการดีท่ีสุด คือ มีบริการนันทนาการ งานร่ืนเริงในวนันักขตัฤกษ์ การจดักิจกรรมนันทนาการ
ร่วมกบัเยาวชน คนในชุมชน กลุ่มเครือข่าย และการจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุ เพ่ือเป็นศูนยก์ลางข่าวสาร แหล่งพบปะ
สังสรรคข์องผูสู้งอาย ุ

5) ดา้นความมัน่คงทางสังคม ผูสู้งอายุมีความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ มีการดาํเนินงานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยเร่ืองท่ีมีการดาํเนินการดีท่ีสุด คือ บริการด้านกฎหมาย  เพ่ือป้องกนัรักษาความปลอดภัย สิทธิและ
สวสัดิการ การช่วยเหลือผูสู้งอายุซ่ึงไดรั้บอนัตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกถูกทอดท้ิง ให้โอกาสผูสู้งอายุได้
พฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเน่ือง และมีกองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์ 

6) ดา้นมาตรฐานการบริการและเครือข่ายเก้ือหนุน ผูสู้งอายมีุความคิดเห็นว่าเทศบาลฯ มีการดาํเนินงาน
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเร่ืองท่ีมีการดาํเนินการดีท่ีสุด คือ ให้ความรู้แก่ผูดู้แล ผูสู้งอายุและอาสาสมคัร  จดัให้
มีอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายใุนชุมชน และมีบริการเยีย่มบา้น 

2. ผูสู้งอายท่ีุรับเบ้ียยงัชีพจากเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด เพศหญิงและเพศชาย  มี
ความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่
แตกต่างกนั ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ เนณัฐชา จีรพฒันพงศ์ (2553) ท่ีศึกษาการดาํเนินงาน
สวสัดิการสังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์ ผล
การศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศ ต่างกนั เห็นว่ามีการดาํเนินงานสวสัดิการสังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลยางตลาด และโดยรวมและรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 

3. ผูสู้งอายท่ีุรับเบ้ียยงัชีพจากเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความ
คิดเห็นว่าการดาํเนินงานสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เนณฐัชา  จีรพฒันพงศ(์2553)  ท่ีศึกษาการดาํเนินงานสวสัดิการสังคมดา้นเบ้ีย
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ยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุท่ี
มีอาชีพต่างกนั เห็นว่ามีการดาํเนินงานสวสัดิการสังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลยางตลาด 
และโดยรวมและรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
1) ผลการศึกษา เทศบาลควรจดัสวสัดิการดา้นท่ีพกัอาศยัสาํหรับผูสู้งอายใุห้มากยิง่ข้ึน เช่น จดัให้มีท่ีพกั

สาํรองกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน การจดัให้มีบา้นพกัผูสู้งอายุ 
2) เทศบาลควรมีการจดักิจกรรมนันทนาการผูสู้งอายุและอบรมเพ่ิมศกัยภาพโดยการทศันศึกษาดูงาน 

หรือฝึกอบรมให้ความรู้ 
3) เทศบาลควรมีการรณรงคใ์ห้คนในชุมชน มองเห็นคุณค่าของผูสู้งอายมุากข้ึน 
4) เทศบาลควรมีการจดักิจกรรมหรือโครงการการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 

2. ขอ้เสนอแนะในการนาํศึกษาคร้ังต่อไป 
1) ควรศึกษาเก่ียวกบัแนวทางหรือการสร้างความร่วมมือในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 
2) ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกบัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการดาํเนินงาน

ของเทศบาลต่อไป 
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ความคดิเห็นของประชาชนต่อบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตต าบลทุ่งกุลา อ าเภอท่าตูม  จังหวดัสุรินทร์ 
The People’s Opinion on the Role of Subdistrict Chiefs and Village Chiefs in Toongkula Subdistrict,  

Thatoom District, Surin Province 
 

สุพรรณี  เปรียงพรม1 
รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย์2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของกาํนัน  ผูใ้หญ่บา้นในตาํบลทุ่งกุลา 
อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  และอาชีพ  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
ประชาชนทุกหมู่บา้น จาํนวน 10 หมู่บา้น ในตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ จาํนวน 5,232 คน  กาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของทาโร  ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 370 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
เป็นแบบสอบถามมีลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ในเขตตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 
ในภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการปกครองและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ดา้นการทะเบียนต่างๆ ดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ  ดา้นการ
ช่วยเหลือทางราชการอ่ืนๆ และดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามลาํดบั 
 2. ประชาชนท่ีมีเพศและอาชีพต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนัน  ผูใ้หญ่บา้น ในเขตตาํบลทุ่งกุลา 
อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : ความคิดเห็นของประชาชน, กาํนนั, ผูใ้หญ่บา้น, ตาํบลทุ่งกุลา, จงัหวดัสุรินทร์ 
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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  
 
บทน า 
 การปฏิรูปการเมืองการปกครองของประเทศไทยท่ีถือว่าเป็นการปฏิรูปคร้ังใหญ่และคร้ังสําคญัซ่ึงส่งผลและ
เป็นรากฐานสาํคญัทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยจนกระทัง่ปัจจุบนัคือการปฏิรูปการเมืองการปกครองใน
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 5โดยการปฏิรูปการเมืองการปกครองคร้ังดงักล่าวน้ี  ไดมี้
การปฏิรูปการปกครองระดบัตาํบล หมู่บา้นโดยไดก้าํหนดให้มีกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น  มีฐานะเป็นพนกังานฝ่ายปกครองใน
ระดบัทอ้งท่ี  มีหนา้ท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยในทอ้งท่ี การป้องกนัการโจรกรรมและผูร้้าย และกาํหนดให้มี
ผลประโยชน์ตอบแทนบา้ง เช่น สินลดค่านา ภาษีไมไ้ผ่ ค่าเหยียบหญา้ท่ีนาราษฎร เป็นตน้ ความมุ่งหมายก็เพ่ือให้
บุคคลท่ีราษฎรเลือกเขา้มา ไดมี้หน้าท่ีดูแลดาํเนินงาน ของตาํบล หมู่บา้น ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ช่วยงานทาง
ราชการท่ีจะสอดส่องดูแลทุกขสุ์ขของราษฎร ตลอดจนช่วยเร่งรัดจดัเก็บภาษีอากร และผลประโยชน์ของแผ่นดิน ซ่ึง
สมควรไดจ้ากราษฎรโดยธรรม  
  การปฏิรูปคร้ังน้ีไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางการเมืองการปกครองจากระบบการปกครองแบบกิน
เมืองแต่เดิม มาสู่ระบบการปกครองแบบใหม่ท่ีเรียกว่าเทศาภิบาล การปกครองแบบเทศาภิบาลน้ีเป็นการปกครองท่ีดึง
เอาอาํนาจการปกครองทอ้งถ่ินเขา้มาไวใ้นส่วนกลางอยา่งเป็นระเบียบ โดยมีมณฑลเทศาภิบาลเป็นเขตการปกครองท่ี
ใหญ่ท่ีสุด รองลงไปไดแ้ก่จงัหวดัต่างๆ และภายในแต่ละจงัหวดัไดมี้การแบ่งเขตออกเป็นอาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น 
ตามลาํดบั สาํหรับการดาํเนินการในระยะแรกสมเด็จกรมดาํรงราชานุภาพไดท้รงจดัการปกครองในพ้ืนท่ีระดบัมณฑล
และจงัหวดัก่อน ดว้ยการส่งขา้หลวงออกไปประจาํตามมณฑลและจงัหวดัต่างๆ เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงระเบียบใน
การบริหารราชการให้เป็นแบบแผนเดียวกนัทัว่ราชอาณาจกัร 
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 ในส่วนอาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมายของกาํนัน  ผูใ้หญ่บา้นนั้น  นอกจากอาํนาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญัติ
ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 แลว้ ก็ยงัมีระเบียบกฎหมายอ่ืนๆ อีกจาํนวนกว่า 60 ฉบบัท่ีกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีไวใ้ห้
เป็นความรับผิดชอบของกาํนันผูใ้หญ่บา้น  อย่างไรก็ตาม อาํนาจหน้าท่ีของกาํนัน  ผูใ้หญ่บา้น  ตามพระราชบญัญติั
ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457  ยงัคงใชเ้ป็นหลกัในการปกครองทอ้งท่ีในระดบัตาํบลและหมู่บา้นมาจนถึงปัจจุบนั 
แม้จะมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงมาหลายคร้ัง ก็เป็นเพียงการเปล่ียนแปลงแก้ไขในรายละเอียดต่างๆ เท่านั้ น แต่
สาระสาํคญัของการปกครองก็ยงัมิไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากมายแต่อย่างใด โดยเฉพาะโครงสร้างการปกครองในระดบั
ตาํบลและหมู่บา้น ไดแ้ก่ อาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งท่ี อาํนาจและหน้าท่ีเก่ียวกบัความอาญา และ
อาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายอ่ืนๆ 
 นอกจากอาํนาจหนา้ท่ีของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นตามพระราชบญัญติัลกัษณะ การปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 แลว้
ยงัมีกฎหมายอ่ืนๆ อีกหลายฉบบัท่ีไดบ้ญัญติัอาํนาจหนา้ท่ีของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นไว ้กฎหมายต่างๆ เหล่าน้ี จะเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังานในทอ้งท่ีตาํบล หมู่บา้น โดยจะระบุอยา่งชดัเจนว่าเป็นอาํนาจหน้าท่ีของกาํนันหรือผูใ้หญ่บา้น หรือ
เป็นของทั้งกาํนนั และผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวถึงอาํนาจหนา้ท่ีของกาํนนัผูใ้หญ่บา้นโดยรวม และเฉพาะท่ีสาํคญัๆ 
เท่านั้น คือ อาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบักฎหมายการทะเบียนต่างๆ อาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการรักษาและบาํรุงส่ิงท่ีเป็นกิจการ
สาธารณประโยชน์ อาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบาํรุงส่งเสริมอาชีพของราษฎร และรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
อาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสาธารณสุข ขั้นมลูฐาน อาํนาจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสังคมและพิธีกรรมต่างๆ เป็นตน้ 
 จากความสําคัญดังกล่าวข้างตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของกาํนัน 
ผูใ้หญ่บา้น  ศึกษากรณี ตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางในการพฒันาบทบาทของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาระดบับทบาทของกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้นในตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์  
2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้นในตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์   จาํแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 

1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นในตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม 
จงัหวดัสุรินทร์แตกต่างกนั 

2. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อบทบาทของกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้นในตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม 
จงัหวดัสุรินทร์แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ดา้นพ้ืนท่ี การศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะในเขตในตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม จงัหวดั
สุรินทร์ 

2. ดา้นเน้ือหา คือ อาํนาจหนา้ท่ีกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใน 6 ดา้น คือ  1) ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย  2) ดา้นการพฒันาและ
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ส่งเสริมอาชีพ  3) ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  4) ดา้นการทะเบียนต่างๆ  5) ดา้นการป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน  6) ดา้นการช่วยเหลือทางราชการอ่ืนๆ 

3. ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1) ประชากร คือ ประชาชนทุกหมู่บา้น จาํนวน 10 หมู่บา้นในตาํบลทุ่งกุลา  อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 
จาํนวน 5,232 คน เป็นเพศชาย 2,643 คน และเพศหญิง 2,589 คน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกุลา, 2558) 
  2) กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้น จาํนวน 10 หมู่บา้นในตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม 
จงัหวดัสุรินทร์ กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 370 คน 

4. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  1) ตวัแปรอิสระ คือ เพศ และอาชีพ ของประชาชนทุกหมู่บา้น ในตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม จงัหวดั
สุรินทร์ 
  2) ตวัแปรตาม คือ อาํนาจหนา้ท่ีกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใน 6 ดา้น คือ  1) ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย  2) ดา้นการพฒันาและ
ส่งเสริมอาชีพ  3) ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  4) ดา้นการทะเบียนต่างๆ  5) ดา้นการป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน  6) ดา้นการช่วยเหลือทางราชการอ่ืนๆ 

5. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู 
  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูระหว่างวนัท่ี 1-30  เมษายน  2558  
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1) ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้น จาํนวน 10 หมู่บา้นในตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม   จงัหวดั
สุรินทร์ จาํนวน 5,232 คน เป็นเพศชาย 2,643 คน และเพศหญิง 2,589 คน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งกุลา, 2558) 
 2) กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนทุกหมู่บา้น ในตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ กาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของทาโร  ยามาเน่ (Taro  Yamane, 1973  อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2546 : 101) โดยใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั  .05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 371.59 คน การศึกษาน้ีจึง
เลือกกลุ่มตวัอยา่ง 370 คน และสุ่มตวัอยา่งจากทุกหมู่บา้นละ 37 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชน จาํนวน 1  ฉบบั ลกัษณะแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check  List) 
 ตอนท่ี  2  สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ในตาํบลทุ่งกุลา  อาํเภอท่าตูม  จงัหวดั
สุรินทร์   
 โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)  
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบับทบาทกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
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2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2  ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่งหมาย และสมมติฐาน
การศึกษา 

3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแกภ้าษา เน้ือหา 
ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัไดต้รง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํเพ่ิมเติม 

4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try–Out) กบัประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 40 คน 

5. นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดยวิธี 
Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

6. นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha  Coefficient)  ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 

7. จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 มีดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอหนงัสือจากวิทยาลยั เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาเสนอต่อนายอาํเภอ  
อาํเภอท่าตูม  จงัหวดัสุรินทร์ 

2. ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3. ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป โดยมี
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)  แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑค่์าเฉล่ียและแปลความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 : 100) 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น  กบัการรักษาความสงบเรียบร้อย 
จาํแนกตามสถานภาพใชค่้า  F-test  (One way ANOVA)  t–test 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกับ
นิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC: Index of Item Objective Congruence) 
 2) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha 
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
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2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ ใชค่้า F-test (One way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples  และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่

โดยวิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff  ) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในเขตตาํบลทุ่งกุลา  อาํเภอท่าตูม จงัหวดั
สุรินทร์ สรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

1. ประชาชนในเขตตาํบลทุ่งกุลา  อาํเภอท่าตูม  จงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  203 คน 
(ร้อยละ 54.86) รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 167 คน (ร้อยละ 45.14)ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 261 คน 
(ร้อยละ 70.54) รองลงมาประกอบอาชีพอิสระส่วนตวั คา้ขาย จาํนวน 84 คน  (ร้อยละ 22.70)  และรับราชการ หรือ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ  จาํนวน 25 คน (ร้อยละ 6.67) 

2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นในเขตตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม  จงัหวดัสุรินทร์  
โดยภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.22) โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการปกครอง
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ( x =4.48) ดา้นการทะเบียนต่างๆ ( x =4.30) ดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ( x

=4.29)  ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ  ( x =4.91) ดา้นการช่วยเหลือทางราชการอ่ืนๆ ( x =4.11) และดา้นการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ( x =3.96) ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เป็นดงัน้ี 
  1) ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ( x =4.48) 
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3 อนัดบั  คือ การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกนัทุกข์ภยัของราษฎรใน
หมู่บา้น  ( x =4.87) รองลงมา  การตรวจตรา จดัการและรักษาทรัพยส์มบติัของทางราชการหรือส่ิงสาธารณประโยชน์  
( x =4.51) และการนําความแจง้ต่อพนักงานปกครองหรือทางราชการกรณีลูกบา้นเกิดทุกข์ภัยซ่ึงจะต้องขอความ
ป้องกนัช่วยเหลือจากรัฐบาล  ( x =4.54) ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือ  ดาํเนินการ
หรือจดัการป้องกนัโรคติดต่อหรือโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ( x =4.21) 
  2) ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ( x =4.19)  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย 3 อนัดบั คือ การบาํรุงและส่งเสริมอาชีพราษฎรในทางเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม  
( x =4.55) รองลงมา ช่วยเหลือในการตรวจและนาํเก็บภาษีอากรในเขตทอ้งท่ีตาํบลหมู่บา้น  ( x =4.39) และตรวจ
ตราและรักษาผลประโยชน์ในการ อาชีพและราษฎร ( x =4.35) ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบติัน้อย
ท่ีสุดคือ จดัทาํบญัชีส่ิงของท่ีจะตอ้งเสียภาษีอากรในทอ้งท่ีรับผดิชอบ ( x =3.81) 
  3) ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x =3.96) 
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั คือ ช่วยเหลือในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ( x =4.58) รองลงมา ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบตดัไม ้ทาํลายป่าในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ เขตป่าอนุรักษใ์นเขตทอ้งท่ี  ( x =4.29) และการรณรงค ์ส่งเสริมการปลูกตน้ไมห้รือปลูกสร้างป่าชุมชน ( x

=4.11) ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบตดัไม ้ทาํลาย
ป่าและการกระทาํผดิต่างๆ ในทอ้งท่ีรับผดิชอบ ( x =3.35) 
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  4) ดา้นการทะเบียนต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =4.30) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย 3 อนัดบั คือ เป็นพนกังานตรวจรับบตัรประจาํตวัประชาชน ( x =4.57)  รองลงมา เป็นนายทะเบียนผูรั้บแจง้การ
เกิด การตายและการยา้ยท่ีอยู่ ( x =4.51) และเป็นผูรั้บรอง ผูข้ออนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืน  ท่ีมีภูมิลาํเนาอยู่ในเขต
ตาํบล หมู่บา้น ( x =4.27) ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือ จดัทาํบญัชีสํามะโนครัวใน
หมู่บา้น  ( x =4.11) 
  5) ดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =4.29) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย 3 อนัดบั คือ การเตรียมการและช่วยเหลือเก่ียวกบัการดบัเพลิงในเขตทอ้งท่ี ( x =4.87) รองลงมา  การ
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพ่ือป้องกนัและบรรเทาสาธารณในหมู่บา้น ตาํบล ( x =4.54) และการประสานงาน
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยจดัระเบียบและเขตพ้ืนท่ีช่วยเหลือตามความ
จาํเป็นเร่งด่วนอยา่งเป็นธรรมและเสมอภาคและไม่ให้เกิดความซํ้าซอ้น ( x =4.22) ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมีความคิดเห็น
ว่ามีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ แจง้เตือนภยัและให้ความรู้แก่ประชาชน เก่ียวกบัการป้องกนัสาธารณภยั  ( x =3.99) 
  6) ดา้นการช่วยเหลือทางราชการอ่ืนๆ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.11)  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย 3 อนัดบั คือ ตรวจตราดูแลท่ีดินของรัฐ มิให้ผูใ้ดเขา้ไปทาํลายหรือกระทาํการอนัใดต่อท่ีดินของรัฐ ( x

=4.71) รองลงมา ช่วยเหลือเจา้พนักงานท่ีดินในการรับจดัท่ีดิน ออกหนังสือสําคญั หรือโฉนดท่ีดิน การโอน การซ้ือ
ขาย ( x =4.54) และดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ( x =4.22) ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่ามี
การปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ การจดัการระวงัและป้องกนัโรคติดต่อ หรือโรคระบาดทั้งในคนและสัตว ์( x =3.70) 

3. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนัน  ผูใ้หญ่บา้นในเขตตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม 
จงัหวดัสุรินทร์ โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

4. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นในเขตตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม 
จงัหวดัสุรินทร์ โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ในเขตตาํบลทุ่งกุลา  อาํเภอท่าตูม จงัหวดั
สุรินทร์ ผูศึ้กษาอภิปรายผลจากการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1. จากผลการศึกษาบทบาทกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในเขตตาํบลทุ่งกุลา  อาํเภอท่าตูม  จงัหวดัสุรินทร์  ประชาชน
มีความคิดเห็นว่ากาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ในเขตตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ มีบทบาทตามท่ีพระราชบญัญติั
ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้โดยภาพรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  ซ่ึง
ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ    วิลาวรรณ  พิพฒัน์ชยักร  (2547 : บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาการปฏิบติังานของ
ผูใ้หญ่บา้นอาํเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบว่า  ผูใ้หญ่บา้นมีการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยรวมและรายดา้น
อยู่ในระดับมาก และจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากาํนัน  ผูใ้หญ่บา้น ในเขตตาํบลทุ่งกุลา 
อาํเภอท่าตูม จังหวดัสุรินทร์ มีบทบาทตามท่ีพระราชบญัญติัลักษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ดา้นการทะเบียนต่างๆ ดา้นการป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน  ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ ดา้นการช่วยเหลือทาง
ราชการอ่ืนๆ และดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่ากาํนัน 
ผูใ้หญ่บา้นในเขตตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ ไดใ้ห้ความสําคญักบัภารกิจดา้นการปกครองและการ
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รักษาความสงบเรียบร้อย มากท่ีสุด โดยภารกิจด้านน้ีถือเป็นภารกิจหลกัของกาํนัน  ผูใ้หญ่บา้นท่ีได้บญัญัติไวใ้น
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 แลว้ ก็ยงัมีระเบียบกฎหมายอ่ืนๆ อีกจาํนวนกว่า 60 ฉบบัท่ีกาํหนด
อาํนาจหนา้ท่ีไวใ้ห้เป็นความรับผดิชอบของกาํนันผูใ้หญ่บา้น อย่างไรก็ตาม อาํนาจหน้าท่ีของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ตาม
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457  ยงัคงใชเ้ป็นหลกัในการปกครองทอ้งท่ีในระดับตาํบลและหมู่บา้น
มาจนถึงปัจจุบนั แมจ้ะมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงมาหลายคร้ัง ก็เป็นเพียงการเปล่ียนแปลงแกไ้ขในรายละเอียดต่างๆ 
เท่านั้น แต่สาระสาํคญัของการปกครองก็ยงัมิไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากมายแต่อยา่งใด โดยเฉพาะโครงสร้างการปกครอง
ในระดบัตาํบลและหมู่บา้น  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ผูศึ้กษาอภิปรายผลเป็นดงัน้ี 
  1) ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากาํนัน  ผูใ้หญ่บา้นมี
บทบาทและทาํหน้าท่ีในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือ การรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ป้องกนัทุกขภ์ยัของราษฎรในหมู่บา้น รองลงมาการตรวจตรา จดัการและรักษาทรัพยส์มบติัของทางราชการหรือส่ิง
สาธารณประโยชน์ และการนาํความแจง้ต่อพนักงานปกครองหรือทางราชการกรณีลูกบา้นเกิดทุกข์ภยัซ่ึงจะตอ้งขอ
ความป้องกนัช่วยเหลือจากรัฐบาล 
  2) ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ  ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากาํนัน  ผูใ้หญ่บา้นมีบทบาทและทาํ
หน้าท่ีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เร่ืองท่ีดําเนินการมากท่ีสุดคือ  การบาํรุงและส่งเสริมอาชีพราษฎรในทาง
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม  รองลงมา  ช่วยเหลือในการตรวจและนาํเก็บภาษีอากร  ในเขตทอ้งท่ี
ตาํบลหมู่บา้น และตรวจตราและรักษาผลประโยชน์ในการ อาชีพและราษฎร 
  3) ดา้นการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากาํนัน ผูใ้หญ่บา้นมี
บทบาทและทาํหน้าท่ีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เ ร่ืองท่ีดําเนินการมากท่ีสุดคือ ช่วยเหลือในการดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้มตามกฎหมายหรือตามระเบียบราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รองลงมา  ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบตดัไม้ 
ทาํลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษใ์นเขตทอ้งท่ี และการรณรงค์  ส่งเสริมการปลูกตน้ไมห้รือปลูกสร้าง
ป่าชุมชน 
  4) ดา้นการทะเบียนต่างๆ  ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากาํนัน ผูใ้หญ่บา้นมีบทบาทและทาํหน้าท่ีใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือ เป็นพนกังานตรวจรับบตัรประจาํตวัประชาชน  รองลงมา  เป็น
นายทะเบียนผูรั้บแจง้การเกิด การตายและการยา้ยท่ีอยู ่และเป็นผูรั้บรองผูข้ออนุญาตให้มีและใชอ้าวุธปืนท่ีมีภูมิลาํเนา
อยู่ในเขตตาํบล หมู่บา้น ส่วนขอ้ท่ีประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบติัน้อยท่ีสุดคือ จดัทาํบญัชีสํามะโนครัวใน
หมู่บา้น 
  5) ดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากาํนนั  ผูใ้หญ่บา้นมีบทบาทและทาํหน้าท่ี
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือ  การเตรียมการและช่วยเหลือเก่ียวกบัการดบัเพลิงในเขต
ทอ้งท่ี รองลงมา การประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพ่ือป้องกนัและบรรเทาสาธารณในหมู่บา้น ตาํบล และการ
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยจดัระเบียบและเขตพ้ืนท่ีช่วยเหลือ
ตามความจาํเป็นเร่งด่วนอยา่งเป็นธรรมและเสมอภาคและไม่ให้เกิดความซํ้าซอ้น 
  6) ดา้นการช่วยเหลือทางราชการอ่ืนๆ ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากาํนัน  ผูใ้หญ่บา้นมีบทบาทและทาํ
หน้าท่ีในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือ  ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากาํนัน ผูใ้หญ่บา้นมี
บทบาทและทาํหนา้ท่ีในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือ ตรวจตราดูแลท่ีดินของรัฐ มิให้ผูใ้ด



340    ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา   

 

เข้าไปทาํลายหรือกระทาํการอนัใดต่อท่ีดินของรัฐ รองลงมา  ช่วยเหลือเจ้าพนักงานท่ีดินในการรับจัดท่ีดิน  ออก
หนงัสือสาํคญั หรือโฉนดท่ีดิน การโอน  การซ้ือขาย และดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

2. จากผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีเพศและอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น ตามท่ีพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี  พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด
ไว ้ไม่แตกต่างกนั ท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนไดเ้ห็นความมุ่งมัน่ตั้งใจในการทาํหน้าท่ีของกาํนัน 
ผูใ้หญ่บา้น ทั้งอาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งท่ี อาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนๆ และอาํนาจหน้าท่ี
อ่ืนๆ ของกาํนันผูใ้หญ่บา้นท่ีไม่ไดก้าํหนดเป็นกฎหมาย  ซ่ึงเป็นอาํนาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสถานะความเป็นผูน้ํา
ชุมชนตามธรรมชาติ ซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์สาํคญัท่ีจะทาํให้ไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปจากราษฎร เช่น การชาํระคดีความ 
ในชนบทท่ีอยู่ห่างไกล ผูน้าํชุมชนโดยเฉพาะกาํนันผูใ้หญ่บา้น  มกัเป็นท่ีเคารพเช่ือถือของคนในทอ้งถ่ิน เม่ือมีกรณี
พิพาทเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นความแพ่งหรือความอาญา หรือไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ่ ในขั้นตน้ก็มกัจะนาํความ
มาให้กาํนันหรือผูใ้หญ่บา้นชาํระความให้แทบทุกคดีไป การไกล่เกล่ียชาํระคดีความในลกัษณะเช่นน้ีไม่มีกฎหมาย
รองรับ จึงไม่มีการบงัคบัว่าคู่กรณีจะตอ้งปฏิบติัตาม ถา้เป็นท่ีพอใจของทั้งสองฝ่ายก็จะเลิกแลว้กนัไป แต่ถา้ยงัไม่เป็นท่ี
พอใจก็ดาํเนินความต่อไปกนัเองยงัโรงศาล ซ่ึงส่วนใหญ่ชาวบา้นก็ไม่นิยมให้เร่ืองไปถึงโรงถึงศาล เพราะมีไม่ความ
สะดวกหลายอยา่ง ไม่ว่าจะเป็นเงินทองและเวลาท่ีตอ้งไปให้การท่ีศาล ชาวบา้นจึงมกัจะประนีประนอมยอมความตาม
การไกล่เกล่ียและชาํระความของกาํนันผูใ้หญ่บา้น และ อาํนาจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสังคมและพิธีกรรมต่างๆ ในชุมชน 
ดงัเช่น การเป็นประธานหรือหัวหน้าในพิธีการ งานประเพณี งานบุญและงานสังคมต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า กาํนัน
ผูใ้หญ่บา้น มีหนา้ท่ีนอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายอีกมากมาย ซ่ึงเก่ียวกบัชีวิตประจาํวนัของประชาชนทุกดา้น 
ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น งานสังคมสงเคราะห์ แต่งงาน หยา่ร้าง งานบวช ฯลฯ ลว้นแต่มีกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นเขา้มาเก่ียวขอ้ง
ทั้งส้ิน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํไปใช ้
  1) ดา้นการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย  กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นควรดาํเนินการหรือจดัการ
ป้องกนัโรคติดต่อหรือโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ให้มากยิง่ข้ึน 
  2) ดา้นการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นควรจดัทาํบญัชีส่ิงของท่ีจะตอ้งเสียภาษีอากรใน
ทอ้งท่ีรับผดิชอบ 
  3) ดา้นการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กาํนัน ผูใ้หญ่บา้นควรดาํเนินการป้องกนัและ
ปราบปรามการลกัลอบตดัไม ้ทาํลายป่าและการกระทาํผดิต่างๆ ในทอ้งท่ีรับผดิชอบให้มากยิง่ข้ึน 
  4) ดา้นการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นควรมีการแจง้เตือนภยัและให้ความรู้แก่ประชาชน 
เก่ียวกบัการป้องกนัสาธารณภยั 
  5) ดา้นการช่วยเหลือทางราชการอ่ืนๆกาํนัน ผูใ้หญ่บา้นควรจดัระวงัและป้องกนัโรคติดต่อ หรือโรค
ระบาดทั้งในคนและสัตว ์ ( x =3.70) 

2. ขอ้เสนอแนะในการนาํศึกษาคร้ังต่อไป 
  1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
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  2) ควรศึกษาแนวทางหรือวิธีการท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมการปฏิบติังานของกาํนัน  ผูใ้หญ่บา้นท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
  3) ควรศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในการ ปฏิบติัหน้าท่ีของ
กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
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สภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวสัิย จังหวดัร้อยเอด็ 
Public Service Condition of Nongwaeng Subdistrict Municipality, Kasetwisai District, Roi Et Province 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  และอาชีพ  ประชากร
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตร
วิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 7,948  คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณของ  ทาโร  ยามาเน่ ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 380 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-
test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัดา้นท่ีมีระดบัปฏิบติัจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี  ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม และดา้น
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามลาํดบั 

2. ประชาชนท่ีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนอง
แวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

3. ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันครราชสีมา 
2 (ผูช่้วยศาสตราจารย)์, อาจารยท์ี่ปรึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วทิยาลยันครราชสีมา 
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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.  
 
บทน า 

การปกครองทอ้งถ่ิน (Local Government) เป็นการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานสําคญัของใน
การบริหารราชการแผน่ดิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็นสถาบนัทางการเมืองระดบัพ้ืนฐานท่ีให้ประชาชนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจในกลไก กระบวนการทางการเมืองอย่างแทจ้ริงและเสริมสร้างให้ประชาชนเกิดความสนใจ
กระตือรือร้นในกิจกรรมทางการเมือง เพ่ือสนองตอบความต้องการในการพฒันาทอ้งถ่ินตามความต้องการของ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถ่ินนั้น ๆ เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของการปกครองตนเองในทอ้งถ่ินทั้งทางตรง และทางออ้ม เกิดความสํานึกในความสําคญัของ
สิทธิเสรีภาพทางการเมืองของตน ดงัจะเห็นไดจ้ากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา  281 -
มาตรา 290 ได้กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอิสระในการกาํหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การบริหารการเงินการคลัง และมีอาํนาจหน้าท่ีของตนโดยเฉพาะ กาํหนดให้กาํกบัดูแลองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งทาํเท่าท่ีจาํเป็น และตอ้งเป็นไปเพ่ือการคุม้ครองประโยชน์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และมีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการ
บริหารงานโดยอิสระ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พฒันาระบบการ
บริหารงานคลงัทอ้งถ่ินให้สามารถจดับริการสาธารณะไดโ้ดยครบถว้นตามอาํนาจหน้าท่ี และดาํเนินการให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมจัดตั้ งองค์การบริการสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ในการบริการ
ประชาชนไดอ้ยา่งทัง่ถึง นอกจากน้ีไดมี้กฎหมายกาํหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอาํนาจ เพ่ือกาํหนดอาํนาจหน้าท่ี
การบริหารสาธารณะ การจดัเก็บภาษีอากรระหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง รวมทั้งกาํหนดระบบตรวจสอบ และประเมินผล ซ่ึงต้องคาํนึงถึงความแตกต่างกนัตามขีด
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ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ โดยมีคณะกรรมการเป็นผูด้าํเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 
 ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติักาํหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดต้ราข้ึน เพ่ือกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีการบริหารงานสาธารณะ โดยมาตรา 4 
วรรคแรก กาํหนดว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์กรปกครองส่วน
ตาํบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งข้ึน ในส่วนการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ินไดแ้บ่งประเภทการปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นออกเป็น 2 รูปแบบดงัน้ี องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจัดตั้ งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ประเภทน้ีไม่สามารถพบไดท้ัว่ไปในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ แต่จะพบไดใ้นเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษไปจากพ้ืนท่ีอ่ืน 
เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา ส่วนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนหรือองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป หมายถึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสามารถจดัตั้งข้ึนไดท้ัว่ไปในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย 
ปัจจุบนัมี 3 รูปแบบ คือ องคก์รปกครองส่วนจงัหวดั (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) เทศบาล และองค์กรปกครองส่วน
ตาํบล (องค์การบริหารส่วนตาํบล) โดยมีขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมายจดัตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 การบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารประกอบดว้ย นายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และมีอาํนาจในการแต่งตั้งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบล ท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นผูช่้วย
ในการบริหารงาน โดยมีขา้ราชการประจาํเป็นผูใ้ตบ้งัคับบญัชาของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีนาํนโยบายของรัฐบาล 
และนาํนโยบายการบริหารงานของผูบ้ริหารมาสู่การปฏิบติั ซ่ึงมีปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นผูบ้งัคบับญัชาฝ่าย
ขา้ราชการประจาํให้ปฏิบติังานอยู่ในระเบียบกฎหมาย กรอบอาํนาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วน
ตาํบล พ.ศ. 2496 และพระราชบญัญติักาํหนดให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จะตอ้งจดับริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น ดา้นสาธารณูปโภค การสาธารณสุข การศึกษา และส่ิงแวดลอ้ม เป็นต้น ส่วนฝ่ายสภาในฐานะสมาชิกสภานิติ
บญัญติั มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซ่ึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลจะคดัเลือกเอง เพ่ือเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล และรองประธานองค์การบริหา รส่วนตําบลทาํหน้าท่ีควบคุมดูแล และ
รับผดิชอบในการบริหารงานกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซ่ึงในปัจจุบนัการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีรูปแบบการจดัองคก์รแบบนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขม้แข็ง (Strong mayor Form) มีจุดมุ่งหมายหลกั
เพ่ือเพ่ิมอาํนาจให้ฝ่ายบริหารให้นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุมอาํนาจในการกาํหนดนโยบาย และการบริหาร ซ่ึง
นายกเทศองค์การบริหารส่วนตาํบลสามารถทุ่มเทเวลาในดา้นการเป็นผูน้าํทางการเมืองไดม้ากข้ึนโดยเป็นผูเ้สนอ
แนวความคิด และนโยบาย ต่อจากนั้นก็แสวงหาการสนบัสนุนจากส่วนต่างๆ เป็นตน้ว่า ผลกัดนัการขอรับรองเสียงจาก
สภา รวมทั้ งเ ดินทางไปพบปะประชาชนในพ้ืนท่ี และต่อรองศูนย์อ ํานาจในชุมชนนั้ นๆ จนถึงระดับรัฐ และ
ระดบัประเทศต่อไปแมว้่านายกเทศมนตรีจะมีอาํนาจตัดสินใจเร่ืองการบริหารงานในองค์กรค่อนขา้งมาก แต่การ
บริหารงานทั้งหมดจะดาํเนินไปไดก้็ตอ้งอาศยัฝ่ายสนับสนุน คือ ฝ่ายราชการประจาํในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
นั้นๆโดยการบริหารงานส่วนน้ีเป็นไปตามระบบราชการ (Bureaucratic System) ซ่ึงมีการแบ่งสายงานและสายการ
บงัคบับญัชาอยา่งชดัเจน 



วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Journal of Political Science and Social Science)    345 

 

 จากอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบล 
พ.ศ. 2496 จะเห็นไดว้่าบทบาทหน้าท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและทอ้งถ่ิน ก่อให้เกิดการพฒันาทางดา้น
เศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การพฒันาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษา ซ่ึงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลนั้นจะดาํเนินการตามแนวนโยบายของผูบ้ริหารหรือ
นกัการเมืองทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกเขา้มาเพ่ือให้การพฒันาทอ้งถ่ินนั้นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน ทาํให้
ประชาชนไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด ดงันั้นรูปแบการพฒันาการบริหารจดัการตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้การบริหารและการพฒันาตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของคนในทอ้งถ่ิน ซ่ึง
สะทอ้นให้เห็นการกระจายอาํนาจให้หน่วยพ้ืนฐานของประเทศอนัเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการกระจายอาํนาจ
สะทอ้งถ่ินของรัฐบาลท่ีให้อาํนาจการบริหารแก่หน่วยปกครองทอ้งถ่ินและการบริหาร เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์
ดงักล่าวตอ้งอาศยัทั้งขอ้มลู ระเบียบ กลไกในการแสดงความรับผิดชอบทุกดา้น จึงจะสามารถทาํให้เกิดประโยชน์ได้
อยา่งแทจ้ริง มิฉะนั้นก็จะบริหารโดยอาศยัเพียงนโยบายท่ีเป็นแนวกาํหนดส่ิงท่ีรัฐจะทาํ หรือไม่ทาํอย่างกวา้งๆ เท่านั้น 
ดงันั้นตอ้งอาศยัการสนับสนุนทางดา้นขอ้มูล และระเบียบการบริหารเป็นหลกัของหน่วยงานสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระดบัใดก็ตาม 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นองคก์รการบริหารงานส่วนทอ้งถ่ินในตาํบลท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายการกระจาย
อาํนาจของรัฐบาลเพ่ือให้ประชาชนในทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นระดับพ้ืนฐานไดมี้อาํนาจในการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นการกระจายอาํนาจการปกครองจากส่วนกลางไปให้ประชาชนในทอ้งถ่ินดาํเนินการเองภายใต้
บทบญัญติัแห่งกฎหมายเพ่ือให้ประชาชนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงวิธีการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึง
หลักการสําคญัของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ย  การจดัให้มีการเลือกตั้ ง เพ่ือให้คนในทอ้งถ่ินนั้ นได้มี
โอกาสเขา้ไปเป็นตวัแทนของประชาชนในการปกครองตนเอง มีองค์กรสภาทอ้งถ่ิน มีเขตพ้ืนท่ีในการบริหาร และ
ความรับผิดชอบตามท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีท่ีกาํหนดไวใ้ห้มีสภาพนิติบุคคล  (Jurisdic  Person) มีรายได ้ มีอาํนาจในการ
จดัทาํงบประมาณและมีความอิสระในการปกครองตนเอง  (Autonomy) แต่จะตอ้งอยูใ่นการควบคุมหรือการกาํกบัดูแล
ของรัฐ รวมทั้งเป็นสถาบนัทางการเมืองการปกครองระดบัทอ้งถ่ินและจะตอ้งไดรั้บการสนับสนุน  รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงมีบทบาทและหนา้ท่ีท่ีสาํคญัในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ตาํบลเป็นองค์กรท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลท่ีจะกระจายอาํนาจลงสู่หน่วยการบริหารระดบัตาํบล 
ตามกระแสความตอ้งการของสังคมประชาธิปไตยในปัจจุบนั โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ผ่านผูแ้ทนของตนเองในองค์การบริหารส่วนตาํบล เพ่ือการพฒันาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในชุมชนของ
ตนเอง  ความหมายของชุมชนหมายถึงกลุ่มชนท่ีรวมตวัอยูใ่นระแวกเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัในลกัษณะกลุ่มกอ้นอาจ
เล็กหรือใหญ่แลว้แต่สภาพขอ้เทจ็จริงและกลุ่มชนดงักล่าวมีชีวิตความเป็นอยู่ในลกัษณะมีความรู้สึกผกูพนัเป็นหน่วย
ทางสังคมเดียวกนั มีวฒันธรรมประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั ซ่ึงอาจเป็นหมู่บา้นเดียวกนัหรือหลายๆหมู่บา้น
รวมกนัก็ได ้ภาระหนา้ท่ีของชุมชนคือการดาํรงไวซ่ึ้งหนา้ท่ีทางชีวภาพซ่ึงหมายถึงมนุษยต์อ้งมีการสืบทอดของสมาชิก
ไม่ขาดสาย ความเป็นชุมชนมีความหลากหลายมีปัญหาแตกต่างกนัไปบางส่วนมีสภาพอ่อนแอไม่สามารถพ่ึงตนเองได ้
ขาดทิศทางการปรับเปล่ียนให้เขา้กบัสภาพสังคม และการเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นจึงจาํเป็นจะตอ้ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานให้ประชาชนมีศกัยภาพแกไ้ขปัญหาของชุมชน การปกป้องสิทธิของชุมชน
โดยการร่วมกันคิด ร่วมกันทาํอย่างมีระบบซ่ึงจะทาํให้เกิดเป็นรูปธรรมได้นั้ น จะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดเวที
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แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนทุกระดับ  
(กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย,  2541 : 22) 
 จากหลกัการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ประกอบกบัการกาํหนดอาํนาจ หน้าท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มีสาระสําคญัคือให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอาํนาจและหน้าท่ีในการ
จดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตน องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง 
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีหมู่บา้นในเขตการปกครอง 15 หมู่บา้น ประชากร
ทั้งส้ิน 7,948 คน (องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง ,  2557) นับตั้ งแต่ตาํบลหนองแวงได้รับการยกฐานะเป็น 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลหนองแวง  ไดใ้ห้บริการประชาชนและจดับริการสาธารณะแก่ประชาชนมาอยา่งต่อเน่ืองตามภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  ผูศึ้กษาซ่ึงเป็นขา้ราชการในสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  ไดเ้ห็นความสําคญัความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนอง แวง  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นขอ้มูลและแนว
ทางการดาํเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวงอาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดั
ร้อยเอ็ด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีเพศและอาชีพต่างกนั ต่อการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 
สมมตฐิานการศึกษา 

1. ประชาชนท่ีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง   
อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ดแตกต่างกนั 

2. ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  
อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ดแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ดา้นพ้ืนท่ี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
2. ดา้นเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดขอบเขตการศึกษาดา้นเน้ือหา คือ ภารกิจดา้นการบริการสาธารณะ

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ดดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดา้น
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและการท่องเ ท่ียว และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(พระราชบญัญติักาํหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542) 

3. ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1) ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวงอาํเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน  7,948  คน 
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  2) กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณของ  ทาโร  ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 
380 คน 

4. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  1) ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ สถานภาพของประชาชน  ไดแ้ก่ เพศ และอาชีพ 
  2) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ภารกิจดา้นการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว และดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  (พระราชบญัญติักาํหนดแผน และขั้นตอน
การกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542) 

5. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู 
  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูระหว่างวนัท่ี  1 สิงหาคม–30 กนัยายน 2557 
 
วธิีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1) ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตร
วิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน  7,948  คน  (อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด,  2557) 
 2) กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง 
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด กาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน ซ่ึงกาํหนดให้มี
ระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั  95 %  ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั  0.05 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศีกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย  
จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 1 ฉบบั แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) 
  ตอนท่ี  2  สอบถามเก่ียวกบัสภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง   อาํเภอ
เกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert) โดยค่าแต่ละระดบัมีความหมาย   
  ตอนท่ี  3  สอบถามขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบปลายเปิด 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
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2. สร้างแบบสอบถาม  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบั
ความมุ่งหมาย และสมมติฐานการศึกษา 

3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนด เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแกภ้าษา 
เน้ือหา ความครบถว้น ถูกตอ้ง และครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถวดัได้
ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํเพ่ิมเติม 

4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้กบัประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา  จาํนวน  40  คน 

5. นาํแบบสอบถามท่ีนาํไปทดลองใช้ (Try-out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนก เป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นโดย
วิธี Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  (Pearson Product Moment Correlation) 
เพ่ือทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พบว่าแบบสอบถามทุกขอ้มีค่าอาํนาจเขา้เกณฑ์ ซ่ึงมีค่า อาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 
.33 ถึง .86 

6. นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .97 

7. จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 การรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอหนังสือจากวิทยาลยันครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา
เสนอต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2. ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง โดย
ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน จาํนวน  380  ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มลู ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทาํ
การวิเคราะห์ตามลาํดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแว ง  อาํเภอ
เกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
ค่าเฉล่ียและแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด,  2547) 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามสถานภาพ  ใชค่้า F-test  (one way ANOVA) 

4. วิเคราะห์ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะคิดเห็นเก่ียวกบัการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive  Analysis) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
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  1)  ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบั
นิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
  2)  ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha  
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ 
  1)  ค่าความถ่ี  (Frequency) 
  2)  ค่าร้อยละ  (Percentage) 
  3)  ค่าเฉล่ีย  (Mean) 
  4)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation) 

3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ ใชค่้า F-test (one way ANOVA) t–test แบบ Independent Samples และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย

วิธีการของเชฟเฟ่  ( eScheff  ) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาสภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย  จังหวดั
ร้อยเอ็ด  สรุปผลการศึกษาดงัน้ี 

1. ประชาชนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน  201 คน (ร้อยละ 52.89) 
รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 179 คน (ร้อยละ 47.11)  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 238 คน  (ร้อยละ 
62.63) รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ จาํนวน 74 คน  (ร้อยละ 17.48)  และมีอาชีพรับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
จาํนวน 68 คน  (ร้อยละ 17.89) 

2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัดา้นท่ีมีระดบัปฏิบติัจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี  ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม และดา้น
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เป็นดงัน้ี 
  1) ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
ทุกขอ้มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี การสร้างและบาํรุงรักษาถนน และ
ทางระบายนํ้า รองลงมา การบริการนํ้าประปาอยา่งเพียงพอและสมํ่าเสมอ และการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในท่ีสาธารณะ
และจุดเส่ียง 
  2) ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี การสนบัสนุนและจดับริการดา้นสาธารณสุข 
เช่น การประสานกบัสถานบริการดา้นสาธารณสุข เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน รองลงมา การกาํกบั ควบคุมสุขลกัษณะ
และอนามยัในร้านจาํหน่ายอาหาร และการเก็บขยะ มลูฝอยและส่ิงปฏิกลูต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 
  3) ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี การส่งเสริมและจดัตั้งกลุ่มผูสู้งอาย ุรองลงมา 
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การส่งเสริมและจดัตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้น และจดัให้มีศูนยก์ลางการซ้ือขายสินคา้ในหมู่บา้น
หรือชุมชน เช่น ตลาดนดั 
  4) ดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุก
ขอ้มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี การสนับสนุนหรือให้ทุนการศึกษาแก่
โรงเรียนในพ้ืนท่ี รองลงมา การจดับริการสําหรับ เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุและผูพิ้การ เช่น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กิจกรรม
หรือการส่งเสริมสําหรับกลุ่มดงักล่าว และการสนับสนุนหรือให้ทุนอาหารเสริมหรืออาหารกลางวนัแก่โรงเรียนใน
พ้ืนท่ี 

3. ประชาชนท่ีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 

4. ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ประชาชนท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รองลงมา คือ ประชาชนท่ีประกอบอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนท่ีประกอบ
อาชีพอิสระ ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาตามอาชีพ พบว่า 

1) ความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง ของประชาชน
ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมาก ดา้น
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในระดบัมาก ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และดา้นการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

2) ความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง ของประชาชน
ท่ีประกอบอาชีพรับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือ 
ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอยูใ่นระดบัปานกลางและดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง 

3) ความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง ของประชาชน
ท่ีประกอบอาชีพอิสระ เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวอยู่ในระดับมาก  ด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง และ 
ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5. ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 

1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชยัยา  ศิลปะกิจโกศล  
(2549 : บทคดัย่อ)  ท่ีไดศึ้กษาทรรศนะของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลพนมสาร
คาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า ทรรศนะของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลพนมสารครามจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ ฐิติพงศ ์ ทิพยอ์กัษร  (2554 : บทคดัย่อ)  ท่ีไดศึ้กษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของ
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เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีเม่ือเรียงลาํดบัเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีระดบัปฏิบติัจากมากไปหาน้อยเป็นดงัน้ี  
ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และดา้น
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามลาํดบั โดยผูศึ้กษาขอนาํเสนอผลการศึกษาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  1) ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการดาํเนินการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฐิติพงศ ์ ทิพยอ์กัษร  (2554 : 
บทคดัยอ่)  ท่ีไดศึ้กษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์ ผล
การศึกษาพบว่าการบริการสาธารณะ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมยอ์ยู่ในระดบัมาก 
และจากการศึกษาพบว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวงมีการดาํเนินการบริการสาธารณะในเร่ืองการสร้างและ
บาํรุงรักษาถนน และทางระบายนํ้ า รองลงมา การบริการนํ้ าประปาอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ และการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างในท่ีสาธารณะและจุดเส่ียง อยูใ่นระดบัมาก 
  2) ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด มีการดาํเนินการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเร่ืองท่ีพบว่า อบต. มีการดาํเนินการในลาํดบัแรกๆ ไดแ้ก่ การ
สนับสนุนและจัดบริการด้านสาธารณสุข เช่น การประสานกับสถานบริการด้านสาธารณสุข เพ่ือให้บริการแก่
ประชาชน รองลงมา การกาํกบั ควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในร้านจาํหน่ายอาหาร และการเก็บขยะ มูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  ฐิติพงศ ์ ทิพยอ์กัษร  (2554 : บทคดัย่อ)  ท่ีไดศึ้กษาความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษาพบว่าการบริการ
สาธารณะดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัมาก 
  3) ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด มีการดาํเนินการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น  รายขอ้พบว่าทุกขอ้มีค่าเฉล่ียในระดับมาก 
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี การส่งเสริมและจดัตั้งกลุ่มผูสู้งอายุ รองลงมา การส่งเสริมและ
จดัตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้น และจดัให้มีศูนยก์ลางการซ้ือขายสินคา้ในหมู่บา้นหรือชุมชน เช่น 
ตลาดนดั 
  4) ดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองแวง  อาํเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด มีการดาํเนินการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มีค่าเฉล่ียในระดบั
มาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี การสนับสนุนหรือให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
รองลงมา การจดับริการสําหรับ เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุและผูพิ้การ เช่น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กิจกรรมหรือการส่งเสริม
สาํหรับกลุ่มดงักล่าว และการสนบัสนุนหรือให้ทุนอาหารเสริมหรืออาหารกลางวนัแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี 

2. ประชาชนท่ีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ วุฒิบณัฑิต  เขียวศิริ  (2549 : บทคดัยอ่)  ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาํบลกบินทร์ อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ท่ีพบว่า ภูมิหลงัของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลกบินทร์ 
อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ไม่แตกต่างกนั 
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3. ประชาชนท่ีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบล
หนองแวง โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วุฒิบณัฑิต  เขียวศิริ  (2549 : 
บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลกบินทร์  อาํเภอกบินทร์บุรี 
จงัหวดัปราจีนบุรี ท่ีพบว่า ภูมิหลงัของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามท่ีอาชีพ ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลกบิน ทร์ อาํเภอกบินทร์บุรี จงัหวดั
ปราจีนบุรี ไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํไปใช ้
  1) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรดาํเนินการเก่ียวกบัการทาํความสะอาดถนน ทางเดิน ท่ีสาธารณะ
และสถานท่ีเล่นกีฬา และออกกาํลงักาย ให้มากยิง่ข้ึน 
  2) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรดาํเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและกาํจดันํ้ าเสีย และมลพิษต่างๆ 
และการให้บริการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ เช่น โรคไขเ้ลือดออก โรคไขห้วดันก โรคพิษสุนขับา้ เป็นตน้ 
  3) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรดาํเนินการเก่ียวกบัการปรับปรุงภูมิทศัน์หรือสถานท่ีท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีรับผดิชอบ เพ่ือส่งเสริมและกระตุน้ดา้นการท่องเท่ียว และจดัหาทุนกูย้มืเพ่ือทาํอาชีพหรือการลงทุน 
   4) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรดาํเนินการเก่ียวกบัการส่งเสริม อนุรักษว์ฒันธรรมพ้ืนบา้นหรือ
วฒันธรรมชุมชน และการสนบัสนุนการศึกษานอกระบบ เช่น กศน. ให้มากยิง่ข้ึน 

2. ขอ้เสนอแนะในการนาํศึกษาคร้ังต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาแนวทางการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิผลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  2) ควรมีการศึกษาแนวทางการประสานความร่วมมือกบัภาคส่วนต่างๆ ในทอ้งถ่ินเพ่ือการบริการ
สาธารณะท่ีมีประสิทธิผล 
  3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทางการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ เพ่ือหาแนวทางการบริการสาธารณะท่ีดี 
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ความคดิเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลเกษตรวสัิย 
อ าเภอเกษตรวสัิย จังหวดัร้อยเอด็ 

The People’s Opinion towards the Community Operation of Kaset Wisai Subdistrict Municipality,  
Kaset Wisai  District, Roi Et Province 

 
สุรชยั  ศรีเคลือบ1 

รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย์2 
 
บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเพ่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบล
เกษตรวิสัย  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามเพศ  และอาชีพ  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 
ประชาชนทุกหมู่บา้นและทุกชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 387 คน 
ซ่ึงไดม้าโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า  วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่า
เอฟ (F-test) และวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)   
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ประชาชนมีความคิดเห็นว่า การดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  อาํเภอเกษตรวิสัย  
จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ดา้นการสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน ดา้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการพาณิชยกรรม และดา้นการจดัระเบียบชุมชน 
ตามลาํดบั 
 2. ประชาชนท่ีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 3. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  
อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : พฒันาชุมชน, เทศบาลตาํบล 
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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 
 
บทน า 
 การพฒันาชุมชน คือ การเปล่ียนแปลงชุมชนให้ดีข้ึน เจริญข้ึน เป็นการเปล่ียนแปลงอย่างมีแบบแผน และการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้น ประชาชนในชุมชนนั้นไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตนเอง รวมทั้งการใชท้รัพยากร
ท่ีมีอยูใ่นชุมชนให้เกิดประโยชน์ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐบาลและความร่วมมือจากภาคเอกชน 
 หลกัการกระจายอาํนาจการปกครองเพ่ือให้ทอ้งถ่ินสามารถทาํกิจกรรมต่างๆ ไดโ้ดยมีความเป็นอิสระ ปลอด
จากการช้ีนาํของรัฐบาล มีความสามารถท่ีจะสนองความตอ้งการของพลเมืองในทอ้งถ่ินได ้ถือไดว้่าเป็นแนวทางใน
การพฒันาประเทศและเห็นหัวใจสําคัญในการพฒันาชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามเจตนารมณ์ของ
รัฐบาล คือการกระจายอาํนาจในการสนองความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดีข้ึน มีการตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ
และการให้บริการประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน มีประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อยา่งไรก็ตามในการดาํเนินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ยงัคงตอ้งยึดตามแนวนโยบาย
แห่งรัฐอยู่ เช่น นโยบายการเงินการคลงั นโยบายการป้องกนัประเทศ เป็นตน้ ดงันั้นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจึงมี
ความเป็นอิสระในระดบัหน่ึงในการท่ีจะดาํเนินกิจกรรมการบริหารของตนเองได้ แต่อีกส่วนหน่ึงนั้นรัฐบาลยงัตอ้งคง
ความเป็นเอกสิทธ์ิในการควบคุมไว ้ทั้งน้ีก็เพ่ือรักษาสภาพความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและความมัน่คงของชาติได้
นั้นเอง ดงันั้นแนวความคิดในการจดัการปกครองทอ้งถ่ินจึงการปกครองทอ้งถ่ินจึงเกิดข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้ทอ้งถ่ินไดมิ้
อิสระในการปกครองตนเองมีส่วนร่วมทางการบริหาร  มีสิทธิมีเสียงดาํเนินการปกครองกนัเองอนัเป็นรากฐานและ
วิถีทางของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  ทาํให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเก่ียวพนัและมีส่วนเสียในการ
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บริหารท่ีตนเองเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง การหาเสียงสนับสนุนผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
เป็นตน้ ทาํให้เกิดความรับผดิชอบ ความหวงแหน และปกป้องต่อสิทธิผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีดีใน
การพฒันาการเมืองในระดบัชาติต่อไป แต่ประโยชน์ของการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเห็นอยา่งเป็นรูปธรรม ก็คือเหตุผลท่ีว่า 
ไม่มีผูใ้ดจะรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงในการน้ีจะทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาของตนเอง ไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการเมือง การปกครอง และการบริหารทอ้งถ่ิน อนัจะก่อให้เกิดผูน้าํทอ้งถ่ินท่ีจะ
กา้วมาเป็นผูน้าํระดบัชาติต่อไป และยงัเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนักรัฐศาสตร์เสรีนิยม
ท่ีให้การสนบัสนุนการปกครองตนเองของทอ้งถ่ินดว้ยทศันะท่ีว่า เป็นการสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการ
เมือง มีสิทธิ มีเสียงดาํเนินการปกครองตนเอง อนัเป็นรากฐานและวิถีทางการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
(ประหยดั  หงษท์องคาํ,  2526) 
 เทศบาลเป็นองคก์รการบริหารงานส่วนทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายการกระจายอาํนาจของรัฐบาลเพ่ือให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นระดบัพ้ืนฐานไดมี้อาํนาจในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย เป็นการกระจาย
อาํนาจการปกครองจากส่วนกลางไปให้ประชาชนในทอ้งถ่ินดาํเนินการเองภายใต้บทบญัญัติแห่งกฎหมายเพ่ือให้
ประชาชนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงวิธีการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงหลกัการสําคญัของการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินประกอบด้วย  การจัดให้มีการเลือกตั้ ง เพ่ือให้คนในท้องถ่ินนั้ นได้มีโอกาสเข้าไปเป็นตัวแทนของ
ประชาชนในการปกครองตนเอง  มีองคก์รสภาทอ้งถ่ิน มีเขตพ้ืนท่ีในการบริหาร และความรับผิดชอบตามท่ีมีอาํนาจ
หนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้ห้ มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล มีรายได้ มีอาํนาจในการจดัทาํงบประมาณและมีความอิสระในการ
ปกครองตนเอง แต่จะตอ้งอยู่ในการควบคุมหรือการกาํกบัดูแลของรัฐ รวมทั้งเป็นสถาบนัทางการเมืองการปกครอง
ระดับทอ้งถ่ินและจะต้องได้รับการสนับสนุน  รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้ น 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงมีบทบาทและหน้าท่ีท่ีสําคญัในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถ่ินและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นองค์กรท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความ
พยายามของรัฐบาลท่ีจะกระจายอํานาจลงสู่หน่วยการบริหารระดับตําบล ตามกระแสความต้องการข องสังคม
ประชาธิปไตยในปัจจุบนั โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานผ่านผูแ้ทนของตนเองในองค์การ
บริหารส่วนตาํบล เพ่ือการพฒันาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในชุมชนของตนเอง  ความหมายของชุมชน
หมายถึงกลุ่มชนท่ีรวมตวัอยู่ในระแวกเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัในลกัษณะกลุ่มกอ้นอาจเล็กหรือใหญ่แลว้แต่สภาพ
ข้อเท็จจริงและกลุ่มชนดังกล่าวมีชีวิตความเป็นอยู่ในลักษณะมีความรู้สึกผูกพันเป็นหน่วยทางสังคมเดียวกัน มี
วฒันธรรมประเพณีและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั ซ่ึงอาจเป็นหมู่บา้นเดียวกนัหรือหลายๆหมู่บา้นรวมกนัก็ได ้ภาระหน้าท่ี
ของชุมชนคือการดาํรงไวซ่ึ้งหน้าท่ีทางชีวภาพซ่ึงหมายถึงมนุษยต์อ้งมีการสืบทอดของสมาชิกไม่ขาดสาย ความเป็น
ชุมชนมีความหลากหลายมีปัญหาแตกต่างกันไปบางส่วนมีสภาพอ่อนแอไม่สามารถพ่ึงตนเองได ้ขาดทิศทางการ
ปรับเปล่ียนให้เขา้กบัสภาพสังคม และการเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นจึงจาํเป็นจะตอ้งส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานให้ประชาชนมีศกัยภาพแกไ้ขปัญหาของชุมชน การปกป้องสิทธิของชุมชนโดยการร่วมกนั
คิด ร่วมกนัทาํอยา่งมีระบบซ่ึงจะทาํให้เกิดเป็นรูปธรรมไดน้ั้น จะตอ้งมีการส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เพ่ือแกไ้ขปัญหาของชุมชน รวมทั้งการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนทุกระดับ  (กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน,  2548) 
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 จากเหตุผลและความสําคญัดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบล
เกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชนใ์นการดาํเนินงานพฒันาชุมชน
ของเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย จังหวดั
ร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 
 1.  ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  
อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 
 2.  ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  
อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาสภาพการพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดั
ร้อยเอ็ด  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ดา้นการสนับสนุนการปฏิบติัภารกิจของ
ส่วนราชการ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการพาณิชยกรรม และดา้นการจดั
ระเบียบชุมชน (พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542) 
 ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ  ประชาชนทุกหมู่บา้นและทุกชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  อาํเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํนวน 12,053 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณของ  ทาโร  ยามาเน ได้
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  387 คน 
 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ เทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  1) ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบล
เกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดแ้ก่ เพศและอาชีพ 
  2)  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานพฒันาชุมชน
ของเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด  ไดแ้ก่  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดา้นการศึกษา
ศาสนา และวฒันธรรม ดา้นการสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ดา้นการอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นการพาณิชยกรรม และดา้นการจดัระเบียบชุมชน 
 
วธิีด าเนินการศึกษา 
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 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ  ประชาชนทุกหมู่บา้นและทุกชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  
อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํนวน  12,053  คน  (ขอ้มูลทะเบียนราษฎร์อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด,  
2558) 
  2.  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือ  ประชาชนทุกหมู่บา้นและทุกชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  
อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่  (Taro  Yamane,  
1973  อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 101)  ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั  387.15  การศึกษาน้ีจึงกาํหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน  390  คนแลว้เลือกตวัอยา่งจากทุกหมู่บา้นหรือชุมชน โดยเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชาชนผูมี้
สิทธ์ิเลือกตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือยอาํเภอศรีสมเด็จ  จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 1 ฉบบั โดยแบ่งคาํถาม
ออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check  List) 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ดโดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธีของ
ลิเคอร์ท (Likert)  
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1)  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานพฒันาชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
 2)  สร้างแบบสอบถามแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  2  ตอน โดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่ง
หมายและสมมติฐานการศึกษา 
 3)  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแก้ภาษา เน้ือหา 
ความครบถว้นถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามสามารถวดัไดต้รงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 
 4)  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 2 ท่าน  พิจารณาตรวจสอบและขอคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุง เพ่ือให้อ่านแลว้เขา้ใจง่าย  ตรงตามความ
มุ่งหมายของการศึกษา 
 5)  นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กบัประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเกษตรวิสัย  
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา จาํนวน 40 คน 
 6)  นาํแบบสอบถามท่ีนําไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ในแต่ละด้านโดยวิธี 
Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย        ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 
เพ่ือทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 7)  นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค  (Cronbach) 
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 8)  จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 1)  ขอหนงัสือจากวิทยาลยั เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มลูเสนอต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบล
เกษตรวิสัย  อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด เพ่ือประสานการเก็บขอ้มลูกบัประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย 
อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 2)  ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเองและไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
 3)  ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 1)  วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2)  วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อต่อการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย 
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบ
กบัเกณฑค่์าเฉล่ียและแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด,  2543 : 100) 
 3)  วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการต่อการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบล
เกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใชค่้า t-test และ F-test (one way ANOVA) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้คาํถามกับนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective Congruence) 
 2) ค่าความเ ช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha 
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 3)  สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 4) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลใช ้ t-test และ F-test  (One way ANOVA)และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1.  ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 218 คน (ร้อยละ 55.90) รองลงมาเป็นเพศชาย  จาํนวน 179 คน (ร้อยละ 44.10) ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพอิสระหรือส่วนตวั จาํนวน 179 คน (ร้อยละ 45.89) รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 112 
คน(ร้อยละ  28.71)  และอาชีพรับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 99 คน (ร้อยละ 25.40) 
 2.  ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  อาํเภอเกษตรวิสัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =3.28) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี 
ดา้นการจดัระเบียบชุมชน ( x =3.43) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ( x =3.41) ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ( x =3.31) 
ดา้นการสนับสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ ( x =3.26) ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ( x =3.25)  
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ดา้นการพาณิชยกรรม ( x =3.20) และดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ( x =3.11) ตามลาํดบั เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น  ปรากฏผลดงัน้ี 
  1) ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.32) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย ดงัน้ี จดัให้มีสัญญาณไฟและเคร่ืองหมายจราจร ( x =3.63) จดัให้มีนํ้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ( x =3.57)  จดั
ให้มีสวนสาธารณะหรือสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ  ( x =3.40)  จดัให้มีและบาํรุงรักษาทางระบายนํ้ า  ( x =4.15)  จดั
ให้มีนํ้ าเพ่ือการเกษตร  ( x =3.12)  และจดัให้มีและดูแล รักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่าง  ( x =3.08) 
  2) ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( x =3.42) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  การให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัยาเสพติด  ( x =3.58)  การให้บริการแนะนาํรักษา ดูแลสุขภาพ
อนามยัผูสู้งอาย ุผูพิ้การและประชาชน  ( x =3.56)  การสนบัสนุนและจดับริการดา้นสาธารณสุข เช่น การประสานกบั
สถานบริการดา้นสาธารณสุขเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ( x =3.51)  จดัให้มีสถานท่ีเล่นกีฬา  
หรือออกกาํลงักาย  ( x =3.39)  จดัให้มีการส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชนผูสู้งอายแุละผูพิ้การ   ( x =3.31)  และ
จดัให้มีการป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ  ( x =3.20) 
  3) ดา้นการจดัระเบียบชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.45) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย  ดงัน้ี  จดัให้มีบริการสาธารณะต่างๆ เช่น ท่ีจอดรถ  โทรศพัทส์าธารณะ ท่ารถ เป็นตน้  ( x =3.61)  จดัให้มี
คณะกรรมการชุมชน หรือคุม้บา้น  ( x =3.58) การดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนโดยรวม ( x =3.52) จดัให้มีการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ( x =3.45)  โครงการรณรงค์หรืออนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม  ( x =3.42) และการปรับปรุง
ผงัเมืองหรือผงัชุมชน ( x =3.16) 
  4) ดา้นการพาณิชยกรรม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x =3.22) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย  ดงัน้ี  ส่งเสริมให้มีการฝึกฝนหรือพฒันาอาชีพ  ( x =3.38) จดัให้มีและส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมรายได ้ 
( x =3.28) จดัให้มีตลาดกลางของชุมชน ( x =3.24) การสนบัสนุนขอ้มลู ความรู้ดา้นการประกอบอาชีพ  ( x =3.23) 
การส่งเสริมเพ่ือให้ประชาชนมีรายไดเ้สริม ( x =3.16) และจดัให้มีและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ( x =3.07) 
  5) ดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.13) เรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  มีการรณรงค ์ส่งเสริมการปลูกตน้ไมแ้ละปลูกสร้างป่าชุมชน ( x =3.31) จดัให้มีการ
ดูแลและรักษาความสะอาดถนน  ทางเดินหรือท่ีสาธารณะ ( x =3.19) การนาํขอ้เสนอและขอ้คิดเห็นของประชาชนไป
ปฏิบติัหรือเป็นแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ิน  ( x =3.13) มีการจดัการเก่ียวกบัขยะชุมชน  ( x =3.09) จดัให้มีการ
กาํจดัขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลู ( x =3.08) และมาตรการป้องกนัมลพิษต่างๆ ( x =3.01) 
  6) ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( x =3.26) เรียงลาํดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี  มีการจดักิจกรรมเน่ืองในโอกาสเทศกาลหรือวนัสําคัญทางศาสนา ( x =3.63)  
กิจกรรมการทาํนุบาํรุงศาสนา ( x =3.57)  ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ( x =3.15) การจดับริการสําหรับเด็ก เช่น ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  ( x =3.12) ส่งเสริมวฒันธรรม ประเพณีของชุมชน ( x =3.08) และส่งเสริมกิจกรรมดา้นการศึกษา (
x =3.06) 

  7) ดา้นการสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =3.27) 
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  การเป็นศนูยป์ระสานงานเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ  
( x =3.57) จดัให้มีการประชุมราษฎร ( x =3.45) การมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการพฒันาต่างๆ ( x =3.24)  การ
ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน  ( x =3.15) การติดต่อ ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกเพ่ือสนับสนุนงานหรือ
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กิจกรรมของหมู่บา้นชุมชน ( x =3.12) และส่งเสริมหรือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานหรือกิจกรรมของ
หมู่บา้น ชุมชน ( x =3.11) 
 3.  ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 4.  ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  
อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 1.  จากผลการศึกษาท่ีพบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบล
เกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยเรียงลาํดบัดา้นท่ี
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย มีการดาํเนินงาน จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการจดัระเบียบ
ชุมชน  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ดา้นการสนับสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ 
ดา้นการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ด้านการพาณิชยกรรม  และดา้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ตามลาํดบัแสดงให้เห็นว่าเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดด้าํเนินการต่างๆ เป็นไปตาม
พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีกาํหนดให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัการระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินของตนเอง ซ่ึงรวมถึงการสาธารณสุขการอนามยัครอบครัว  และการรักษาพยาบาล (พระราชบญัญติักาํหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542) และเป็นไปตามแนวคิดการกระจาย
อาํนาจให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กล่าวคือ หมายถึงการเคล่ือนยา้ยอาํนาจการตดัสินใจและการดาํเนินการไป
ให้ทอ้งถ่ินเป็นผูด้าํเนินการแทน เป้าหมายของการกระจายอาํนาจทางการเมือง จึงไม่ไดจ้าํกดัอยูท่ี่การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการบริหารจดัการแต่เพียงอย่างเดียว แต่เน้นให้กระบวนการตดัสินใจและการดาํเนินงานสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ินมากข้ึน ซ่ึงจะทาํให้ทอ้งถ่ินมีความเขม้แข็งมากข้ึน (ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฏ ์และคณะ, 2553) 
นอกจากน้ียงัเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.2550 เร่ืองแนวนโยบายด้านการบริหารราชการ
แผน่ดินท่ีกาํหนดบทบาทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน 
(มาตรา 38) คือ กระจายอาํนาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ่ึงตนเองและตดัสินใจในกิจการของทอ้งถ่ินไดเ้อง 
ส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการดาํเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พฒันาเศรษฐกิจ
ของทอ้งถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ิน ให้ทัว่ถึง
และเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ โดย
คาํนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันั้นและ มาตรา 281 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 1 รัฐจะตอ้งให้ความเป็นอิสระแก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน และส่งเสริมให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกไ้ข
ปัญหาในพ้ืนท่ี 
 จากผลการศึกษาเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานเร่ืองท่ีประชาชนเห็นว่ามีการ
ดาํเนินการมากท่ีสุดคือ จดัให้มีสัญญาณไฟและเคร่ืองหมายจราจร รองลงมาคือ จดัให้มีนํ้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ดา้น
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พ้ืนฐาน เร่ืองท่ีประชาชนเห็นว่ามีการดาํเนินการมากท่ีสุด คือ การให้ความรู้เร่ืองการป้องกนั
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ยาเสพติด รองลงมา คือ การให้บริการแนะนาํรักษา ดูแลสุขภาพอนามยัผูสู้งอายุ ผูพิ้การและประชาชน   ดา้นการจดั
ระเบียบชุมชน  เร่ืองท่ีประชาชนเห็นว่ามีการดาํเนินการมากท่ีสุดคือ จดัให้มีบริการสาธารณะต่างๆ เช่น ท่ีจอดรถ 
โทรศพัทส์าธารณะ ท่ารถ เป็นตน้ รองลงมาคือจดัให้มีคณะกรรมการชุมชน  ทั้งน้ีเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนในพ้ืนท่ีเพ่ือ
ประสานดาํเนินงานพฒันาชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สัญญา  สัญญาวิวฒัน์ (2522 : 
13) ท่ีกล่าวถึงแนวคิดพ้ืนฐานในการพฒันาชุมชนประเด็นสาํคญัประการหน่ึงคือ  ความคิดริเร่ิมของชุมชน ประชาชน
ตอ้งมีทศันคติดา้นน้ีจนถึงขนาดท่ีสามารถแสดงความคิดริเร่ิมตามโครงการพฒันา โดยไม่ตอ้งรอให้ทางรัฐเขา้มาเป็นผู ้
ชกัชวนหรือกระตุน้ตลอดเวลาเพราะเป็นท่ีทราบกนัดีว่าโครงการท่ีเกิดจากรัฐเป็นผูคิ้ดริเร่ิมจะไม่ตรงกบัความตอ้งการ
ของชุมชนหรือทอ้งถ่ินและมกัเป็นการแกปั้ญหาท่ีไม่ตรงจุด แต่ท่ีรัฐจาํเป็นตอ้งเขา้ไปดาํเนินการเองนั้นเป็นเพราะทาง
ชุมชนเองเกิดความลงัเลไม่แน่นอน ทางดา้นความคิดไม่มีการรวมกลุ่มรวมพลงัให้เกิดความคิดริเร่ิมเองเป็น ขอ้สําคญั 
คือ อยา่ยดัเยยีดความคิด แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งรู้จกัประสานความตอ้งการขอชุมชนกบันโยบายและวตัถุประสงค์ของ
รัฐให้กลมกลืนกนัให้ได ้
 ดา้นการพาณิชยกรรม เร่ืองท่ีประชาชนเห็นว่ามีการดาํเนินการมากท่ีสุดคือ  ส่งเสริมให้มีการฝึกฝนหรือ
พฒันาอาชีพ  รองลงมาคือจดัให้มีและส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมรายได้ ท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นราษฎร์ มีความตอ้งการท่ีจะสร้างฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนไดมี้ความเขม้แข็ง ดา้นการ
อนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองท่ีประชาชนเห็นว่ามีการดาํเนินการมากท่ีสุดคือ มีการรณรงค์ ส่งเสริมการปลูก
ตน้ไมแ้ละปลูกสร้างป่าชุมชน รองลงมา จดัให้มีการดูแลและรักษาความสะอาดถนน ทางเดินหรือท่ีสาธารณะ  ดา้น
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ืองท่ีประชาชนเห็นว่ามีการดาํเนินการมากท่ีสุดคือ มีการจดักิจกรรมเน่ืองในโอกาส
เทศกาลหรือวนัสาํคญัทางศาสนา รองลงมา จดัให้มีกิจกรรมการทาํนุบาํรุงศาสนา  ดา้นการสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจ
ของส่วนราชการ  เร่ืองท่ีประชาชนเห็นว่ามีการดาํเนินการมากท่ีสุดคือ การเป็นศูนยป์ระสานงานเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ รองลงมาคือ จดัให้มีการประชุมราษฎร  ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะองค์การ
บริหารส่วนตาํบลเด่นราษฎร์ มีความตอ้งการไดเ้ห็นความสําคญัในเร่ืองการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ 
และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สัญญา  สัญญาวิวฒัน์ (2542) ท่ีกล่าวถึงหลกัการพฒันา
ชุมชนท่ีนิยมใชก้นัโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 1) การพฒันาชุมชนตอ้งตอบสนองความตอ้งการอนัแทจ้ริงของประชาชนใน
ชุมชน ดว้ยการริเร่ิมจากประชาชนและเร่ิมตน้จากโครงการง่ายไปสู่โครงการท่ียากข้ึน 2) การพฒันาชุมชนมีลกัษณะ
เป็นโครงการอเนกประสงค์ ตอ้งอาศยัความร่วมมือของนักวิชาการหลายสาขาวิชา และผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าย  3) การ
พฒันาชุมชนต้องเปล่ียนแปลงเจตคติของประชาชนไปพร้อมกับกิจกรรมด้านอ่ืนๆ  4) การพฒันาชุมชนต้องให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนอยา่งเต็มท่ีเพ่ือเป็นการสร้างพลงัชุมชนและองค์กรของประชาชนข้ึน 5) 
การพฒันาชุมชนตอ้งคน้หาและพฒันาผูน้าํชุมชนในดา้นต่างๆ  ตามลกัษณะของกิจกรรมและความจาํเป็นของแต่ละ
ชุมชน 6) การพฒันาชุมชนตอ้งยอมรับในสถานภาพ  บทบาทของสตรี  และเยาวชน  เปิดโอกาสให้ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในการพฒันาชุมชนให้มากท่ีสุด  เพราะสตรีและเยาวชนมีผลต่อการขยายตวัให้ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน
ให้มากท่ีสุด  เพราะสตรีและเยาวชนมีผลต่อการขยายตวัของงานและการรับช่วงของงานพฒันาชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี  7) 
การพฒันาชุมชนของประชาชนจะประสบความสําเร็จอย่างเต็มท่ี ถ้าหากรัฐบาลมีความพร้อมและให้การสนับสนุน
อยา่งจริงจงั 8) การพฒันาชุมชน ตอ้งมีนโยบายและวางแผนตั้งแต่ระดบัประเทศถึงระดบัทอ้งถ่ิน โดยการบริหารงาน
ทุกระดบัจะตอ้งมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพอย่างแทจ้ริง  9) การพฒันาชุมชนตอ้งสนับสนุนให้องค์กรของ
ภาคเอกชน องคก์ารอาสาสมคัรต่างๆ ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และนานาชาติไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
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ดว้ย 10) การพฒันาชุมชนตอ้งมีการวางแผนให้เกิดการพฒันาพร้อมๆ กนั ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติหรือ
ระดบัประเทศ 

2.  จากผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาล
ตาํบลเกษตรวิสัย  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่าประชาชนท่ีมีเพศและประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความ
คิดเห็นว่าการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและ
รายดา้น ไม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและอาชีพ ของของประชาชน ไม่ส่งผลใดๆ ต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย  อาํเภอเกษตรวิสัย  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
 1)  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน เทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย ควรจดัให้มีระบบการดูแลรักษาระบบไฟฟ้าและแสง
สว่างให้มากยิง่ข้ึน 
 2)  ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย ควรมีการรณรงค์ในเร่ืองการป้องกนัโรคติดต่อ
หรือจดักิจกรรมหรือดาํเนินการเพ่ือระงบัโรคติดต่อ 
 3)  ดา้นการจดัระเบียบชุมชน เทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย ควรปรับปรุงสภาพแวดลอ้มหรือภูมิทศัน์ของหมู่บา้น 
ชุมชนให้มีความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 4)  ดา้นการพาณิชยกรรม เทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย ควรจดัให้มีกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ให้
มากยิง่ข้ึน 
 5)  ดา้นการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย ควรจดัให้มีกิจกรรมหรือโครงการ
ดา้นการป้องกนัมลพิษต่างๆ 
 6)  ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย ควรจดักิจกรรมหรือโครงการส่งเสริม
กิจกรรมดา้นการศึกษาให้มากยิง่ข้ึน 
 7)  ดา้นการสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการ เทศบาลตาํบลเกษตรวิสัย ควรจดัสรรงบประมาณ
เพ่ือสนบัสนุนงานหรือกิจกรรมของหมู่บา้น ชุมชนให้มากยิง่ข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1)  ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของประชาชน 
 2)  ควรศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในการพฒันาชุมชน 
 3)  ควรศึกษาความตอ้งการของชุมชนในการพฒันาชุมชน 
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การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลวศิิษฐ์  
อ าเภอเมอืง จังหวดับึงกาฬ 

The People’s Participation in 3-Year Development Planning of Wisit Subdistrict Municipality,  
Mueang District, Bueng Kan Province 

 
สุรารักษ ์ ฮาดตา1 

รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย์2 
 
บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาํ
แผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และ
อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ประชาชนทุกหมู่บา้นในเขตเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ  
กาํหนด 

ขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง 377 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe/) 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการนาํไปปฏิบติั หรือดาํเนินการ 
รองลงมา ดา้นการรับผลประโยชน์ ดา้นการตดัสินใจ และดา้นการประเมินผลตามลาํดบั 
 2.  ประชาชนท่ีมีเพศและอาชีพต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์  
อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : การมีส่วนร่วมของประชาชน, การจดัทาํแผนพฒันาสามปี, เทศบาลตาํบลวิศิษฐ,์จงัหวดับึงกาฬ 
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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 
 
บทน า 
 การกระจายอาํนาจจากรัฐบาลกลางไปยงัองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารงาน/ปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงจะสามารถทาํให้
ทอ้งถ่ินมีการพฒันา และสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  อาจ
กล่าวไดว้่าการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินโดยแทจ้ริงแลว้ก็คือ การกระจายความรับผดิชอบ การตดัสินใจให้กบัประชาชน
ในทอ้งถ่ิน สอดคลอ้งกบัหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการปกครองตนเอง 
และจดับริการสาธารณะเพ่ือประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงส่ิงท่ีประชาชนไดรั้บจากการกระจายอาํนาจ (พระราชบญัญติั
กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ, 2542 ) 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เป็นปัจจยัสําคญัของการพฒันาทอ้งถ่ิน เน่ืองจากการมี
ส่วนร่วมของประชาชนส่งผลให้นโยบายในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรง
กบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมของประชาชน คือการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ไดรั้บรู้ขอ้มลูเก่ียวกบัภารกิจ หรือโครงการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะดาํเนินการและมีผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ การให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะตอ้งรับฟังขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะของประชาชน เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการดาํเนินการวางแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของประชาชนไดน้ั้น 
จะตอ้งมีแผนพฒันาในการกาํหนดทิศทางของการบริหาร/ปฏิบติังานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
 ผูศึ้กษาในฐานะบุคลากรท่ีปฏิบติังานในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เห็นว่าเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ อาํเภอเมือง 
จงัหวดับึงกาฬ เป็นเทศบาลท่ีมีภารกิจหลายๆ ดา้นท่ีตอ้งดาํเนินการ ตามระเบียบ ขอ้กฎหมายท่ีไดใ้ห้อาํนาจและ
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ขอบเขตภารกิจงานท่ีสามารถดาํเนินการได้ แต่ภารกิจท่ีดาํเนินการบางอย่างประสบปัญหาและความยุ่งยากในการ
ปฏิบติังาน เช่นดา้นการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสังคม คุณภาพชีวิต ดา้นเศรษฐกิจ รวมถึงดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เน่ืองจากขาดการมีส่วนร่วม/ความร่วมมือจากประชาชน ประกอบกบัการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลในหลายๆ  ปีท่ีผ่าน
มา ประชาชนไม่เขา้มามีส่วนร่วมเท่าท่ีควร การดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ท่ีบรรจุในแผน ส่วนใหญ่จดัทาํข้ึนโดยฝ่ายเจา้หน้าท่ี และผูบ้ริหารเทศบาล ดงันั้น ในแต่ละปี เทศบาล
ตาํบลวิศิษฐ์ จึงมีการเพ่ิมเติมแผนพฒันาสามปีประมาณ 3-5 คร้ัง/ปี ซ่ึงเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของประชาชนท่ี
ร้องเรียนมาภายหลงัจากท่ีแผนพฒันาสามปีประกาศใชแ้ลว้ประกอบกบัโครงการหลายๆ  โครงการของเทศบาลตาํบล
วิศิษฐ ์มกัถูกประชาชนร้องเรียนขอให้แกไ้ข เปล่ียนแปลงโครงการเม่ือเร่ิมดาํเนินการหรือดาํเนินการแลว้เสร็จอยู่เสมอ 
ปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนแสดงให้เห็นถึงการไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล ผูศึ้กษาจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์  เน่ืองจาก
ประชาชนเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง (Stakeholder) อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยผูศึ้กษา
ต้องการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนพฒันาสามปี และปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทาํ
แผนพฒันาสามปีของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์  ทั้งน้ี เพ่ือเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงวิธีดาํเนินงานให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานอยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการจดัทาํแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ อาํเภอเมือง 
จงัหวดับึงกาฬ 
 2. เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2556-2558) 
ของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ ์อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินงานจดัทาํแผนสามปีของเทศบาลตาํบลแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ ์อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ 
 
สมมตฐิานในการศึกษา 
 1. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ มีส่วนร่วมในกระบวนการจดัทาํแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-
2558) ในระดบัมาก 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ การดาํรงตาํแหน่งทางสังคมและในชุมชน  มี
ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานจดัทาํแผนพฒันาแผนสามปีของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษากระบวนการจดัทาํแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ ศึกษาระดบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2556-2558) ตามกระบวนการประชาธิปไตยของ
เทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินงานจดัทาํแผนพฒันาสามปีแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ ์อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ 
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วธิีด าเนินการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1)  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ อาํเภอเมือง 
จงัหวดับึงกาฬ ซ่ึงมีจาํนวน 13 หมู่บา้น ประชากรรวมทั้งส้ิน 6,496 คน (ขอ้มูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2558)  
 2)  การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง  ในคร้ังน้ี ใชว้ิธีการของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970 อา้งใน 
อภิรดี โรจนประดิษฐ, 2552) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือยอมให้มีค่าความผิดพลาดไดเ้พียงร้อยละ 5 ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง 377 คน ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงทาํการเก็บตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน เพ่ือความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยวิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เพ่ือสอบถามขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนตวั ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานการจัดทาํแผนพฒันาสามปี  โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กาํหนดให้ผูต้อบแบบสอบถามระบุคาํตอบในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วม 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ 
 เกณฑ์การให้คะแนนในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เป็นการแปลค่าคะแนนเฉล่ียของคะแนน  ท่ีเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัส่ิงท่ีเป็นนามธรรมดว้ยการแปลง
เป็นเชิงปริมาณ โดยใชว้ิธีของ Likert  
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1) ศึกษาวิจยัจากเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้ในการศึกษา ทั้งในส่วนของ
ประเด็นการศึกษา หลกัการและเหตุผล ท่ีมาและความสําคญัของปัญหา การตั้งสมมุติฐาน และแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้น
การศึกษา รวมทั้งการศึกษาในส่วนของพระราชบญัญติัเทศบาล ฯ เพ่ือทราบถึงท่ีมา หลกัการ บทบาท และความสําคญั
ของการบริหารทอ้งถ่ิน และเป็นการศึกษารวบรวบขอ้มลูจาก เอกสาร วิชาการ บทความ วารสาร งานวิจยั วิทยานิพนธ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดในงานวิจยั เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2) ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) และ
การสร้างแบบสอบถามจากตาํราของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 74-84) 
 3) ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถาม โดยสังเคราะห์จากนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีผูว้ิจยัตั้งข้ึน เพ่ือใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี  
 4) นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและพิจารณาให้
ขอ้เสนอแนะ 
 5) ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้นาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน  
เพ่ือตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของขอ้คาํถาม โดยการหาความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามศพัท์
เฉพาะ (IOC : Index Of Congruence) ซ่ึงค่าท่ีใชไ้ด ้ตั้งแต่ .50 ข้ึนไป 
 6) นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
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 7) นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน  
 8) นาํแบบสอบถามท่ีทดลองใช ้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามคือ 
.839 
 9) จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาต่อไป 
 การเก็บรวมรวมขอ้มลู 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นหลกั 
โดยใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 
  1. เก็บรวบรวมขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเก็บขอ้มลูจากแบบสอบถาม จากประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งในเขตเทศบาลตาํบลวิศิษฐ ์จาํนวน 13 หมู่บา้น   
 ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูด้วยตนเอง โดยการนัดหมายกลุ่มตัวอย่างทีละหมู่บา้นผ่าน
ผูใ้หญ่บา้นแต่ละหมู่บา้น เม่ือกลุ่มตวัอย่างมาพร้อมกนั ผูว้ิจยัจึงไดช้ี้แจงแนะนาํกลุ่มตวัอย่างก่อนตอบแบบสอบถาม 
เก็บรวบรวมแบบสอบถามไดค้รบ 400 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  
 2. เก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยใชก้ารศึกษาคน้ควา้ รวบรวมเอกสาร ขอ้มูล 
หนงัสือ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ต่างๆ และกฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบติัของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ผูศึ้กษาดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือประมวลผลการศึกษาโดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนตวั ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์โดยใชค้วามถ่ี 
(frequencies) และค่าร้อยละ (percentage) 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานการจัดทาํแผนพฒันาสามปี  โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกาํหนดให้ผูต้อบแบบสอบถามระบุกิจกรรมต่างๆ ท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วม 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีประชาชนไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาเทศบาลตาํบลวิศิษฐ ์
 สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี (frequencies) ค่าร้อย
ละ (percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคาํตอบของตวัเลือก  5 ตวัเลือก 
เกณฑก์ารวดัระดบัความสาํคญัของปัจจยัตามหลกัการของลิเคอร์ท (Likert’s Rating Scale)  

การทดสอบสมมติฐานการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษากาํหนดสมมติฐานการศึกษาไว้ 2 ขอ้ โดยมีเกณฑ์ท่ีใชใ้นการ
ทดสอบสมมติฐาน คือ 
 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ขอ้มูลแบบสอบถามผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาํบลวิศิษฐ์ ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2556-2558) ไดแ้ก่ ดา้น
กระบวนการมีส่วนร่วมจดัทาํแผน ดา้นการเขา้มามีบทบาทและดา้นการเขา้ร่วมพฒันาตามแผน โดยกาํหนดระดบัการมี
ส่วนร่วมไวท่ี้ระดบัคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากกว่า 3.41 ข้ึนไป หรือระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ถือว่ายอมรับ
สมมติฐานโดยการใชส้ถิติ One Sample T-test 
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 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ขอ้มูลแบบสอบถามผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาํบลวิศิษฐต่์อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือหาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระไดแ้ก่ 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ตาํแหน่งทางสังคม กบัตวัแปรตามดา้นกระบวนการมีส่วนร่วมจดัทาํแผน 
ดา้นการเข้ามามีบทบาท ดา้นการเข้าร่วมพฒันาตามแผน โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(Correlation Coefficient) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1.  ขอ้มลูทัว่ไป 
 กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.25 ช่วงอายรุะหว่าง 31-40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 27.00 สาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง
ทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 40.50 สาํหรับรายไดต่้อเดือน ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น ร้อย
ละ 39.50 ส่วนการดาํรงตาํแหน่งในชุมชนเทศบาล  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประชาชนทัว่ไป ไม่ไดด้าํรง
ตาํแหน่งใดๆ ในเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 86.00 และรองลงมาเป็นคณะกรรมการชุมชนในเทศบาล  คิดเป็นร้อยละ 8.00 
โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีอายุต่า กว่า 40 ปีและมีระดบัการศึกษาค่อนขา้งตํ่า และมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป มีรายไดน้้อย
และไม่คงท่ี 
 2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  ของเทศบาลตาํบล
วิศิษฐ ์ในภาพรวมของระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.58, S.D. = 0.492) ประกอบดว้ยบทบาทของเทศบาล
ในการจดัทาํ แผนพฒันาสามปี และบทบาทของประชาชนในการร่วมจดัทาํ แผนพฒันาสามปีของเทศบาล ซ่ึงสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
 ดา้นบทบาทของเทศบาลตาํบลวิศิษฐต่์อการจดัทาํ แผนพฒันาสามปี พบว่า ประชาชนมีความเห็นสอดคลอ้ง
กบัเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ในการจัดเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลจากประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจดัทาํ
แผนพฒันาสามปี และเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํ ปี รวมถึงเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์เอาใจใส่ต่อปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนโดยใชแ้ผนและเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีเป็นกระบวนการแกไ้ขปัญหา  โดยมี
การจดัประชุมประชาคมหมู่บา้น/ตาํบล เพ่ือตรวจสอบสภาพปัญหา/ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนท่ี 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผน 
 สาํหรับบทบาทของประชาชนในการร่วมจดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาล พบว่าประชาชนดาํเนินงาน
โดยยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตย  โดยมีบทบาทในการเสนอแผนงานโครงการของชุมชนต่อเทศบาล  ซ่ึง
ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าการพฒันาดา้นอ่ืนๆ อาทิ ด้านสังคม 
การศึกษา ซ่ึงจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน และมีความเห็นว่าประชาคมคือองค์กรท่ีเป็น
ตวัแทนของประชาชนในชุมชน 
 3. ปัญหาอุปสรรคในชุมชนท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคในชุมชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นในระดบัปานกลาง โดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.38 ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า ประชาชนไม่ให้ความ
สนใจท่ีจะแกไ้ขปัญหาในชุมชนดว้ยตนเอง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 และประชาชนไม่เขา้ร่วมประชาคมเพราะไม่มีเวลา
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และไม่ไดค่้าตอบแทน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 ซ่ึงสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ยงัไม่มีความเขา้ใจในบทบาทของตนเอง และยงั
คิดว่าการจดัทาํแผนพฒันาสามปีเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการและหน่วยงานทอ้งถ่ินในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน 
ซ่ึงยงัมีความขดัแยง้กนัเองในเร่ืองการเสนอความตอ้งการภายในชุมชนเพ่ือนาํไปจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล  และเห็นว่า
ประชาคมเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมคิดร่วมทาํกบัภาคราชการในการแกไ้ขปัญหาชุมชน 
 4.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัแผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ 
 จากประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกบัแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2556-2558) ของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแผนพฒันาสามปีของเทศบาลในระดบัปานกลาง โดยพิจารณาจากคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 3.34 โดยมีความเห็นว่าแผนพฒันาสามปีมีวิธีปฏิบติัทางราชการท่ีมีขั้นตอนยุง่ยาก ซบัซ้อน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.50 และแผนพฒันา/โครงการบางรายการตอ้งทาํร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ทาํให้ยุ่งยากต่อการปฏิบติั
โครงการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 รวมถึงมีปัญหาความตอ้งการโดยประชาชนท่ีบรรจุลงในแผนพฒันาสามปีของเทศบาล
ยงัไม่ไดรั้บการดาํเนินการ และแผนพฒันาไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากจงัหวดัและส่วนกลาง  จึงเป็นขอ้จาํกดัใน
การปฏิบติัโครงการตามแผนพฒันาเทศบาล และยงัมีความเห็นว่าโครงการท่ีบรรจุในแผนพฒันาเทศบาลไม่ไดน้าํมา
จากปัญหา และความตอ้งการท่ีเสนอโดยประชาชน 
 5.  ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัปัจจยัความตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมในแผนพฒันาสามปีของเทศบาล
ตาํบลวิศิษฐ ์
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความต้องการเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
แผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลในระดบั ปานกลาง โดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.38 ซ่ึงพบว่า ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีคือ  ประชาชนตอ้งการมีรายไดเ้พ่ิมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 
รองลงมาคือ ประชาชนตอ้งการความรู้ในการประกอบอาชีพ และตอ้งมีงานทาํ รวมถึงตอ้งการไดรั้บความร่วมมือใน
การหาตลาดจาหน่ายผลผลิต และตอ้งการความสัมพนัธ์อนัดีกบัสมาชิกสภาเทศบาล ตอ้งการเห็นการพฒันาชุมชนของ
ตนเอง และตอ้งการมีโอกาสรับผดิชอบต่อชุมชน 
 6. ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ ์
 ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาเทศบาลตาํบลของประชาชนส่วน
ใหญ่มีความเห็นในระดบัมาก โดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.44 ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี
งานทาํอยู่แลว้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 และเหตุผลเพราะเทศบาลขาดการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองการสร้างความรู้ความ
เขา้ใจต่อประชาชนอยา่งต่อเน่ือง และเห็นว่ามีตวัแทน เพ่ือนบา้นเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 
2556-2558) อยู่แลว้ รวมทั้งเห็นว่าไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งสมาชิกเทศบาลก็เพียงพอแลว้ และไม่เขา้ใจในการ
ดาํเนินงานของเทศบาล  รวมถึงกิจกรรม/โครงการต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน และรูปแบบกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ไม่มีความน่าสนใจ 
 จากปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเทศบาลในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2556-
2558) โดยกระบวนการมีส่วนร่วม จากตาราง 4.10 และจากปัจจยัท่ีมีผลต่อการไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัทาํ
แผนพฒันาของเทศบาล ดงัตาราง 4.11 จากการแจกแจงความถ่ีซ่ึงอยู่ในระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง  กลุ่ม
ตวัอย่างยงัแสดงให้เห็นถึงปัจจัยท่ีเข้ามามีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นความตอ้งการความรู้ใ นการประกอบอาชีพโดย
ตอ้งการมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีทอ้งถ่ินตอ้งกระจายอาํนาจไปสู่ทอ้งถ่ิน ตามกรอบแนวคิด
ทฤษฏีการปกครองท้องถ่ิน ซ่ึงการปกครองท้องถ่ินนับว่าเป็นรากฐานท่ีสําคัญของระบบการปกครองระบบ
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ประชาธิปไตย เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นองคก์รท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชน ทาํให้การจดับริการสาธารณะ
ต่างๆ เป็นหน้าท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีกรูปแบบ
หน่ึง มีหนา้ท่ีในการให้บริการสาธารณะ ตามความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ประชาชน เพ่ือนําไปสู่การจัดทาํเทศบญัญติั งบประมาณรายจ่ายประจาํปีของเทศบาล  ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีได้มาจาก
ประชาชน เพ่ือประชาชน และนาํไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินและประชาชนตามแผนงานโครงการต่อไป 
 7. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ  1 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาํ
แผนพฒันาแผนสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ในระดบัมาก เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ 2 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน การดาํรง
ตาํแหน่งทางสังคมและในชุมชน ของกลุ่มตวัอยา่งในเขตเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมใน
การดาํเนินงานจดัทาํแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ ์
 
อภปิรายผลการศึกษา 
 1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2556-2558) ของเทศบาลตาํบล
วิศิษฐ ์อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ จากผลการศกึษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ. 2556-2558) ของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ ์อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า เทศบาลตาํบลวิศิษฐ์มี
การจดัเก็บขอ้มูลและใชข้อ้มูลจากประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556-
2558) และเทศบญัญติัรายจ่ายประจาํปี รวมถึงเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ มีการเอาใจใส่ต่อปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นอยา่งดี โดยใชแ้ผนและเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํ  เป็นกระบวนการแกไ้ขปัญหา โดยมีการ
จดัประชุมประชาคมหมู่บา้น/ตาํบล เพ่ือตรวจสอบสภาพปัญหา ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ จากประชาชนในพ้ืนท่ี และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีอีกดว้ย  ซ่ึงจากการแสดงทศันคติความคิดเห็นต่อ
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  ไดแ้สดงปัญหา อุปสรรค ในชุมชนตนเองและ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ไปมีส่วนร่วมคิด ร่วมดาํเนินการ ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผลประโยชน์ ตลอดจนเพ่ือตรวจสอบ โดย
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินงานและโดยยดึหลกัการตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั William Erwin 
(1976) ท่ีได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ  กระบวนการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
ดาํเนินงานพฒันา ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจแกไ้ขปัญหาของตนเอง ร่วมใชค้วามคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความชาํนาญ 
ร่วมกบัการใชว้ิทยากรท่ีเหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบติังานขององค์การและเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจาก
ประชาคม 
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลวิศิษฐ ์ซ่ึงเทศบาลตาํบลวิศิษฐ ์เป็นองค์กรท่ี
เป็นเสมือนตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนตามแนวคิดการปกครองทอ้งถ่ิน โดยประหยดั หงษ์ทองคา 
(2520) ไดใ้ห้สาระสําคญัของวตัถุประสงค์การปกครองทอ้งถ่ินไวว้่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งรู้จกัปกครอง
ตนเอง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งดาํเนินการท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ยึดตามหลกัการกระจาย
อาํนาจปกครองให้แก่ทอ้งถ่ิน เป็นวิธีท่ีรัฐมอบอาํนาจปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีไม่ได้
เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยบริหารราชการส่วนกลาง ไปจดัทาํการบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีอิสระตามสมควร โดย
พิจารณาจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์ร 
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กระบวนการวางแผน (Planning) เป็นหัวใจสาํคญัของการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 2. ปัญหา อุปสรรคในชุมชนท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลวิศิษฐ ์
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรคในชุมชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ประชาชน
ไม่ให้ความสาํคญัท่ีจะแกไ้ขปัญหาในชุมชนดว้ยตนเอง โดยคิดว่าการจดัทาํแผนพฒันาสามปีเป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานทอ้งถ่ินในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน ซ่ึงพบว่า ประชาชนไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชาคมเพราะไม่มี
เวลา และไม่ไดค่้าตอบแทน และสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีความเขา้ใจในบทบาทของตนเอง  ซ่ึงยงัมีความขดัแยง้
กนัเองในเร่ืองการเสนอความตอ้งการภายในชุมชน เพ่ือนาํไปจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล 
 จากการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 กาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งดาํเนินการวางแผนพฒันาโดยจดัทาํแผนยุทธศาสตร์
การพฒันาและแผนพฒันาสามปี เน่ืองจากการวางแผนถือเป็นกลไกสาํคญัประการหน่ึง ท่ีจะทาํให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินบรรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าว โดยใชยุ้ทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ี
ตอ้งวางแผนการใชท้รัพยากรเหล่านั้นให้คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคม และสนับสนุนให้มีการปฏิบติั
ตามแผนงานโครงการท่ีกาํหนดให้เกิดสัมฤทธ์ิผลในช่วงเวลาท่ีกาํหนด มีการควบคุมติดตาม วดัและประเมินผล โดย
การบริหารจดัการตามแผน แผนงานโครงการ จะตอ้งเป็นการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร่งใส และพร้อมท่ีจะ
ให้บริการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ชูวงศ ์ฉายะบุตร (2539) ท่ีไดก้ล่าวถึง
หลกัและทฤษฎี ว่าดว้ยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หลกัการรวมอาํนาจการปกครอง การแบ่งอาํนาจการปกครอง และ
การรวมอาํนาจการปกครองทอ้งถ่ิน พบว่า ปัญหาของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเร่ืองต่างๆ นั้นส่วนหน่ึง ไดแ้ก่ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีผลต่อรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินไทย ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า มีความสอดคลอ้งกับ
การศึกษาของปนัดดา บรรเลง (2548) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาล  5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลนครเชียงใหม่  (พ.ศ. 2545-2549) ผลการศึกษาพบว่า แนวทางและ
กระบวนการจัดทาํแผนพฒันาเทศบาลนครเชียงใหม่  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆ  ในชุมชนของตนเองและปัญหาอุปสรรคในการ
ดาํเนินงานเก่ียวกบัขั้นตอนการมีส่วนร่วมของเทศบาล ซ่ึงส่งผลให้แผนพฒันาเทศบาลสอดคลอ้งและตรงกบัความ
ตอ้งการของประชาชน ซ่ึงผลการศึกษาทาํให้ทราบว่าประธานชุมชนและกรรมการชุมชนมีบทบาทในการจดัทาํ
แผนพฒันาเทศบาล 5 ปี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในระดบัมากเช่นกนั 
 3. ปัจจยัความตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมและไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี ของเทศบาล
ตาํบลวิศิษฐ ์
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัความตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  ของเทศบาล
ตาํบลวิศิษฐ์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
ตอ้งการมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน และตอ้งการมีความรู้ในการประกอบอาชีพ และตอ้งการมีงานทาํ รวมถึงการไดรั้บความ
ร่วมมือในการหาตลาดจาหน่ายผลผลิตของชุมชน และตอ้งการความสัมพนัธ์อนัดีกบัสมาชิกสภาเทศบาล  
 ส่วนปัจจยัท่ีประชาชนไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์  พบว่า 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า มีงานประจาํทาอยู่
แลว้ทาํให้ไม่มีเวลาในการไปเขา้ร่วมประชาคม  อีกทั้งเทศบาลขาดการประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจต่อ
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ประชาชนอยา่งต่อเน่ือง และเห็นว่ามีตวัแทน เพ่ือนบา้นเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีอยู่แลว้ และไม่
เขา้ใจในการดาํเนินงานของเทศบาล  รวมถึงกิจกรรม/โครงการต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน และรูปแบบ
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ไม่มีความน่าสนใจ 
 จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ ในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 
2556-2558) ซ่ึงการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งเป็นประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ ส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนทัว่ไปในเขตเทศบาล ได้แสดงทศันคติและความคิดเห็นต่อบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัทาํแผนพฒันาสามปี เป็นแผนท่ีสะทอ้นความตอ้งการของประชาชน เพราะประชาชนรู้ปัญหาในชุมชนของตนเอง 
จึงสามารถแกไ้ขปัญหาของชุมชนไดดี้กว่าแผนพฒันาในรูปแบบเดิมท่ีจดัทาํโดยรัฐเพียงฝ่ายเดียว  เน่ืองจากประชาคม
เป็นองคก์รท่ีเป็นเสมือนตวัแทนของประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน ควรจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ 
ซ่ึงสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยและสามารถทราบถึงปัญหา และความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากกว่าภาคราชการ 
 จากการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์ รูปแบบใหม่ท่ี
ตอ้งการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนสามปีตรงกบัการสะทอ้นภาพปัญหาความตอ้งการของชุมชน
แต่ละแห่งไดอ้ยา่งแทจ้ริงข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ ซ่ึงพบว่า ประชาชนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีความ
ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์  ในระดบัมาก จากผลการ
ทดสอบสมมติฐาน จากตาราง 4.12 โดยกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเสนอความต้องการผลักดนัในรูปของแผนงาน
โครงการในการประชุมประชาคมทอ้งถ่ินตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มท่ีมีสิทธ์ิเลือกตั้งในการ
คดัเลือกผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและเป็นผูเ้สียภาษีให้กบัเทศบาลแผนงานโครงการต่างๆ เป็นการนาํผลงานท่ีใชเ้งินภาษีของ
ประชาชนมาหาเสียง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการศึกษาไปใช ้
 1. ดา้นประชาชน พบว่า ประชาชนขาดแรงจูงใจท่ีจะแกไ้ขปัญหาในเขตเทศบาลตาํบลวิศิษฐ์  ดว้ยตนเอง 
เพราะคิดว่าเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงไม่สนใจมาเป็นสมาชิกประชาคม ทาํ
ให้ขาดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และสมาชิกประชาคมในชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลวิศิษฐ ์ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจใน
บทบาทหนา้ท่ีของตนเองทาํให้การดาํเนินการประชาคมเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ 
 2. ดา้นแผนพฒันาสามปีของเทศบาล  พบว่า แผนพฒันาควรมีความสอดคลอ้งกับความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลกั และควรมีความหลากหลายและครอบคลุมเน้ือหาทุกยุทธศาสตร์การพฒันา เพราะตอ้งมีความ
เช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ จงัหวดั อาํเภอ และตาํบล 
 3. ควรมีการพฒันาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือการทาํงานกบัชุมชนในเขตเทศบาลให้
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเทศบาลยงัขาดบุคลากรท่ีจาํเป็นในดา้นงานต่างๆ  ท่ีสําคญัคือดา้นการพฒันาชุมชน ดา้นการสังคม
สงเคราะห์ เน่ืองจากบุคลากรดา้นน้ี จะตอ้งทาํงานร่วมกบัชุมชนโดยตรง ซ่ึงการขาดบุคลากรดังกล่าว ทาํให้การ
ประสานงานในชุมชนไม่เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื การประสานงานเป็นไปในลกัษณะเป็นคร้ังๆ ไป 
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 4. ผูน้าชุมชนควรทาํหน้าท่ีเป็นแกนนาในการสร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชน  และภาครัฐ ซ่ึงจาก
ประสบการณ์การทาํงานขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผ่านมา พบว่า มกัเกิดความขัดแยง้ระหว่างบุคคลของ
หมู่บา้นตนเอง เช่น กาํนัน/ผูใ้หญ่บา้น ขดัแยง้ส่วนบุคคลกบั กลุ่มผูน้าสตรีแม่บา้น กลุ่มผูน้าอาสาสมคัรสาธารณสุข 
(อสม.) กลุ่มผูสู้งอาย ุหรือแมแ้ต่กลุ่มเยาวชน ทาํให้การทาํงานดา้นการพฒันาต่างๆ เป็นไปดว้ยความยากลาบาก ถา้ผูน้า
เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกนัเองไดภ้ายในชุมชนจะทาํให้เกิดการพฒันาในชุมชนมากข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีในคร้ังต่อไป ควรมีการจดัทาํวิจยัในรูปแบบการ
วิจยัเชิงคุณภาพควบคู่ไปดว้ย เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือเพ่ิมความสมบรูณ์ของการวิจยัมากยิง่ข้ึน 
 2. ควรมีการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในบริเวณ
ใกลเ้คียง เพ่ือนาขอ้สรุปมากาํหนดนโยบาย หรือแกไ้ขปัญหาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการกระจายอาํนาจตามเจตนารมณ์
ของประชาธิปไตย 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ ความเขา้ใจ ศึกษาสภาพและเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกบัการเสียภาษีทอ้งถ่ินให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตาม เพศ 
อาชีพ และรายได ้ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ  ประชาชนผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีทอ้งถ่ิน ให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง 
จาํนวน 1,512 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร   ยามาเน ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง 324 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบและแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .94 วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) 
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe/)  
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ประชาชนท่ีเสียภาษีทอ้งถ่ินให้กับเทศบาลตาํบลวงัหลวง มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบัการเสียภาษี
ทอ้งถ่ินในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบั ดงัน้ี ประชาชนมีหน้าท่ีตอ้งเสีย
ภาษีให้กบัส่วนกลางและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควบคู่กนั รองลงมา บุคคลใดท่ีเปิดหอพกัให้เช่า ตอ้งเสียภาษีป้าย
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โทษจากการไม่เสียภาษีจะถูกดาํเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา โรงเรือนหรือส่ิง
ปลูกสร้างท่ีปิดไวต้ลอดปี โดยท่ีเจา้ของไม่อยู่เองหรือให้ผูอ่ื้นอยู่ นอกจากคนนอนเฝ้า เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูก
สร้างดงักล่าว ไม่ตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ส่วนเร่ืองท่ีประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษี
ทอ้งถ่ินนอ้ยท่ีสุดคือเร่ืองการกาํหนดระยะเวลาเสียภาษีทอ้งถ่ิน ประเภทของภาษีท่ีจะตอ้งชาํระ และกาํหนดระยะเวลา
การยืน่แบบเพ่ือเสียภาษีทอ้งถ่ิน 

2. ประชาชนท่ีเสียภาษีทอ้งถ่ินให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษีทอ้งถ่ินของ
ประชาชนให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง โดยภาพรวมและรายดา้น ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานของเทศบาล ดา้นความสะดวกในการเสียภาษีทอ้งถ่ิน และดา้นการ
อาํนวยความสะดวกและการประชาสัมพนัธ์ ตามลาํดบั 

3. ประชาชนท่ีเสียภาษีทอ้งถ่ินให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง ทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นว่าสภาพ
การเสียภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนให้กบัเทศบาล ไม่แตกต่างกนั 
                                                             
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันครราชสีมา 
2 (รองศาสตราจารย ์ดร.), อาจารยท์ี่ปรึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วทิยาลยันครราชสีมา 
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4. ประชาชนท่ีเสียภาษีทอ้งถ่ินให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง ท่ีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสีย
ภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนให้กบัเทศบาล แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยประชาชนท่ีมีอาชีพ
ส่วนตัว มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนให้กับเทศบาลตาํบลวงัหลวง แตกต่างกันกับ
ประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม 

5. ประชาชนท่ีเสียภาษีทอ้งถ่ินให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง ท่ีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นว่าสภาพ
การเสียภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนให้กบัเทศบาล ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : ความรู้ ความเขา้ใจ,  การเสียภาษีทอ้งถ่ิน 
 
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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บทน า 
 การพฒันาทอ้งถ่ินให้เจริญกา้วหนา้นั้น  “เงินงบประมาณ”  เป็นปัจจยัสําคญัเพราะหากทอ้งถ่ินมีรายไดน้้อย
การพฒันายอ่มไม่กา้วหนา้ ดงันั้นทอ้งถ่ินจะตอ้งพยายามจดัหาและจดัเก็บรายไดใ้ห้มากยิ่งข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายใน
การพฒันาทอ้งถ่ินดา้นต่างๆ ท่ีมีอยู่มากมายมิใช่จะรอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฝ่ายเดียวเน่ืองจาก
สภาพปัจจุบนัทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีงบประมาณของตวัเองแทบไม่พอรายจ่ายและโดยเฉพาะมกัจะเป็นการใชจ่้ายเก่ียวกบั
รายจ่ายประจาํเช่น เงินเดือน ค่าจา้งประจาํ ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ ฯลฯ  มากกว่ารายจ่ายเพ่ือการลงทุนท่ีเป็น
ส่ิงก่อสร้างหรือท่ีดินจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับคณะผูบ้ริหารและพนักงานเจา้หน้าท่ีของทอ้งถ่ินจะตอ้งทาํความ
เขา้ใจเพ่ือการใช้จ่ายเงินงบประมาณอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและอาํนาจหน้าท่ีตลอดจนเป็นไปอย่างประหยดัมี
ประสิทธิภาพสูงสุดสมกบันโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยท่ีจัดตั้งทอ้งถ่ินข้ึนมาเพราะหากการบริหาร
งบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบหรือมีการทุจริตเกิดข้ึนแลว้ยอ่มจะส่งผลเสียหายแก่ทอ้งถ่ินและประชาชนส่วนรวม
และจะมีผลกระทบโดยตรงต่อผูบ้ริหารตลอดจนพนกังานเจา้หนา้ท่ีของทอ้งถ่ินอีกดว้ย  (กระทรวงมหาดไทย,  2543 ค 
: 142)  การบริหารราชการแผน่ดินของประเทศไทยปัจจุบนัแบ่งส่วนราชการออกเป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาคและราชการส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นส่วนราชการท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งโดยยึดหลักการ
กระจายอาํนาจให้แก่ทอ้งถ่ินทาํให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติัหน้าท่ีบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของประชาชนมากกว่าราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคโดยสามารถแบ่งราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกเป็นองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองค์การบริหาร
ส่วนตาํบล 
 การกระจายอาํนาจทางการคลงัเป็นวิธีการสําคญัในการกระจายอาํนาจทางการเมืองการปกครองสู่ทอ้งถ่ิน  
เน่ืองจากการกระจายอาํนาจทางการคลงัจะทาํให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวม  เป็นการกระจายความ
เจริญและความมัง่คัง่ออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ อยา่งเท่าเทียมและเสมอภาคกนัรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและกระตุน้ให้เกิด
การพฒันาประสิทธิภาพของการปกครองตนเองของภูมิภาคและทอ้งถ่ินต่างๆ ดว้ยนัน่เอง จรัสไดเ้สนอหลกัการในการ
กระจายอาํนาจทางการคลงัไปสู่ทอ้งถ่ินเอาไว ้3 ขอ้ คือ 

1. การให้ทอ้งถ่ินสามารถจดัเก็บภาษีทอ้งถ่ิน (Local Tax) บางประเภทไดเ้อง หรือการให้ทอ้งถ่ินไดรั้บส่วน
แบ่งรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีบางประเภทร่วมกบัรัฐบาลกลาง (Revenue  Sharing  Taxes)  ก็ได ้

2. การท่ีจะตอ้งให้เงินอุดหนุนในการพฒันาแก่ทอ้งถ่ินท่ีมีฐานะทางการเงินดอ้ยกว่าทอ้งถ่ินอ่ืน และรายได้
ของทอ้งถ่ินนั้ นไม่เพียงพอท่ีจะเล้ียงตัวเองได้ เพ่ือเป็นหลักประกันว่าประชาชนทุกคนจะได้รับบริการทางด้าน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานของรัฐอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาคกนัไม่ว่าบุคคลนั้นจะตั้งถ่ินฐานอยู ่ณ ท่ีใดของประเทศ 

3. การให้สิทธิแก่ทอ้งถ่ินในการกูย้ืมเงินเพ่ือใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยรัฐอาจจะเป็นผูค้ ํ้ าประกนัเงินกู ้
หรือจดัตั้ง หรือหาสถาบนัทางการเงินให้ทอ้งถ่ินกูย้มืในอตัราดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือให้ทอ้งถ่ินไปใชใ้นโครงการลงทุน หรือ
ใชด้าํเนินกิจกรรมหลกัของตนเองไดจ้ากเจตนารมณ์เร่ืองการกระจายอาํนาจให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้น
งบประมาณนั้นก็เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีงบประมาณเป็นของตนเอง มีอาํนาจในการจดัเก็บรายไดด้ว้ย
ตนเอง รวมไปถึงการมีอาํนาจในการบริหารงบประมาณท่ีไดรั้บมานั้นด้วยตนเอง การให้องค์กรปกครองทอ้งถ่ินมี
อาํนาจในการจดัเก็บและการบริหารรายไดด้ว้ยตนเองน้ี เป็นการมอบอาํนาจในการตดัสินใจให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนปฏิบติังาน การจดัเก็บรายได ้การบริหารและการบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ี
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รับผิดชอบซ่ึงหากดาํเนินการไดเ้ช่นน้ีแลว้ ย่อมจะส่งผลให้องค์กรปกครองทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี
ความสมบรูณ์และพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน เพ่ือทอ้งถ่ินของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง 
อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2. เพ่ือศึกษาสภาพการเสียภาษีภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวงอาํเภอเสลภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด 

3.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการเสียภาษีทอ้งถ่ินให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง 
อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตาม เพศ อาชีพ และรายได ้
 
เนือ้หาทีเ่กีย่วข้อง 
 ความหมายของภาษีอากร มีประเด็นท่ีพึงพิจารณามี 4 ประเด็น คือ 
 1. ภาษี หมายถึง รายไดห้รือทรัพยากร หมายความว่า ภาษีอาจเป็นในรูปเงินตราหรือในรูปสินคา้และบริการ
ก็ได ้
 2. ภาษี หมายถึง รายไดห้รือทรัพยากรท่ีไดมี้การเคล่ือนยา้ยจากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาล หมายความว่าการ
เก็บภาษีเป็นการเคล่ือนยา้ยรายไดห้รือทรัพยากรจากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาล  ในท่ีน้ีพึงเขา้ใจว่าการเก็บภาษีมิไดเ้ป็น
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึนในสังคม การเก็บภาษีเป็นเพียงการเคล่ือนยา้ยรายไดห้รือทรัพยากรจากความ
ครอบครองของเอกชนไปสู่ความครอบครองของรัฐบาลเท่านั้น กล่าวคือ ในการเก็บภาษีนั้น สังคมมิไดมี้สินคา้และ
บริการเพ่ิมข้ึน รายไดข้องสังคมจึงมิไดเ้พ่ิมข้ึน แมรั้ฐบาลจะมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากการเก็บภาษี แต่เอกชนก็มีรายไดล้ดลง
เท่ากนักบัรายไดท่ี้รัฐบาลเพ่ิมข้ึน ดงันั้นสังคมทั้งสังคมจึงมิไดมี้รายไดห้รือทรัพยากรเพ่ิมข้ึนจากการเก็บภาษีภาษีจึง
เป็นเงินโอน (Transfer Payment) มิใช่รายได ้ (Income) ของสังคมและการเก็บภาษีก็คือ  การโอนอาํนาจซ้ือหรือ
ทรัพยากรจากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาล โดยท่ีในการโอนนั้นมิไดก่้อให้เกิดผลผลิตเพ่ิมข้ึนในสังคม 
 3. การโอนรายไดจ้ากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาลนั้นไม่ก่อให้เกิดภาระในการชาํระคืนแก่รัฐบาล หมายความว่า
ไม่ใช่การกู้นั่นเอง กล่าวคือ การกูเ้งินนั้นเป็นการเคล่ือนยา้ยรายได้ หรือทรัพยากรจากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาล
เหมือนกนั แต่ก็ก่อให้เกิดภาระท่ีรัฐบาลจะตอ้งเคล่ือนยา้ยรายไดห้รือทรัพยากรกลบัคืนสู่ภาคเอกชน เม่ือตอนรัฐบาล
ชาํระเงินคืนให้แก่เอกชน แต่การเก็บภาษีนั้นรัฐบาลไม่มีขอ้ผกูพนัในการชาํระคืน 
 4. ปัญหาว่าการท่ีรัฐบาลประกอบกิจการท่ีไดก้าํไรจะเป็นภาษีหรือไม่ เพราะตวัรัฐบาลเองมิไดจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือ
มุ่งคา้หรือหากาํไร แต่การไดก้าํไรของรัฐบาลในส่วนท่ีเกินกว่าตน้ทุน หรือผลตอบแทนต่อปัจจยัการผลิตก็เท่ากบัว่า
รัฐบาลไดโ้อนรายได ้หรือทรัพยากรจากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาล การโอนรายไดน้ี้ถือเป็นภาษีอย่างหน่ึง ตวัอย่างเช่น 
กิจการโรงงานยาสูบ หรือกองสลากกินแบ่งของรัฐบาล รัฐบาลไดก้าํไรจากกิจการทั้งสองกาํไรน้ีถือไดว้่าเป็นภาษีรูป
หน่ึง ส่ิงท่ีน่าคิดต่อไปก็คือว่าหากรัฐบาลดาํเนินการขาดทุน เช่น กิจการของขนส่งมวลชนจะถือเป็นอะไร ถา้หาก
รัฐบาลไดน้าํเอาเงินภาษีมาช่วยเหลือกิจการขนส่งมวลชนก็ถือไดว้่าเป็นภาษีในเชิงลบ (Negative Income Tax) คือ เป็น
การคืนรายไดห้รือเคล่ือนยา้ยรายไดจ้ากภาครัฐบาลไปสู่ภาคเอกชน หรือเป็นการอุดหนุน (Subsidy) นัน่เอง 
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 จากคาํนิยามดงักล่าว สรุปไดว้่า ภาษีอากรหมายถึง เงินท่ีผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีนาํมาชาํระให้กบัเทศบาลรวม  4 
ประเภท ไดแ้ก่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ภาษีป้าย และอากร  ฆ่าสัตว ์
 หลกัเกณฑใ์นการจดัเก็บภาษีอากร ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์4 ประการ คือ 
 1. หลกัความยติุธรรม (Equity) ในการจดัเก็บภาษีอากรทุกคนท่ีอยู่ในฐานะเท่าเทียมกนัควรจะเสียภาษีเพ่ือ
สนบัสนุนการปฏิบติัของรัฐเท่าเทียมกนั 
 2. หลกัความแน่นอน (Certainty) ในการจดัเก็บภาษี จะตอ้งให้ผูเ้สียภาษีไดท้ราบถึงเวลาวิธีการ ในการชาํระ
ภาษี จาํนวนภาษีอากรท่ีจะตอ้งชาํระ และสถานท่ีชาํระภาษี กล่าวคือ ภาษีจะตอ้งมีความแน่นอน ไม่มีลกัษณะกาํกวม 
ลกัษณะและรูปแบบของภาษี รวมทั้งจาํนวนท่ีจะตอ้งเสีย จะตอ้งเป็นท่ีชดัเจนแก่ผูเ้สียภาษีทุกคน 
 3.  หลกัความสะดวก (Convenience) การจดัเก็บภาษี ควรจะตอ้งจดัเก็บตามวนัเวลาสถานท่ีและดว้ยวิธีการท่ี
จะทาํให้ผูเ้สียภาษีไดรั้บความสะดวกในการเสียภาษี 
 4.  หลกัประหยดั (Economy) ในการจดัเก็บภาษี จะตอ้งเป็นภาระแก่ผูเ้สียภาษีน้อยท่ีสุดส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย
ในการบริหารจดัเก็บนอ้ยท่ีสุด แต่ทาํให้รัฐบาลไดรั้บรายไดม้ากท่ีสุด 
 หลกัการดาํเนินการจดัเก็บภาษีอากรประกอบดว้ยงาน ดงัน้ี 
 1. งานเตรียมการ เป็นต้นว่างานออกกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกับภาษีอากรงานจดัทาํปฏิทินการ
บริหารงานภาษีอากรประจําปี งานการคาดคะเนงบประมาณรายได้จากภาษีอากรแยกประเภท  งานด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือมวลชน งานติดต่อประสานงานโดยตรงกบัผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีอากร งานทะเบียนประวติัจดัลาํดบั
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร งานจดัพิมพแ์บบแสดงรายการและจาํนวนเงินภาษีอากร งานการจดัวนัเวลาและสถานท่ี
เสียภาษีอากร 
 2. งานประเมินภาษีอากร เป็นตน้ว่างานรับแบบและวิเคราะห์แบบแสดงรายการคาํนวณยอดเงินภาษีอากร 
งานประเมินราคาอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์งานประเมินเงินไดสุ้ทธิพร้อมทั้งรายการและจาํนวนเงินท่ีไดห้ัก
ค่าใชจ่้ายและหักค่าลดหย่อน งานประเมินค่าสุทธิแสดงฐานะเศรษฐกิจส่วนตวัของผูเ้สียภาษีอากร  งานประเมินภาษี
อากรเพ่ิมเติมตามกรณีผูเ้สียภาษีแสดงรายการและจาํนวนเงินไวต้ํ่ากว่าความเป็นจริงพร้อมกบัคืนเงินจ่ายเกิน 
 3. งานรับชาํระค่าภาษีอากรและงานบนัทึกหลกัฐาน เป็นตน้ว่างานตรวจนับรับเงินสดเช็ค ธนาณัติ และตรา
สารการเงินประเภทต่างๆ งานออกใบเสร็จชาํระเงินภาษีอากร งานเก็บรักษาอากรงานเก็บรักษาเงิน ณ สาถนท่ีรับภาษี
อากร งานนาํเงินส่งคลงัหรือฝากไวก้บัธนาคาร งานรวบรวมแยกประเภทจดัลาํดบัเอกสารทางการภาษีอากร งานบนัทึก
หลกัฐานลงรายการ และจาํนวนเงินตามระเบียบและวิธีการบญัชี งานบนัทึกหลกัฐานการทุจริตเก่ียวกบัการภาษีอากร 
งานบนัทึกหลกัฐานแสดงผลการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ีและงานบนัทึกหลกัฐานดา้นอ่ืน ๆ 
 4. งานดา้นการตรวจสอบและไต่สวน เป็นตน้ว่างานตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการโดยหัวหน้า
ส่วนราชการ งานทดสอบและตรวจสอบทางการเงินและทางการเงินบญัชีงานตรวจสอบการเก็บรักษาเงินและ
ทรัพยสิ์นของทางราชการ งานตรวจสอบและไต่สวนความผดิทุจริตของพนกังานเจา้หนา้ท่ี งานตรวจสอบสืบสวนและ
ไต่สวนการทุจริตของผูเ้สียภาษีอากร งานคดีความฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือการรับโทษทณัฑ์ งานดา้นการตรวจสอบแบ่ง
ออกเป็นสอบประเภทคือ การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอกส่วนราชการ 
 5. งานดา้นประเมินผลการปฏิบติังาน เป็นตน้ว่างานแจง้นับปริมาณงานและวดัผลคุณภาพงาน งานสถิติ
แสดงประเภทและจาํนวนเงินภาษีอากรตามท่ีจดัเก็บไดจ้ริง งานแสดงความกา้วหน้าเก่ียวกบัการบริหารงานภาษีอากร  
งานแสดงรายการและจาํนวนเงินค่าใชจ่้ายในการบริหารงานภาษีอากรงานจดัทาํและเสนอรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา
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ภายในส่วนราชการ เสนอต่อรัฐบาล รัฐสภาและประชาชนงานเสนอขอ้เทจ็จริงทางการเงินแยกเป็นรายวนั รายสัปดาห์ 
รายปักษ ์รายเดือน รายงวด รายปี และช่วงระยะเวลาห้าปี 
 สรุปไดว้่า ในการจดัเก็บภาษี จะตอ้งประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ท่ีสําคญั คือ ความยุติธรรมในการจดัเก็บภาษี 
ความแน่นอนของภาษีท่ีตอ้งเสีย ความสะดวกในวนั เวลา และสถานท่ีในการจดัเก็บภาษี และรวมถึงความประหยดัใน
การจดัเก็บภาษี 
 เคร่ืองช้ีวดัในการจดัเก็บภาษี 
  การจดัเก็บภาษี มีเคร่ืองมือท่ีเป็นท่ียอมรับกนัและนิยมใชว้ดัหรือกาํหนดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
อากร มี 3 วิธี คือ 
 1. วดัค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ (Cost of Collection) ถือหลกัว่าการจดัเก็บภาษีท่ีดีควรถือหลกัประหยดั  โดย
ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บควรจะตํ่า ไม่ใช่เก็บภาษีไดม้ากแต่ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษีก็มากดว้ย  การวดัประสิทธิภาพ
ของการบริหารภาษีอากรตามวิธีน้ี มีแนวปฏิบติัโดยเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษีท่ีเก็บได้ ถา้อตัราส่วนของ
ค่าใชจ่้ายต่อภาษีท่ีเก็บไดต้ํ่าก็แสดงว่าการเก็บภาษีนั้นมีประสิทธิภาพสูง 
 2. วดัจากรายไดท่ี้เก็บไดจ้ริงกบัรายไดท่ี้ควรจะได ้(Actual Yields VS Potential Yields) ตามวิธีน้ีจะตอ้ง
คาํนวณในการเก็บภาษีอากรแต่ละประเภท ถา้จะเก็บให้ไดเ้ต็มเม็ดเต็มหน่วย ควรไดร้ายไดเ้ท่าไร แลว้เปรียบเทียบ
รายได้ท่ีจะได้จริงของภาษีประเภทนั้ นๆ กับรายได้ท่ีควรจะได้ก็จะทาํให้รู้ว่าการบริหารการจัดเก็บภาษีนั้นๆ มี
ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงไร 
 3. วดัค่าใชจ่้ายของผูเ้สียภาษีอากรในการปฏิบติัตามกฎหมาย (Compliance Cost) ตามวิธีน้ีจะถือหลกัว่าภาษี
อากรท่ีดีมีประสิทธิภาพในการจดัเก็บสูง ควรเป็นภาษีท่ีผูเ้สียภาษีเสียค่าใชจ่้าย ในการปฏิบติัตามกฎหมายตํ่า กล่าวคือ 
ภาษีท่ีมีประสิทธิภาพควรเป็นภาษีท่ีง่าย มีขอ้ความแจ่มชดั และสะดวกแก่ผูเ้สียภาษีอากรท่ีปฏิบติัตาม โดยไม่ตอ้ง
ปรึกษาทนายความ 
 สรุปไดว้่าตวัช้ีวดัว่าการจดัเก็บภาษีอากรจะมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดนั้น ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บจะตอ้ง
ตํ่า รายไดท่ี้จดัเก็บจริงเป็นรายไดท่ี้ควรจะได ้และผูเ้สียภาษีจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตามกฎหมายตํ่า 
 แนวคิดเก่ียวกบัการคลงัทอ้งถ่ิน 
 ในการปกครองทอ้งถ่ินนั้นจะมีหลกัในการบริหารการคลงัทอ้งถ่ินท่ีเป็นกระบวนการบริหารท่ีเก่ียวกบัการ
จดัเก็บและจดัหารายไดแ้ละการใชจ่้ายเงินของทอ้งถ่ิน ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การจดัทาํแผนพฒันา การ
จดัทาํงบประมาณรายจ่าย การจัดเก็บหารายได้ และการตรวจสอบการคลัง โครงสร้างของการคลังทอ้งถ่ินจึง
ประกอบดว้ย รายไดแ้ละรายจ่ายของทอ้งถ่ินโครงสร้างรายไดข้องการปกครองทอ้งถ่ิน แสดงให้เห็นถึงการกระจาย
อาํนาจจากรัฐบาลกลางให้กบัประชาชนในทอ้งถ่ินไดป้กครองตนเอง โดยรัฐบาลกลางเป็นผูก้าํหนดและแบ่งว่ารายได้
ประเภทใดบา้งท่ีให้เป็นของทอ้งถ่ินและรายได้ประเภทใดบา้งท่ียงัคงเป็นของรัฐบาลกลาง  โดยกาํหนดในรูปของ
กฎหมาย ทั้งท่ีเป็นพระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง รวมถึงระเบียบและขอ้บงัคบั
ต่างๆ 
 ปัจจุบนัทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบมีโครงสร้างรายไดป้ระเภทต่างๆ ประกอบดว้ย (มาลยัทิพย ์วานิชย,์ 2542 : 29-32) 
 1.   รายไดท่ี้มาจากภาษีอากร จาํแนกออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 
  1.1  ภาษีท่ีรัฐบาลทอ้งถ่ินสามารถจดัเก็บไดเ้อง (Locally Levied Taxes)  
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  1.2  ภาษีท่ีรัฐบาลจดัเก็บเพ่ิมและจดัสรรให้ (Surcharge Taxes) เป็นภาษีท่ีรัฐบาลกลางจดัเก็บในอตัราท่ี
เพ่ิมกว่าปกติ เพ่ือนาํมาจดัสรรให้แก่รัฐบาลทอ้งถ่ิน ภาษีท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 
  1.3 ภาษีท่ีรัฐบาลจดัแบ่งให้ (Shared Tax) เป็นภาษีท่ีรัฐบาลกลางจดัเก็บและมอบเงินทั้งหมดให้เป็น
รายไดข้องทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดแ้ก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน 
 2.   รายไดท่ี้ไม่ใช่ภาษีอากร (Non-Tax Revenue) ซ่ึงจะประกอบดว้ย 
  2.1  ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ 
  2.2  รายไดจ้ากทรัพยสิ์น 
  2.3  รายไดจ้ากสาธารณูปโภค 
  2.4  เงินและทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 
 3. เงินอุดหนุน (Grants-In-Aid) โดยทัว่ไปแลว้เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลกลางจดัสรรให้แก่รัฐบาลทอ้งถ่ินนั้นจะ
แบ่งแยกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ 
  3.1  เงินอุดหนุนทัว่ไป 
  3.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  3.3  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษ 
 4.   เงินสะสม 
 5.   เงินกู ้
  โครงสร้างรายจ่ายของรัฐบาลทอ้งถ่ิน สามารถจาํแนกเป็น 2 ประเภทคือ รายจ่ายประจาํและรายจ่ายพิเศษ 
 ในส่วนของรายจ่ายประจาํ จาํแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1.   รายจ่ายงบกลางเป็นรายจ่ายสําหรับหน่วยงานทัว่ไปของทอ้งถ่ินท่ีไม่แยกตั้งค่าใช้จ่ายเป็นการเฉพาะ 
ประกอบดว้ย 
 2.  รายจ่ายของหน่วยงานเป็นรายจ่ายท่ีจดัสรรให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของทอ้งถ่ินตามการจดัโครงสร้างองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจาํ หมวดค่าจา้งชัว่คราว หมวดค่าตอบแทน ค่าใชส้อย 
ค่าวสัดุ หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอ่ืนๆ หมวดค่าสาธารณูปโภค และหมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
 เน่ืองจากเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดังนั้นจึงมีอิสระในการดาํเนินการบริหารการคลงัของ
ตนเองไดภ้ายในขอบเขตหน่ึง และเพ่ือท่ีจะให้การบริหารงานคลงัของเทศบาลทุกแห่งมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งเป็นระบบ
เดียวกนั และสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2498 
จึงไดจ้ดัวางระบบและกาํหนดระเบียบการบริหารงานคลงัของเทศบาลออกเป็น  3 ประเด็นสําคญั คือ รายไดข้อง
เทศบาล รายจ่ายของเทศบาลและงบประมาณประจาํปี 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีทอ้งถ่ิน ให้กบั
เทศบาลตาํบลวงัหลวง จาํนวน 1,512 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน ไดจ้าํนวน
กลุ่มตวัอยา่ง 324 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบและแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .94 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ประชาชนท่ีเสียภาษีทอ้งถ่ินให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความรู้ ความ
เขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีทอ้งถ่ิน ในภาพรวมประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 49.0) โดย
เรียงลาํดบัความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีทอ้งถ่ิน จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี ประชาชนมีหนา้ท่ีตอ้งเสีย
ภาษีให้กบัส่วนกลางและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควบคู่กนั (ร้อยละ 96) รองลงมา บุคคลใดท่ีเปิดหอพกัให้เช่า ตอ้ง
เสียภาษีป้ายให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โทษจากการไม่เสียภาษีจะถูกดาํเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา (ร้อย
ละ 78) โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีปิดไวต้ลอดปี โดยท่ีเจา้ของไม่อยูเ่องหรือให้ผูอ่ื้นอยู่ นอกจากคนนอนเฝ้า เจา้ของ
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว ไม่ตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ร้อยละ 76) ส่วนเร่ืองท่ีประชาชนมีความรู้ ความ
เขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีทอ้งถ่ินนอ้ยท่ีสุดคือ เร่ืองการกาํหนดระยะเวลาเสียภาษีทอ้งถ่ิน ประเภทของภาษีท่ีจะตอ้ง
ชาํระ และกาํหนดระยะเวลาการยืน่แบบเพ่ือเสียภาษีทอ้งถ่ิน 

2. ประชาชนท่ีเสียภาษีทอ้งถ่ินให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่า
สภาพการเสียภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง โดยภาพรวมและรายดา้น ทุกดา้นอยู่ในระดบั
มาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานของเทศบาล ดา้นความสะดวกในการ
เสียภาษีทอ้งถ่ิน และดา้นการอาํนวยความสะดวกและการประชาสัมพนัธ์ ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เป็น
ดงัน้ี 
  1) ดา้นความสะดวกในการเสียภาษีทอ้งถ่ิน โดยภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี สภาพความเหมาะสมของการจดัสถานท่ีเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนผูม้าชาํระ
ภาษีอากร รองลงมา สภาพอากาศบริเวณท่ีชาํระภาษีอากรมีความเหมาะสมและเยน็สบาย และความสะดวกในการ
เดินทางไปชาํระภาษีอากร ณ สาํนกังานเทศบาล 
  2) ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานของเทศบาล โดยภาพรวมและและทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั ดงัน้ี การปฏิบติัตามระเบียบ ขั้นตอนของเจา้หน้าท่ีผูรั้บชาํระภาษีอากร การตอบ
ขอ้ซกัถาม การให้ขอ้มลูรายละเอียดของเจา้หนา้ท่ีในกรณีท่ีท่านไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการชาํระภาษีอากร และความเอาใจ
ใส่และความกระตือรือร้นของเจา้หนา้ท่ีท่ีรับชาํระภาษีอากร 
  3) ดา้นการอาํนวยความสะดวกและการประชาสัมพนัธ์ โดยภาพรวมและและทุกขอ้อยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดบั ดงัน้ี การจดัระบบเอกสารของเทศบาลเพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้น
ขอ้มลู ความทัว่ถึงของการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนของเทศบาลเพ่ือให้ประชาชนมาชาํระภาษีอากร และขั้นตอนการ
ปฏิบติัในการชาํระภาษีอากรมีความชดัเจนและง่ายต่อการปฏิบติั 

3. ประชาชนท่ีเสียภาษีทอ้งถ่ินให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ทั้งเพศหญิงและ
เพศชาย มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง ไม่แตกต่างกนั 

4. ประชาชนท่ีเสียภาษีทอ้งถ่ินให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีอาชีพต่างกนั มี
ความคิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง



วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Journal of Political Science and Social Science)    385 

 

สถิติท่ีระดับ .05 โดยประชาชนท่ีมีอาชีพส่วนตวั มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนให้กับ
เทศบาลตาํบลวงัหลวง แตกต่างกนักบัประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม 

5. ประชาชนท่ีเสียภาษีทอ้งถ่ินให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีรายไดต่้อเดือน
ต่างกนั มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง ไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 

1. ประชาชนท่ีเสียภาษีทอ้งถ่ินให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความรู้ ความ
เขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีทอ้งถ่ิน ในภาพรวมประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ กรณิศ  จีมะวงษ์  (2552 : บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาเร่ืองความรู้ ความเขา้ใจในการชาํระภาษีทอ้งถ่ินของ
ประชาชนในเขตเทศบาล อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจใน
การชาํระภาษีทอ้งถ่ินในเขตเทศบาล ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และการศึกษามีความสอดคลอ้งกนัในเร่ืองท่ี
ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเสียภาษีทอ้งถ่ิน โดยผลการศึกษาพบว่า เร่ืองท่ีประชาชนมีความรู้ ความ
เขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีทอ้งถ่ินนอ้ยท่ีสุดคือ การกาํหนดระยะเวลาเสียภาษีทอ้งถ่ิน ประเภทของภาษีท่ีจะตอ้งชาํระ 
และกาํหนดระยะเวลาการยื่นแบบเพ่ือเสียภาษีทอ้งถ่ินซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ กรณิศ  จีมะวงษ์  (2552 : 
บทคดัยอ่) ท่ีพบคือ ดา้นท่ีประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุดคือดา้นกาํหนดการชาํระภาษี  ส่วนเร่ืองท่ีประชาชน
มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเสียภาษีทอ้งถ่ินมากท่ีสุดคือ ประชาชนมีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษีให้กบัส่วนกลางและ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควบคู่กนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเทศบาลไดมี้การรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจแก่ประชาชนผ่านส่ือต่างๆ อย่างหลากหลาย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กิตติกร  หมู่พยคัฆ์ (2543 : 
บทคดัย่อ) ท่ีไดศึ้กษาวิธีการสร้างความรู้ความเขา้ใจในการชาํระภาษีประเภทต่างๆ  ให้กบัประชาชนของหน่วยการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กรณีศึกษาเทศบาลตาํบล ท่าใหม่ ตาํบลท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ในจาํนวนวิธีการต่างๆ ท่ี
เทศบาลสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัประชาชนนั้น การส่งจดหมายถึงผูรั้บโดยตรง เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บบ่อยมากท่ีสุดและทาํให้ประชาชนเขา้ใจไม่ชดัเจนมากท่ีสุด และเร่ืองท่ีประชาชนมี
ความรู้ ความเขา้ใจมากในระดบัรองลงมา เช่น บุคคลใดท่ีเปิดหอพกัให้เช่า ตอ้งเสียภาษีป้ายให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน โทษจากการไม่เสียภาษีจะถูกดาํเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีปิดไวต้ลอดปี 
โดยท่ีเจา้ของไม่อยูเ่องหรือให้ผูอ่ื้นอยู ่นอกจากคนนอนเฝ้า เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว ไม่ตอ้งเสียภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน และจากการศึกษาของ ณรงค์  เขมวิรัตน์  (2539 : บทคดัย่อ) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ
จดัเก็บรายไดข้องเทศบาล พบว่า ความรู้ ความเขา้ใจของประชาชน มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพในการจดัเก็บรายไดข้อง
เทศบาล ดั้งนั้นเทศบาลควรจดัทาํแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชน
ให้มากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต่อไป 

2. ประชาชนท่ีเสียภาษีทอ้งถ่ินให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นว่า
สภาพการเสียภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบั
มาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานของเทศบาล ดา้นความสะดวกในการ
เสียภาษีทอ้งถ่ิน และดา้นการอาํนวยความสะดวกและการประชาสัมพนัธ์ ท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่า 
เทศบาลไดใ้ห้ความสาํคญัและเอาใจใส่ต่อประชาชนผูเ้สียภาษีเป็นอย่างยิ่ง โดยดา้นเจา้หน้าท่ีไดมี้การการปฏิบติัตาม
ระเบียบ ขั้นตอนของเจา้หนา้ท่ีผูรั้บชาํระภาษีอากร การตอบขอ้ซกัถาม การให้ขอ้มลูรายละเอียดของเจา้หนา้ท่ีในกรณีท่ี
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ท่านไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการชาํระภาษีอากร และความเอาใจใส่และความกระตือรือร้นของเจา้หน้าท่ีท่ีรับชาํระภาษีอากร  
ในดา้นความสะดวกในการเสียภาษีทอ้งถ่ิน เทศบาลไดด้าํเนินการดา้นสภาพความเหมาะสมของการจดัสถานท่ีเพ่ือให้
บริการแก่ประชาชนผูม้าชาํระภาษีอากร รองลงมา สภาพอากาศบริเวณท่ีชาํระภาษีอากรมีความเหมาะสมและเยน็สบาย 
และความสะดวกในการเดินทางไปชาํระภาษีอากร ณ สาํนกังานเทศบาล สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กรณิศ  จีมะวงษ ์ 
(2552 : บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาเร่ืองความรู้ ความเขา้ใจในการชาํระภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาล อาํเภอแม่จนั 
จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า การอาํนวยความสะดวกดา้นสถานท่ีชาํระภาษี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายไดข้องเทศบาล  ส่วนดา้นการอาํนวยความสะดวกและการประชาสัมพนัธ์  เทศบาลไดด้าํเนินการโดยภาพรวมและ
และทุกข้ออยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกับสองด้านดังกล่าวข้างต้น เร่ืองท่ีดาํเนินการ เช่น การจดัระบบเอกสารของ
เทศบาลเพ่ือให้ง่ายต่อการสืบคน้ขอ้มูล ความทัว่ถึงของการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนของเทศบาลเพ่ือให้ประชาชนมา
ชาํระภาษีอากร และขั้นตอนการปฏิบติัในการชาํระภาษีอากรมีความชดัเจนและง่ายต่อการปฏิบติั 

3. ประชาชนท่ีเสียภาษีทอ้งถ่ินให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ทั้งเพศหญิงและ
เพศชาย มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง ไม่แตกต่างกนั 

4. ประชาชนท่ีเสียภาษีทอ้งถ่ินให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีอาชีพต่างกนั มี
ความคิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยประชาชนท่ีมีอาชีพส่วนตวั มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนให้กับ
เทศบาลตาํบลวงัหลวง แตกต่างกนักบัประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศราวุธ  ชยัชนะ  
(2547 : บทคดัย่อ)  ท่ีไดท้าํการศึกษาความรู้ ความเขา้ใจในการเสียภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การ
บริหารส่วนตาํบลป่าแดด อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลป่า
แดดท่ีอาชีพต่างกนั ทาํให้เกิดความแตกต่างเร่ืองการความรู้ ความเขา้ใจในการเสียภาษีทอ้งถ่ิน 

5. ประชาชนท่ีเสียภาษีทอ้งถ่ินให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด รายไดต่้อเดือน
ต่างกนั มีความคิดเห็นว่าสภาพการเสียภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนให้กบัเทศบาลตาํบลวงัหลวง ไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้

1. จากผลการศึกษาเทศบาลควรจดัทาํแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความ
เขา้ใจแก่ประชาชนให้มากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลต่อไป 

2. จากผลการศึกษา เทศบาลควรส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการเสียภาษีในเร่ืองการกาํหนด
ระยะเวลาเสียภาษีทอ้งถ่ิน ประเภทของภาษีท่ีจะตอ้งชาํระ และกาํหนดระยะเวลาการยื่นแบบเพ่ือเสียภาษีทอ้งถ่ิน ให้
มากยิง่ข้ึน 

3. เทศบาลควรดาํเนินการรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชนผา่นส่ือต่างๆ ให้
หลากหลายยิง่ข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเสียภาษีทอ้งถ่ินของประชาชน เพ่ือเป็นแนวทางรณรงค์และส่งเสริมให้
เทศบาลสามารถจดัเก็บรายได ้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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2. ควรศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือของประชาชนในการเสียภาษีทอ้งถ่ินแก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบกบัการจดัเก็บภาษีอากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนว
ทางการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาล 
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การบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวดันครราชสีมา 

The administration by Good Governance Principle of the Local Administration of Khunthong Subdistrict, 
Boayai District, Nakornratchasima 

 
อมรรัตน์  อินทรอมัพร1 

รัชดากร  ทมินเหมย2 
 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลขุนทอง อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ตามความคิดเห็นของประชาชน จาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ และอาชีพ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองค์การ
บริหารส่วนตาํบลขุนทอง อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จาํนวน 7,971 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร
คาํนวณของ ทาโร ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 385 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม มีลกัษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที (t–
test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  
(Scheffe/) ผลการศึกษาพบว่า 
 1.   ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลขุนทอง 
อาํเภอบวัใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย  ดงัน้ี ดา้นหลกัความคุม้ค่า  ดา้นหลกันิติธรรม  ดา้นหลกัความรับผิดชอบ  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ดา้นหลกั
ความโปร่งใส  และดา้นหลกัคุณธรรม  ตามลาํดบั 
 2.   ประชาชนท่ีมีเพศและอาชีพต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลขุนทอง อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
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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 
 
บทน า 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีเกิดข้ึนมาน้ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีทรัพยสิ์นงบประมาณและเจา้หน้าท่ีเป็นของ
ตนเองตลอดจนมีอาํนาจอิสระในการจดับริการในพ้ืนท่ีตามอาํนาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกาํหนดไวจึ้งนับไดว้่าทอ้งถ่ินเป็น
หน่วยราชการส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัการกระจายอาํนาจอยา่งแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศสําหรับสาเหตุพอ
สรุปไดว้่าฐานะของแต่ละตาํบลนั้นแตกต่างกนัอยา่งมากและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีไดรั้บการจดัตั้งข้ึนมาไดแ้ลว้
กลบัไม่เจริญตามท่ีมุ่งหมายไวท้ั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจและสนใจเขา้ร่วมปกครองทอ้งถ่ินของ
ตนเองฝ่ายรัฐเองก็ยงัควบคุมกาํกบัดูแลอยูอ่ยา่งใกลชิ้ดตลอดจนในตวับทของกฎหมายจดัตั้งองค์การบริหารส่วนตาํบล
ก็บญัญติัหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไวอ้ยา่งจาํกดัและมุ่งไปในทางฝึกฝนให้ประชาชนเขา้ใจการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเป็นสาระสําคญัมากกว่ามุ่งเน้นให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกาํหนดทิศทางการ
ปกครองทอ้งถ่ินของตนเองตามหลกัการกระจายอาํนาจการปกครอง(วิทยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถ่ิน, 2545) ใน
ระยะเวลาต่อมารัฐเองก็พยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆโดยการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายถึง  6ฉบบัได้แก่
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วน
ตําบล(ฉบับท่ี2)พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ฉบบัท่ี4) พ.ศ. 2546 พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การ 
บริหารส่วนตาํบล (ฉบบัท่ี5) พ.ศ.2546 พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล(ฉบบัท่ี6) พ.ศ. 2552 
ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทท่ีมีผลบงัคบัใชก้บัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศในขณะน้ี 
 หลักการปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตาํบลมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาตลอดมา
เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของแต่ละช่วงเวลาซ่ึงปัญหาและอุปสรรคหลายประการท่ีทาํให้การปกครองทอ้งถ่ิน
ไม่สามารถอาํนวยประโยชน์ให้กบัประชาชนได้อย่างเต็มท่ีตามวตัถุประสงค์ในการปกครองประเทศโดยเฉพาะ
วตัถุประสงค์หลักในการปกครองทอ้งถ่ินคือการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองโดยมี
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ตวัแทนของประชาชนในรูปของกรรมการชุมชนท่ีทาํหนา้แทนประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลตาม
ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ. 2542 ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบของการบริหาร
กิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีไว ้ 6 ประการคือหลกันิติธรรมหลกัคุณธรรมหลกัความโปร่งใสหลกัการมีส่วนร่วมหลกั
ความรับผดิชอบและหลกัความคุม้ค่า “หลกัธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดว้่า “การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี” หรือท่ี
ซ่ึงเรารู้จกักนัในนาม “Good Governance” ซ่ึงหมายถึงการปกครองท่ีเป็นธรรมนั้นไม่ใช่แนวความคิดใหม่ท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมแต่เป็นการสะสมความรู้ท่ีเป็นวฒันธรรมในการอยู่ร่วมกนัเป็นสังคมของมวลมนุษยเ์ป็นพนัๆปีซ่ึงเป็นหลกัการ
เพ่ือการอยูร่่วมกนัในบา้นเมืองและสังคมอยา่งมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน์และคล่ีคลายปัญหาขอ้ขดัแยง้
โดยสันติวิธีและพฒันาสังคมให้มีความย ัง่ยนืการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดว้ยหลกั6 ประการคือ
หลกันิติธรรมหลกัคุณธรรมหลกัความโปร่งใสหลกัการมีส่วนร่วมหลกัความรับผดิชอบและหลกัความคุม้ค่า 
 จากเหตุผลและความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขุนทองอาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนและพฒันาการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลขุนทอง อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมาต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.   เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลขุนทองอาํเภอบวัใหญ่ 
จงัหวดันครราชสีมา 
 2.   เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลขุนทองอาํเภอบวั
ใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
เนือ้หาทีเ่กีย่วข้อง 
 ความหมายของการบริหาร 
 คาํว่า การบริหาร ในภาษาอังกฤษใช้ Administration และ Management ความแตกต่างของสองคาํน้ี คือ 
Administration นิยมใชไ้ปในทางราชการ ส่วนคาํว่า Management นิยมใชไ้ปในทางการบริหารธุรกิจ ซ่ึงหมายถึงการ
บริหารเช่นเดียวกนั การบริหาร เป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการดาํเนินงานขององค์การ เพราะเป็นเคร่ืองมือ
สาํคญัท่ีจะช้ีให้เห็นความสาํเร็จ หรือความลม้เหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การ
บริหารเป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญกา้วหนา้ของสังคม ความกา้วหน้าของวิทยาการต่างๆ การบริหารงานท่ีดี
จะนาํไปสู่ความกา้วหนา้ การบริหารเป็นลกัษณะการทาํงานร่วมกนัของกลุ่มบุคคล ในองค์การซ่ึงมีการวินิจฉัยสั่งการ 
นกับริหารจะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ การวินิจฉยัสั่งการเป็นเคร่ืองแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนัก
บริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจาํวนัของมนุษยไ์ม่ว่าในครอบครัวหรือองค์การ ย่อมเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารอยูเ่สมอ 
 จึงอาจสรุปไดว้่า การบริหาร หมายถึง พฤติกรรมอย่างหน่ึง ซ่ึงเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีผูบ้ริหารใช้
สาํหรับตดัสินใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆทั้งท่ีเป็นองค์กรท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ให้บรรลุตามวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย โดยนาํทรัพยากรมาใชใ้ห้ประหยดั ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวนั้น
ตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือให้บุคคลในองคก์าร เกิดความร่วมมือกนัในการปฏิบติังาน ซ่ึงกระบวนการบริหารเป็น
ภารกิจท่ีผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามลาํดบัขั้นตอนเป็นระบบ มีการวางแผน การจดัองค์การ หรือการจดัหน่วยงาน
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ภายในองค์การ  การสรรหาบุคคลเข้าทาํงาน การสั่งการ การประสานงาน  การรายงานผลการปฏิบติังาน 
การงบประมาณ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองคก์ร 
  แนวคิดเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาล 
  หลกัธรรมาภิบาลในยุคปัจจุบนัเร่ิมตน้จากการเสนอของธนาคารพฒันาเอเชีย  (Asian Development Bank : 
ADB) และธนาคารโลก (World Bank) ท่ีตอ้งการให้ประเทศในเอเชียตระหนักถึงการบริหารจดัการท่ีดี  (Good 
Governance) ความคิดดงักล่าวน้ีเกิดจากทศันคติท่ีว่ารัฐบาลในทวีปเอเชียต่างมีปัญหาเร่ือง ระบบพวกพอ้ง เส้นสาย 
และการฉอ้ราษฎร์บงัหลวง วิธีการท่ีจะขจดัปัญหาเหล่าน้ีไดคื้อการสร้างธรรมาภิบาล ซ่ึงหมายถึงการบริหารจดัการท่ีดี 
ทั้งในแง่การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (เทียนชยั  วงศช์ยัสุวรรณ. 2544 : 13) แนวคิดธรรมาภิบาลเร่ิมเป็นท่ีรู้จกั
แพร่หลายอยา่งกวา้งขวาง เม่ือธนาคารโลกไดน้าํแนวคิดดงักล่าวมาใชใ้นการกาํหนดนโยบายให้เงินกูแ้ก่กลุ่มประเทศ
ยากจน ตั้งแต่ช่วงคริสตศกัราชท่ี 1980-1990 เพ่ือแกไ้ขปัญหาความไร้ประสิทธิภาพและปัญหาการฉ้อราษฎร์บงัหลวง
ของรัฐบาลในประเทศเหล่านั้น ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาคาํว่าธรรมาภิบาล กลายเป็นคาํท่ีมีการกล่าวถึงกนัอย่างมาก
โดยเฉพาะในแวดวงของสถาบนั หน่วยงาน และองค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาติ 
ธนาคารโลก หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศท่ีกาํลังพฒันาหรือมีปัญหาทาง
การเงินหรือเทคโนโลย ีจากผลการศึกษาวิจยัและประสบการณ์การทาํงานองค์การเหล่าน้ีมีความเห็นร่วมกนัว่ากุญแจ
สาํคญัท่ีนาํไปสู่การฟ้ืนฟแูละพฒันาเศรษฐกิจสังคมของประเทศต่างๆ อยา่งย ัง่ยนื คือ การท่ีประเทศเหล่านั้นตอ้งมีธรร
มาภิบาลซ่ึงเป็นหลกัท่ีสอดคลอ้งกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การบริหารบา้นเมืองท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน 
และการเป็นระบบท่ีให้ความสาํคญัแก่ประชาชน (สาํนกังานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ,  2545 : 3) 
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 
และหลกัธรรมาภิบาลก็หมายถึง หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี มีความถูกตอ้งเป็นธรรม สุจริตโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใชแ้นวทางประชาธิปไตยและเคารพสิทธิมนุษยชน เม่ือนาํไปใชใ้นการบริหารจดัการ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จะทาํให้สังคมมีความเขม้แข็งและมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ทุกภาคอยูร่่วมกนัอย่าง
สงบสุข 
 องคป์ระกอบของธรรมาภิบาล 
 1.   หลกันิติธรรม หมายถึง หลกัการใชก้ฎเกณฑ์เป็นบรรทดัฐานในการปกครองกฎเกณฑ์น้ีอาจหมายถึงตวั
บทกฎหมาย ระเบียบ วินัย ขอ้บงัคบั กติกา หรือขอ้ตกลงในระดบัต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ท่ีมิไดเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เช่น ธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และศีลธรรมดว้ยโดยการใชก้ฎเกณฑ์ดงักล่าวตอ้งมีความยุติธรรม  ความเสมอภาค 
ความเป็นธรรม และมีความชอบธรรมไดรั้บการยอมรับและปฏิบติัตาม 
 2.   หลกัคุณธรรม  แนวทางปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม ผูป้ฏิบติัจะตอ้งยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ดีงามเจา้หน้าท่ี
ของรัฐจะต้องปฏิบติัตามหน้าท่ีให้เป็นตวัอย่างแก่ประชาชน  การเขา้สู่ตาํแหน่งตอ้งเป็นไปดว้ยความชอบธรรมทั้ง
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาํ จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจา้หน้าของ
รัฐท่ีระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
 3.   หลกัความโปร่งใส แนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  ผูป้ฏิบติัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ให้สมาชิกในสังคมไดท้ราบ เปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ดาํเนินงาน ดาํเนินงานต่าง ๆ อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีความถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัและตรงกบัความจริง  ให้ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ผูบ้ริหารตอ้งมีความสุจริตใจในการบริหารงาน ไม่ซ่อนเร้นปิดบงัอาํพราง โดยจดั
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ให้มีกลไกในการตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกส่วน  และผูบ้ริหารตอ้งส่ือสารให้สมาชิกในสังคมรู้และเขา้ใจใน
นโยบายเป้าหมาย และทิศทางการดาํเนินงานให้ตรงกบัส่ิงท่ีคาดหวงั 
 4.   หลกัความรับผดิชอบ แนวทางปฏิบติัท่ีจะสามารถดาํเนินงานให้เป็นไปตามหลกัความรับผิดชอบนั้นตอ้ง
มีการระบุภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีชัดเจน  ผูบ้ริหารต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ อยา่งเคร่งครัด ตอ้งมีกระบวนการตดัสินใจท่ีโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเสมอภาค ดาํเนินงาน
โดยมุ่งผลท่ีผูรั้บบริการเป็นสาํคญั ตอ้งจดัให้มีกลไกการตรวจสอบความถูกตอ้งในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีทุก
คน หรือท่ีเรียกว่าระบบควบคุมภายในตอ้งมีกระบวนการหรือมีองคก์รอ่ืนคอยตรวจสอบองคก์รนั้น หรือท่ีเรียกว่า การ
ตรวจสอบจากภายนอก ตอ้งจดัให้มีการทาํรายงานการใชจ่้ายเงินและรายงานผลการดาํเนินงานท่ีถูกตอ้ง และยอมรับผล
ท่ีเกิดจากการตดัสินใจและการกระทาํทั้งผลดีผลเสีย และสามารถอธิบายเหตุผลในการกระทาํนั้นได ้
 5.   หลกัการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือบุคลากรใน
หน่วยงานไดร่้วมรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบติัหรือตดัสินใจตลอดจนร่วมสนบัสนุน ติดตาม และตรวจสอบ
การปฏิบติัตามส่ิงท่ีตนไดร่้วมตดัสินใจ เพ่ือให้เกิดพลงัในการดาํเนินงานไปสู่วตัถุประสงคเ์ป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ 
 6.   หลกัความคุม้ค่า หมายถึง การบริหารจดัการโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัดว้ยความประหยดัเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทาํให้การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการรายงานผลการทาํงานและ
แสดงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่อสาธารณะ  ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเร่ือง
ประสิทธิภาพและความคุม้ค่าของโครงการ เลือกนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชแ้ละพฒันาความสามารถของเจา้หน้าท่ี
ของรัฐอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองเพ่ือให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลขุนทอง อาํเภอบวั
ใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา จาํนวน 7,971 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร ยามาเน่ ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 385 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม  มีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์
ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe/) 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1.  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลขุนทอง 
อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  ดา้น
หลกัความคุม้ค่า  ดา้นหลกันิติธรรม  ดา้นหลกัความรับผดิชอบ  ดา้นหลกัความโปร่งใส  ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  และ
ดา้นหลกัคุณธรรม  ตามลาํดบั 
 1)  ดา้นหลกันิติธรรม  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลขุนทอง อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย 3 อนัดบั คือ การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล รองลงมา การปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ และเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงาน 



วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Journal of Political Science and Social Science)    393 

 

 2)  ดา้นหลกัคุณธรรม  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลขุนทอง อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย 3 อนัดบั คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเท่ียงธรรมบน พ้ืนฐานของคุณธรรม
และจริยธรรม รองลงมา เจ้าหน้าท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ยึดมัน่ในศีลธรรมและจริยธรรม และเจ้าหน้าท่ีมีมนุษย์
สัมพนัธ์ดี  สุภาพอ่อนโยนและมีไมตรีจิตพร้อม ให้บริการ 
 3)  ด้านหลักความโปร่งใส  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขุนทอง อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั คือ มีกระบวนการทาํงานอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาพร้อมท่ีจะไดรั้บการตรวจสอบ 
รองลงมา มีศูนยข์อ้มูลข่าวสารท่ีเปิดเผยไดถู้กตอ้งและตรงตามความเป็นจริง และมีการติดตามและประเมินผลการ
ดาํเนินงานเม่ือส้ินปีงบประมาณ 
 4)  ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขุนทอง อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน รองลงมา เปิด
โอกาสให้ประชาชนไดเ้สนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น 
 5)  ดา้นหลกัความรับผิดชอบ  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขุนทอง อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั คือ มีการกาํหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจและเป้าหมายขององค์กรอย่างชดัเจน รองลงมา มีการ
ให้บริการต่างๆ ดว้ยความรับผิดชอบตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และมีการนาํโครงการ กิจกรรม หรือ
แผนงานท่ีแถลงไวไ้ปดาํเนินการให้ เห็นเป็นรูปธรรม 
 6)  ดา้นหลกัความคุม้ค่า  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลขุนทอง อาํเภอบวัใหญ่ จังหวดันครราชสีมา ด้านหลักความคุม้ค่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบั คือ มีการบริหารจดัการโครงการงบประมาณ อยา่งเพียงพอและคุม้ค่าต่อ
การพฒันาให้เกิดประโยชน์กบัประชาชนมากท่ีสุด รองลงมา ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และประชาชนไดรั้บบริการและไดรั้บการพฒันาท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลขุนทอง อาํเภอบวัใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีเพศและอาชีพ
ต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลขุนทอง อาํเภอบวัใหญ่ 
จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1.  จากผลการศึกษาท่ีพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ องค์การ
บริหารส่วนตาํบลขุนทอง อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ พระไพฑูรย ์ รตนิโก (2556 : บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษา การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลบา้นแดง อาํเภอพิบูลยรั์กษ์ จงัหวดัอุดรธานี ผลการวิจยัพบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นแดง อาํเภอพิบูลยรั์กษ์ จงัหวดัอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
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มาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภกัดี  ศรีเมือง (2549 
: บทคดัย่อ) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลศึกษากรณี  องค์การบริหาร
ส่วนตาํบลนาทราย ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดต่อการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาบริหารองค์การบริหารส่วน
ตาํบลอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั 
 และจากผลการศึกษาในคร้ังน้ีประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลขุนทอง อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนตาํบลขุนทอง ไดน้าํหลกัธรรมาภิบาลซ่ึงเป็นหลกัการปกครองท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นหลกัการปกครอง
ท่ีดี  เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย  จึงมีการเสนอแนะกล่าวถึงแนวคิดน้ีอย่าง
กวา้งขวางอีกทั้งมีความพยายามท่ีจะให้มีการนาํแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบติั มีการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ และตรวจสอบการทาํงานของภาครัฐและเป็นท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไปว่า ถา้ระบบบริหารราชการมี
ความยติุธรรม โปร่งใส และตรวจสอบไดน้อกจากจะมีส่วนทาํให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแลว้ ยงัสร้างความเช่ือถือทั้งใน
และต่างประเทศ และสามารถนาไปสู่การลดการทุจริตซ่ึงเป็นปัญหาเร้ือรังของประเทศได ้ในประเทศไทยไดมี้องค์กร
ของทางราชการ เช่น สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) กระทรวงมหาดไทย และสถาบนัการศึกษาได้
เร่ิมนาํหลกัธรรมาภิบาลไปปรับใชก้บัการปฏิบติังาน (บุษบง  ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี  ล้ี,  2544 : 22) เม่ือพิจารณาใน
แต่ละดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขุนทอง  มีการดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ 
ในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดงัน้ี 
 ดา้นหลกัความคุม้ค่า องค์การบริหารส่วนตาํบลขุนทอง มีการดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ในระดบัมากท่ีสุด
ไดแ้ก่ มีการบริหารจดัการโครงการงบประมาณ อย่างเพียงพอและคุม้ค่าต่อการพฒันาให้เกิดประโยชน์กบัประชาชน
มากท่ีสุด รองลงมา ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประชาชนไดรั้บบริการ
และไดรั้บการพฒันาท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ดา้นหลกันิติธรรม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขุนทอง มีการดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ 
การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขององค์การบริหารส่วนตาํบล รองลงมา 
การปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงาน 
 ดา้นหลกัความรับผดิชอบ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขุนทอง มีการดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ในระดบัมากท่ีสุด
ไดแ้ก่ มีการกาํหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจและเป้าหมายขององคก์รอยา่งชดัเจน รองลงมา มีการให้บริการต่างๆ ดว้ยความ
รับผิดชอบตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีการนําโครงการ กิจกรร ม หรือแผนงานท่ีแถลงไวไ้ป
ดาํเนินการให้ เห็นเป็นรูปธรรม 
 ดา้นหลกัความโปร่งใส องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขุนทอง มีการดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ในระดบัมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ มีกระบวนการทาํงานอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาพร้อมท่ีจะได้รับการตรวจสอบ รองลงมา มีศูนยข์้อมูล
ข่าวสารท่ีเปิดเผยได้ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง และมีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานเม่ือส้ิน
ปีงบประมาณ 
 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขุนทอง มีการดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ในระดบัมากท่ีสุด
ไดแ้ก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน รองลงมา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เสนอความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหา และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
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 ดา้นหลกัคุณธรรม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขุนทอง มีการดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเท่ียงธรรมบน พ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม รองลงมา 
เจา้หนา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  ยดึมัน่ในศีลธรรมและจริยธรรม และเจา้หนา้ท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี  สุภาพอ่อนโยนและมี
ไมตรีจิตพร้อม ให้บริการ 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีเพศและอาชีพต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลขุนทอง อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างกนั แสดง
ให้เห็นว่าปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองเพศและอาชีพไม่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชน  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
พระไพฑูรย ์ รตนิโก (2556 : บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษา การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
บา้นแดง อาํเภอพิบลูยรั์กษ ์จงัหวดัอุดรธานี ผลการวิจยัพบว่า  ผลเปรียบเทียบทศันะของประชาชนต่อการบริหารงาน
ของตามหลกัธรรมาภิบาล ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นแดง อาํเภอพิบลูยรั์กษ์ จงัหวดัอุดรธานี พบวาประชาชน
ท่ีมีเพศและท่ีมีต่างกนัมีทศันะโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั 
 3.  ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
 ดา้นหลกันิติธรรม  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขุนทอง ควรปรับปรุงขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั่งให้ทนัสมยั การ
บริหารงานดว้ยหลกัเหตุผลและควรมีการกระจายอาํนาจในการบริหารงาน ให้มากยิง่ข้ึน 
 ดา้นหลกัคุณธรรม  องค์การบริหารส่วนตาํบลขุนทอง ควรควรเสริมสร้างจิตสานึกท่ีดีในการทาํงานดว้ย
ความทุ่มเท และเสียสละควรให้ความเสมอภาคแก่ขา้ราชการทุกคน ควรมีการอบรมในเร่ืองคุณธรรมในการปฏิบติังาน
อยูเ่สมอและการทาํงานควรมีความซ่ือสัตย ์ขยนั อดทน 
 ดา้นหลกัความโปร่งใส  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขุนทอง ควรมีการตรวจสอบไดใ้นทุกกรณี ควรมีการ
บริหารงานอยา่งโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอรัปชัน่และควรมีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้
 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  องค์การบริหารส่วนตาํบลขุนทอง ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดง
ความคิดเห็น แต่ก็ไม่ค่อยไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควรและควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
 4.  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัต่อไป 
 1)  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาองคก์รตามแนวการบริหารงานภาครัฐทาํการศึกษาผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิด
จากการนาํหลกัธรรมาภิบาลไปประยกุต์ใชเ้ป็นการบริหารอยา่งต่อเน่ือง 
 2)  ควรมีการศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย และในวงกวา้งยิ่งข้ึน ทั้งน้ีพ่ือเป็นแนวทางท่ีเหมาะสม
สาํหรับหน่วยงานต่างนาํไปปรับใช ้หรือ 
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ความต้องการสนับสนุนด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูม ิ จังหวดัร้อยเอด็ 
The Demand on Elderly Welfare in Nongluang Subdistrict Municipality, Selaphoom District, Roi Et Province 
 

อจัฉรา  วงนารี1 
รัชดากร  ทมินเหมย2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความตอ้งการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการของผูสู้งอายุ
ในเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ และระดบั
การศึกษา ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลหนองหลวง  อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด จาํนวน 350 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือ
พบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง  อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความตอ้งการสนับสนุนดา้น
สวสัดิการในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียง ลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี  ดา้นการไดรั้บ
การบริการจากภาครัฐ ดา้นการดูแลสุขภาพ  ด้านความตอ้งการสนับสนุนอ่ืนๆ ดา้นกิจกรรมสําหรับผูสู้งอายุดา้น
กิจกรรมสาํหรับผูสู้งอาย ุ และดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ตามลาํดบั 

2. ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง อาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศและระดบัการศึกษา
ต่างกนั มีความตอ้งการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการ โดยรวมและเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั : ความตอ้งการ, สวสัดิการ, ผูสู้งอาย,ุ เทศบาลตาํบลหนองหลวง  
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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 
 
บทน า 
 ผูสู้งอาย ุถือว่าเป็นผูมี้อาวุโสหรือเป็นเสมือนปูชนียบุคคล  ท่ีสังคมไทยให้ความเคารพนับถือมาอย่างชา้นาน 
ผูสู้งอายเุป็นผูท่ี้ถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นชีวิตความเป็นอยู ่ องคค์วามรู้ทางดา้นวฒันธรรม  ประเพณี
อนัดีงาม ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตท่ีไดส้ร้างสมไวใ้ห้กบัสังคมจากรุ่นสู่รุ่นมาจนกระทัง่ปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม
ถึงแมว้่าผูสู้งอายจุะเป็นดัง่ปชูนียบุคคลท่ีสังคมไทยให้ความเคารพนบัถือ  ผูสู้งอายกุ็มีขอ้จาํกดัหรือปัญหาทัว่ไปดงัเช่น  
ผูสู้งอายจุะมีแรงจูงใจและความกระตือรือร้นลดลงมีการมองปัญหาแตกต่างไปจากกลุ่มคนหนุ่มสาว  เพราะมีปัญหามา
มากกว่าทาํให้มีความสุขุมรอบคอบว่าแต่จะปรับเปล่ียนแนวคิดต่าง ๆ ไดย้ากจะมีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมส่วนตวัท่ี
รวดเร็วเป็นชา้ลงในทุก ๆ ดา้นทั้งการใชจ่้าย  พกัผอ่นหยอ่นใจ  กีฬาและกิจกรรมทางเพศ  เป็นตน้ 
 หลงัการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และไดมี้การปรับเปล่ียนโครงสร้างระบบ
ราชการตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอาํนาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงไดจ้ดัตั้งกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์เป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลกัของภาครัฐ โดยมอบหมายให้สาํนกังานส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอายุรับผิดชอบใน
การส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอาย ุและกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการรับผดิชอบเก่ียวกบัการให้บริการสวสัดิการสังคม
แก่ผูสู้งอาย ุ 
 การกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ.2540 ไดมี้การประกาศใชแ้ผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร  ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 จึงตอ้งถ่ายโอน
ภารกิจหลายประการท่ีรัฐดูแลอยูใ่ห้แก่องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผดิชอบ เช่น การจดัสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
สถานสงเคราะห์คนชรา ศนูยบ์ริการผูสู้งอาย ุซ่ึงทาํให้การดูแลผูสู้งอายไุดท้ัว่ถึงและใกลชิ้ดมากข้ึน  จึงอาจกล่าวไดว้่า 
ประชากรผูสู้งอายุนับเป็นกลุ่มประชากรท่ี  มีความสําคัญ และมีคุณค่ายิ่งต่อสังคม เน่ืองจากผูสู้งอายุเป็นผูท่ี้ผ่าน
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ประสบการณ์ต่างๆ มากมายในชีวิต และมีความรู้ความสามารถในดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นอย่างดี  ทาํให้ผูสู้งอายุมองเห็น
การณ์ไกล สามารถคาดการณ์ไดใ้กลเ้คียงความจริง ตลอดจนมีการตดัสินใจท่ีสุขุม รอบคอบ และมี การตดัสินใจท่ีดี 
ผูสู้งอายท่ีุยงัมีสุขภาพแข็งแรง มีความพร้อมทางดา้นร่างกาย และกาํลงัใจท่ีจะ กระทาํประโยชน์เพ่ือสังคม จึงนับไดว้่า
ผูสู้งอายเุป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและมีความสาํคญัยิง่ ไม่ควร ดงันั้น รัฐบาลจึงไดจ้ดัทาํแผนผูสู้งอายุระยะยาวข้ึน โดยมี
แนวคิดพ้ืนฐานในการวางแผนสําหรับผูสู้งอายุ ดงัน้ี ผูสู้งอายุเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ พลงัทางความคิด 
โดยเฉพาะประสบการณ์ท่ีควรนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคมไดอี้กมากมาย  และการสนับสนุนส่งเสริมให้ ผูสู้งอายุ
ยงัคงบทบาทการมีส่วนร่วมในสังคมนั้น นอกจากจะทาํให้ผูสู้งอายไุม่รู้สึกวา้เหว่ โดดเด่ียว เห็นชีวิตมีคุณค่า แลว้ยงัจะ
ช่วยให้ผูสู้งอายสุามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ไดดี้อีกดว้ย 
 จากความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาความตอ้งการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการของผูสู้งอายุใน
เขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง  อาํเภอเสลภูมิ  จังหวดัร้อยเอ็ด  ผลท่ีได้จากการศึกษาประโยชน์ในการดาํเนินงาน
สวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง อาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความตอ้งการสนับสนุนดา้นสวสัดิการของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง  อาํเภอ
เสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความตอ้งการสนับสนุนดา้นสวสัดิการของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง  
อาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 

1. ผูสู้งอายท่ีุมีเพศต่างกนัมีความตอ้งการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการ  แตกต่างกนั 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการแตกต่างกนั 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษาในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหนองหลวง  อาํเภอเสลภูมิ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  การศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดเน้ือหาท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาคือ  ตามแผนพฒันา
งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ  ฉบบัท่ี  4  (พ.ศ.2545-2549) ใน  6  ดา้น  คือ  ดา้นสุขภาพอนามยั  
ดา้นการศึกษา  ดา้นนันทนาการ  ดา้นท่ีอยู่อาศยั  ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัทางสังคม และดา้นอาชีพและ
รายได ้

3. ขอบเขตดา้นประชากรในการศึกษา  คือ  ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลหนองหลวง  อาํเภอ
เสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํนวน  350  คน 

4. ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  4.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลหนอง
หลวง  อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดแ้ก่ เพศ และระดบัการศึกษา 
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 4.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  คือ  ความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุ  5  ดา้น  
คือ  ดา้นการไดรั้บการบริการจากภาครัฐ  ดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ดา้นการดูแลสุขภาพ  ดา้นกิจกรรมสําหรับ
ผูสู้งอาย ุ ดา้นการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารและความตอ้งการอ่ืนๆ 

5. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู  ระหว่างวนัท่ี 1-31  ตุลาคม  2558 
 
วธิีด าเนินการศึกษา 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ  ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลหนองหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด  จาํนวน 350 คน (สาํนกัทะเบียนเทศบาลตาํบลหนองหลวง,  2558) 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจาก
ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลหนองหลวง  อาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 1 ฉบบั โดยแบ่งคาํถาม
ออกเป็น  2  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check  List) 
  ตอนท่ี  2  สอบถามความต้องการสนับสนุนดา้นสวสัดิการของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง  
อาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
  โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert) โดยค่าแต่ละระดบัมีความหมาย   
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผูศึ้กษาดาํเนินตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการของผูสู้งอายุและสวสัดิการผูสู้งอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

1. การสร้างแบบสอบถามแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอนโดยพิจารณาเน้ือหาให้ครอบคลุมกบัความมุ่ง
หมายและสมมติฐานการศึกษา 

2. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือพิจารณาแก้ภาษา เน้ือหา 
ความครบถว้นถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหาและเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามสามารถวดัไดต้รงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํ 

3. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ไปทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity)  จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ  2  ท่าน  พิจารณาตรวจสอบและขอคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุง  เพ่ือให้อ่านแลว้เขา้ใจง่าย  ตรงตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา 

4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–Out) กบัประชาชนในเขตเทศบาลตาํบล วงัหลวง  อาํเภอเสลภูมิ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา จาํนวน  40  คน 
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5. นาํแบบสอบถามท่ีนําไปทดลองใช้ (Try-Out) มาหาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ในแต่ละด้านโดยวิธี  
Item-total Correlation และทดสอบดว้ยสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือ
ทดสอบนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

6. นาํแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค(Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545 : 99)ไดค่้าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั
เท่ากบั .97 

7. จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพ่ือนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 การรวบรวมขอ้มลูในการศึกษา ผูศึ้กษาดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอหนงัสือจากวิทยาลยันครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลเสนอต่อนายกเทศมนตรี
เทศบาลตาํบลหนองหลวง  อาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  เพ่ือประสานการเก็บขอ้มลูกบัผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบล
หนองหลวง  อาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด 

2. ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเองและไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3. ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

  การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มลูผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปโดยทาํการ
วิเคราะห์ตามลาํดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2. วิเคราะห์ความตอ้งการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง อาํเภอเสล
ภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
ค่าเฉล่ียและแปลความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 : 100) 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความตอ้งการสนับสนุนด้านสวสัดิการของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลหนอง
หลวง  อาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามสถานภาพใชค่้า t-test และ F-test  (One way ANOVA) 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of Item Objective congruence) 
 2) ค่าความเ ช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha 
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard  deviation) 
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 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  
 การเปรียบเทียบความตอ้งการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง อาํเภอ
เสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใช ้ t-test และ F-test  (One way ANOVA) และทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง  อาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จาํนวน  
204  คน (ร้อยละ  57.84) รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 146 คน (ร้อยละ  42.16) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จาํนวน 200 คน (ร้อยละ 56.76) จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา หรือสูงกว่า  จาํนวน 150 คน  (ร้อยละ  
43.24) 

2. ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีความตอ้งการสนับสนุนดา้น
สวสัดิการในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก   ( x =4.01) เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี  
ดา้นการไดรั้บการบริการจากภาครัฐ ( x = 4.20) ดา้นการดูแลสุขภาพ  ( x = 4.02) ดา้นความตอ้งการสนบัสนุนอ่ืนๆ (
x =3.96)  ดา้นกิจกรรมสาํหรับผูสู้งอายดุา้นกิจกรรมสาํหรับผูสู้งอาย ุ( x =3.95) และดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั (
x =3.94)ตามลาํดบั  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เป็นดงัน้ี 

  1) ด้านการได้รับการบริการจากภาครัฐ ในภาพรวมและทุกข้ออยู่ในระดับมาก  ( x =4.20) โดย
เรียงลาํดบัขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ภาครัฐโดยเฉพาะ อปท.จดัสรรงบประมาณเพ่ือมาดูแลผูสู้งอายุเช่น
จดัตั้งกองทุนผูสู้งอาย ุชมรมผูสู้งอาย ุ ( x =4.23) บุคลากรทางการแพทยส์นใจรับฟังการบอกอาการเจ็บป่วยของท่าน
เม่ือท่านเขา้รับบริการ ( x =4.20) ท่ีผา่นมาหน่วยงานภาครัฐไดใ้ห้ความช่วยเหลือมาเป็นอย่างดี และท่านรู้สึกพอใจ   (
x =4.19)  มีบุคลากรจากภาครัฐ (โรงพยาบาล รพ.สต. อสม.) มาให้ความรู้ในเร่ืองสุขภาวะเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ดํ า เ นิ น ชี วิ ต   
( x =4.10)  การจ่ายเบ้ียยงัชีพเกิดประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตของผูสู้งอาย ุ ( x =3.37) 
  2) ดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ในภาพรวมและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  ( x =3.94)  โดยเรียงลาํดบัขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ตอ้งการให้บุคคลในครอบครัวดูแลช่วยเหลือแมว้่าจะสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้  
( x =4.29)  คู่สมรส  ญาติสนิทให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินเพ่ือใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั  ( x =4.13)  เม่ือมีเร่ืองท่ีไม่
สบายใจบุตร หลานรับฟังท่านดว้ยความเต็มใจและเห็นอกเห็นใจ   ( x =4.11)  เม่ือมีความทุกข์ใจจะปรึกษาลูกหลาน 
หรือเพ่ือนสนิทเพ่ือเป็นการระบายความทุกขใ์จ  ( x =4.01)  ความพอใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนท่ีมีต่อครอบครัว เช่น 
การช่วยดูแลบา้น การเล้ียงดูบุตรหลาน  ( x =3.86) 
  3) ดา้นการดูแลสุขภาพ ในภาพรวมและทุกขอ้อยู่ในระดับมาก  ( x =4.02)  โดยเรียงลาํดบัขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  คู่สมรสหรือบุตรหลาน  พาท่านไปตรวจสุขภาพประจาํปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  ( x

=4.18)  ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัท่ีถูกสุขอนามยัและไดส้วมใส่เส้ือผา้ท่ีสะอาด  ( x =4.10)  ท่านพกัผ่อนอย่างเพียงพอ
และออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอทุกวนั เช่น  การเดิน การวิ่ง  ( x =3.93)  เม่ือท่านเจ็บป่วยลูกหลานพาท่านไปรับการ
รักษาตามสถานพยาบาล เช่น คลินิก โรงพยาบาล   ( x =3.88) และการได้เลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการและยอ่ยง่าย เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือปลา ไข่ไก่ ฯลฯ  ( x =3.87) 
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  4) ดา้นกิจกรรมสาํหรับผูสู้งอาย ุในภาพรวมและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.95)  โดยเรียงลาํดบัขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเต็มใจให้ความช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน วดั ตามกาํลังและ
ความสามารถความเต็มใจให้ความช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน วดั ตามกาํลงัและความสามารถ ( x =4.02) 
การไปร่วมงานต่างๆ ท่ีชุมชนจดัข้ึนเช่น งานปีใหม่ งานบุญประจาํปี เป็นตน้ ( x =3.99) เม่ือมีเวลาว่าง หากิจกรรมท่ี
เพลิดเพลินทาํเช่น การปลูกตน้ไม ้การเล้ียงปลาสวยงาม ( x =3.94) การไปทาํบุญตกับาตรและฟังเทศน์ในวนัพระ และ
วนัสําคญัทางศาสนา ( x =3.91) บุตรหลานพาไปเท่ียวพกัผ่อนตามสถานท่ีท่องเท่ียวในวนัหยุด เช่น เทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต ์เป็นตน้ ( x =3.90) 
  5) ดา้นการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารและความตอ้งการอ่ืนๆ ในภาพรวมและทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.96) 
โดยเรียงลาํดับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  ความต้องการความช่วยเหลือดา้นต่างๆ เช่น ท่ีพกั  อาหาร  
เคร่ืองนุ่งห่ม ( x =4.20) ตอ้งการการอาํนวยความสะดวกในการเขา้รับการรักษาพยาบาลในหน่วยงานของรัฐ  ( x

=4.11) สถานบริการทางการแพทยใ์นชุมชนท่ีสามารถ รองรับผูป่้วยสูงอายุไดเ้พียงพอ  ( x =4.04) ขอ้มูล ข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ สิทธิการคุม้ครอง การบริการทางการแพทย์ ( x =3.82) มีกิจกรรมอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุท่ีบา้นโดย 
กลุ่มจิตอาสา ( x =3.75) 

3. ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศต่างกนั  มีความตอ้งการ
สนบัสนุนดา้นสวสัดิการ โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

4. ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ความตอ้งการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการ โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาความตอ้งการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง  อาํเภอ
เสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ในภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัความตอ้งการสนับสนุนดา้นสวสัดิการ
ของผูสู้งอายจุากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  ดา้นการไดรั้บการบริการจากภาครัฐ  ดา้นการดูแลสุขภาพ  ดา้นความตอ้งการ
สนับสนุนอ่ืนๆ  ด้านกิจกรรมสําหรับผูสู้งอายุด้านกิจกรรมสําหรับผูสู้งอายุ  และด้านการดําเนินชีวิตประจาํวัน  
ตามลาํดบั 
 ท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่าผูสู้งอายุมีความต้องการท่ีจะได้รับบริการจากภาครัฐ  ถึงแมว้่า
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ห้การสนบัสนุนทั้งโดยหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนด  หรือโดยจิตสํานึก
ของชุมชน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  (2545 : 121)  ไดเ้สนอรายงานการสํารวจประชากร
ผูสู้งอายุในประเทศ พ.ศ. 2545  ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลและเอกชนไดจ้ัดบริการสวสัดิการสังคมสําหรับผูสู้งอายุ 
เช่น สถานสงเคราะห์คนชรา บตัรสุขภาพ บตัรประจาํตวัผูสู้งอายุ บริการเบ้ียยงัชีพสําหรับผูสู้งอายุท่ียากจน การ
ลดหยอ่นค่าโดยสารรถไฟ เป็นตน้ สาํหรับความตอ้งการช่วยเหลือจากรัฐบาลพบว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ตอ้งการมีบตัร
ประจาํตวัผูสู้งอายเุพ่ือใชใ้นการรักษาพยาบาลฟรี  รองลงมาตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  ตอ้งการมี
บตัรสุขภาพเพ่ือลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล   ตอ้งการพกัอาศยัอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราของรัฐ  และ ตอ้งการพกั
อาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชราของเอกชน 
 จากผลการศึกษาเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า  เร่ืองท่ีผูสู้งอายุมีความตอ้งการมากท่ีสุด  ไดแ้ก่  ดา้นการ
ไดรั้บการบริการจากภาครัฐ  เร่ืองท่ีผูสู้งอายมีุความตอ้งการมากท่ีสุดคือตอ้งการให้ภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครอง
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ส่วนทอ้งถ่ินจัดสรรงบประมาณเพ่ือมาดูแลผูสู้งอายุเช่นจัดตั้ งกองทุนผูสู้งอายุ ชมรมผูสู้งอายุ  ด้านการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั  เร่ืองท่ีผูสู้งอายุมีความต้องการมากท่ีสุดคือตอ้งการให้บุคคลในครอบครัวดูแลช่วยเหลือแมว้่าจะ
สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ ดา้นการดูแลสุขภาพ  เร่ืองท่ีผูสู้งอายุมีความตอ้งการมากท่ีสุดคือ คู่สมรสหรือบุตรหลาน  
พาไปตรวจสุขภาพประจาํปีอยา่งน้อยปีละ  1 คร้ัง  ดา้นกิจกรรมสําหรับผูสู้งอายุ  เร่ืองท่ีผูสู้งอายุมีความตอ้งการมาก
ท่ีสุดคือความเต็มใจให้ความช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน วดั ตามกาํลงัและความสามารถความเต็มใจให้
ความช่วยเหลือกิจกรรมในสังคม เช่น ชุมชน วดั ตามกาํลงัและความสามารถ  และดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและ
ความตอ้งการอ่ืนๆ  เร่ืองท่ีผูสู้งอายุมีความตอ้งการมากท่ีสุดคือ  ความตอ้งการความช่วยเหลือดา้นต่างๆ เช่น ท่ีพกั  
อาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม 
 ในขณะเดียวกนัเร่ืองท่ีผูสู้งอายุมีความตอ้งการน้อยท่ีสุดในแต่ละดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการได้รับการบริการจาก
ภาครัฐ เร่ืองท่ีผูสู้งอายมีุความตอ้งการนอ้ยท่ีสุดคือการจ่ายเบ้ียยงัชีพเกิดประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตของผูสู้งอายุ  แสดง
ให้เห็นว่าผูสู้งอายมีุความพึงพอใจเก่ียวกบัการดาํเนินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพและเห็นการดาํเนินงานมีความเหมาะสมดีแลว้  
ดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เร่ืองท่ีผูสู้งอายมีุความตอ้งการน้อยท่ีสุดคือ  ความพอใจในบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีมีต่อ
ครอบครัว เช่น การช่วยดูแลบา้น การเล้ียงดูบุตรหลาน  ดา้นการดูแลสุขภาพเร่ืองท่ีผูสู้งอายมีุความตอ้งการนอ้ยท่ีสุดคือ  
การไดเ้ลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและย่อยง่าย  ดา้นกิจกรรมสําหรับผูสู้งอายุ  เร่ืองท่ีผูสู้งอายุมี
ความตอ้งการน้อยท่ีสุดคือ  บุตรหลานพาไปเท่ียวพกัผ่อนตามสถานท่ีท่องเท่ียวในวนัหยุด เช่น เทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต ์เป็นตน้  และดา้นการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารและความตอ้งการอ่ืนๆ  เร่ืองท่ีผูสู้งอายมีุความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด คือ 
มีกิจกรรมอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายท่ีุบา้นโดย กลุ่มจิตอาสา 
 ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง  อาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาต่างกนั  
มีความตอ้งการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการโดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เนณัฐ
ชา จีรพฒันพงศ ์(2553 : บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาการดาํเนินงานสวสัดิการสังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลยางตลาด อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุโดยรวมและจาํแนกตามเพศ  อาย ุ
ระดบัการศึกษาและอาชีพ เห็นว่ามีการดาํเนินงานสวสัดิการสังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ยางตลาดโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และจากการศึกษาพบว่า  ผูสู้งอายุท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา
และอาชีพแตกต่างกนั เห็นว่ามีการดาํเนินงานสวสัดิการสังคมดา้นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลยาง
ตลาด และโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํไปใช ้
  1) ดา้นการได้รับการบริการจากภาครัฐ  หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจัดสรร
งบประมาณเพ่ือมาดูแลผูสู้งอาย ุ เช่น  จดัตั้งกองทุนผูสู้งอาย ุชมรมผูสู้งอาย ุ
  2) ดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั บุคคลในครอบครัวควรให้การดูแล  ชวยเหลืออย่างใกลชิ้ด โดยให้
ความสาํคญัในทุกๆ เร่ือง 
  3) ดา้นการดูแลสุขภาพ  คู่สมรสหรือบุตรหลาน ควรพาไปตรวจสุขภาพประจาํปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
  4) ดา้นกิจกรรมสําหรับผูสู้งอายุ หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดักิจกรรมหรือให้
โอกาสผูสู้งอายไุดท้าํกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
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  5) ดา้นการรับรู้ขอ้มลูข่าวสารและความตอ้งการอ่ืนๆ  หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควร
ให้ความช่วยเหลือดา้นท่ีพกั อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํศึกษาคร้ังต่อไป 
 1) ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคการดาํเนินงานดา้นสวสัดิการสําหรับผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 2) ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการของผูสู้งอายุ 
 3) ควรศึกษาแนวทางการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายใุนสภาวการณ์เปล่ียนแปลงทางสังคมปัจจุบนั 
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การบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล ศึกษากรณ ีเทศบาลต าบลจอหอ อ าเภอเมอืง จังหวดันครราชสีมา 
Public Services of Subdistrict Municipal : A Case Study of Jorhau Subdistrict, Muang District, 

Nakornratchasima Province 
 

เอกอาํนาจ  เรืองศรี1 
รัชดากร  ทมินเหมย2 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอ
เมือง จงัหวดันครราชสีมา จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และอาชีพ ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา 
คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลจอหอ  อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา จาํนวน 16,511 คน กาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน ได้จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง 391 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเม่ือพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ  อาํเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการศึกษาและ
วฒันธรรม ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และดา้นงานให้บริการ ตามลาํดบั 
 2. ประชาชนท่ีมีเพศ และอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นว่าการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ  
อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั :  การบริการสาธารณะ, เทศบาลตาํบล, จงัหวดันครราชสีมา 
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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, F-
test, 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 
 
บทน า 
 การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นภารกิจท่ีสําคญัประการหน่ึงท่ีบญัญติัไวเ้ป็น
กฎหมาย ดงัเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  บญัญติัให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอาํนาจ
หน้าท่ีโดยทัว่ไปในการดูแลและจดับริการสาธารณะเพ่ือประชาชนในทอ้งถ่ิน และมีความเป็นอิสระในการกาํหนด
นโยบายในการบริหาร การจดัการสาธารณะในการกาํหนดนโยบายการบริหาร การจดับริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลงั และมีอาํนาจหนา้ท่ีของตนเองโดยเฉพาะ (มาตรา  283) และมีแผนการกระจายอาํนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยคาํนึงถึงการกระจายอาํนาจเพ่ิมมากข้ึน มีสาระสําคญั คือ การกาํหนดอาํนาจและ
หนา้ท่ีใน การจดัระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง และการจดัสรรสัดส่วนภาษีอากรระหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลตาํบล 
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสาํหรับเมืองขนาดเล็กมีหนา้ท่ีจดับริการสาธารณะตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
 เทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมาเปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาํบลจอ
หอ เม่ือวนัท่ี  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542  มีพ้ืนท่ีติดต่อกบัเทศบาลนครนคราชสีมา  ซ่ึงเป็นชุมชนใหญ่  ลกัษณะชุมชน
และการดาํเนินชีวิตของประชาชนจึงมีลกัษณะก่ึงชุมชนเมือง ลกัษณะสําคญัประการหน่ึงของเทศบาลตาํบลจอหอคือ 
เป็นทางผา่นไปยงัจงัหวดัต่างๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ทาํให้การคมนาคมสะดวก  มีโรงงานอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานมาตั้งท่ีทาํการหรือสาํนกังานในเขตเทศบาล  ดงันั้นการบริการสาธารณะจึงภารกิจท่ี
สาํคญัของเทศบาลตาํบลจอหอ จากเหตุผลและความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลตาํบลจอหออาํเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมาซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและ
พฒันาการบริหารจดัการของเทศบาลตาํบลจอหอต่อไป 
 
 



408    ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา   

 

วตัถุประสงค์การศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา จาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมตฐิานของการศึกษา 

1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ  อาํเภอเมือง  
จงัหวดันครราชสีมา  แตกต่างกนั 

2. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ  อาํเภอเมือง  
จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 การศึกษาการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา ผูศึ้กษากาํหนด
ขอบเขตดา้นเน้ือหาโดยศึกษา  4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และดา้นงานให้บริการ  (พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542,  2542 : 65) 
 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ เทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
  ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1) ตวัแปรอิสระ (Independent  Variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลจอหอ 
อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ เพศและอาชีพ 
 2) ตวัแปรตาม (Dependent  Variables)  คือ การบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม และดา้นงานให้บริการ 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาเก็บขอ้มลูระหว่างวนัท่ี  10  มกราคม-30  มีนาคม  2558 
 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา จาํนวน 16,511 คน 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลจอหอ  อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  กาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณของ ทาโร  ยามาเน่  (Taro  Yamane,  1973  อา้งถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,  2546 : 
101)  โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั  .05  ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 390.53 คน 
การศึกษาน้ีจึงเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  391  คน  แลว้เลือกตวัอยา่งจากแต่ละหมู่บา้น  โดยคาํนวณตามสัดส่วนค่าร้อยละ และ
เลือกเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง   
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 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ  อาํเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา  จาํนวน 1  ฉบบั 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี  1  สอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 
 ตอนท่ี  2  สอบถามความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง จังหวดั
นครราชสีมา 
  โดยแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert)  
 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

1) ขอหนังสือจากวิทยาลยันครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา
เสนอต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลจอหอ  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา 

2) ผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาดว้ยตนเอง และไดติ้ดตามเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
3) ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้น สมบรูณ์การตอบแบบสอบถาม เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี ( Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) 
และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉล่ียและแปลความหมาย (บุญชม  ศรีสะอาด,   
2543 : 100) 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอ
เมือง จงัหวดันครราชสีมา จาํแนกตามสถานภาพใชค่้า  F-test  (One way ANOVA)  t–test 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จาํนวน 221 คน (ร้อยละ  56.53) รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 170  คน (ร้อยละ  43.47) ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพอาชีพอิสระ ส่วนตัว คา้ขาย จาํนวน 184 คน (ร้อยละ 47.06) รองลงมารับราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จาํนวน 113 คน (ร้อยละ 28.90) และประกอบอาชีพ จาํนวน 94 คน (ร้อยละ 24.04) 

2. ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  มีความคิดเห็นต่อการบริการ
สาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ โดยภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.83)  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย เป็นดังน้ี ดา้นการศึกษาและวฒันธรรม ( x =3.94) ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ( x =3.84) ด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ( x =3.80)  และดา้นงานให้บริการ ( x =3.76)  ตามลาํดบั  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น เป็นดงัน้ี 
 1) ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในท่ีสาธารณะ
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และจุดเส่ียง ( x =3.97) การขยายเขตบริการนํ้ าประปาให้ครอบคลุมและทัว่ถึง ( x =3.91) คุณภาพนํ้ าประปาไม่มี
ตะกอน ไม่มีกล่ินหรือส่ิงเจือปนอ่ืนๆ ( x =3.87) บริการนํ้าประปาอยา่งเพียงพอและสมํ่าเสมอ  ( x =3.85)  มีการดูแล 
บาํรุงรักษาสถานท่ีเล่นกีฬา และออกกาํลงักาย  ( x =3.82)  การดูแล บาํรุงรักษาสายไฟ ไฟฟ้าส่องสว่างในท่ีสาธารณะ
และจุดเส่ียง  ( x =3.78)  การดูแล บาํรุงรักษาถนน และทางระบายนํ้ า และจดัให้มีสถานท่ีเล่นกีฬาและออกกาํลงักาย   
( x =3.75)  และจดัให้สัญญาณไฟและเคร่ืองหมายจราจร  ( x =3.68) 
 2) ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี การป้องกนัและกาํจดันํ้ าเสีย และมลพิษต่างๆ  
( x =3.64)  การให้บริการแนะนาํรักษา ดูแลสุขภาพอนามยัผูสู้งอาย ุผูพิ้การและประชาชน  ( x =3.64)  การให้บริการ
ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ เช่น ไขเ้ลือดออก ไขห้วดันก โรคพิษสุนัขบา้  เป็นตน้  ( x =3.64)  การเก็บขยะ มูลฝอย
และส่ิงปฏิกูลต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ  ( x =3.64)  การกาํกบั ควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัใน
ร้านจาํหน่ายอาหาร  ( x =3.64)  โครงการรณรงคห์รืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ( x =3.64)  การให้ความรู้เร่ืองการป้องกนั
ยาเสพติด  ( x =3.64)  ความเพียงพอของสวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ  ( x =3.64)  การบริการเก่ียวกบัการดูแล
สัตวเ์ล้ียงและสัตวเ์ร่ร่อน  ( x =3.64)  และการสนับสนุนและจดับริการดา้นสาธารณสุข เช่น การประสานกบัสถาน
บริการดา้นสาธารณสุข เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ  ( x =3.64) 
 3) ดา้นการศึกษาและวฒันธรรม  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ( x =3.94)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  
ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  การจดับริการสําหรับเด็ก เช่น ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก  ( x =4.10)  จดัให้มีกิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลหรือวนัสาํคญัทางศาสนา( x =4.08)  การสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบ เช่น การศึกษานอกโรงเรียน  (กศน.)  ( x =4.03)  การให้ทุนอาหารเสริมหรืออาหารกลางวนัแก่โรงเรียน
ในพ้ืนท่ี  ( x =3.99)  มีกิจกรรมเพ่ือทาํนุบาํรุงและสืบสานวฒันธรรมไทย เช่น สงกรานต์  ลอยกระทง เป็นตน้  ( x

=3.97)  การส่งเสริม อนุรักษว์ฒันธรรมพ้ืนบา้นหรือวฒันธรรมชุมชน  ( x =3.96)  การสนบัสนุนหรือให้ทุนเพ่ือจดัซ้ือ 
จดัหาวสัดุ ส่ือการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี  ( x =3.94)  การสนับสนุนกิจกรรมหรือให้ทุนการศึกษาแก่
โรงเรียนในพ้ืนท่ี  ( x =3.89)  การส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ( x =3.75)  และการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ( x =3.75) 

 4) ดา้นงานให้บริการ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( x =3.76)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ทุกขอ้อยู่ใน
ระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  การให้บริการดา้นขอ้มูลข่าวสารอย่างถูกตอ้งครบถว้น  
( x =3.85) เจา้หน้าท่ีให้คาํแนะนาํและเอาใจใส่ต่อผูใ้ชบ้ริการ  ( x =3.85)  เจา้หน้าท่ีให้คาํแนะนาํและเอาใจใส่ต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ  ( x =3.81)  อาคารสถานท่ีมีการแบ่งสัดส่วนอย่างเป็นระบบและมีป้ายบอกอย่างชดัเจน  และมีแผนผงั
แสดงขั้นตอนการให้บริการ และการติดต่อไวอ้ยา่งชดัเจน ( x =3.78)  มีป้ายบอกท่ีตั้งของเทศบาลฯ อยา่งชดัเจน  ( x

=3.77)  เจา้หน้าท่ีมีการส่ือสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการอย่างชดัเจน และการจดัสถานท่ีให้บริการสะอาด 
สวยงาม ( x =3.76)  เจา้หน้าท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแยม้แจ่มใสในการให้บริการ ( x =3.75)  
การเตรียมวสัดุอุปกรณ์เพ่ืออาํนวยความสะดวก  เช่น ปากกา กาว กรรไกร ท่ีเยบ็กระดาษ เป็นตน้ ( x =3.73)  และ  
ความเพียงพอและความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ  ( x =3.63) 

3. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ  อาํเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา  ไม่แตกต่างกนั 



วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Journal of Political Science and Social Science)    411 

 

4. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ  อาํเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
อภปิรายผล 

1. จากผลการศึกษาท่ีพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบล ศึกษากรณี  
เทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยรวมและรายดา้น ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย  ไดแ้ก่  ดา้นการศึกษาและวฒันธรรม  ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  และดา้นงานให้บริการ  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปราณี  อินทวงศ ์ (2550 : บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาเร่ือง 
ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ประสิทธิผลการให้บริการ
ของเทศบาลตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยผูศึ้กษาจะไดน้าํ
ประเด็นท่ีไดจ้ากการศึกษามาอภิปรายผลเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 
 1) ดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ประชาชนมีความคิดเห็นว่าเทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา มีการบริการสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดับมาก เร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือ เร่ืองการติดตั้ ง
ไฟฟ้าส่องสว่างในท่ีสาธารณะและจุดเส่ียง  เร่ืองเก่ียวกบับริการนํ้ าประปา  ไดแ้ก่  การขยายเขตบริการนํ้ าประปาให้
ครอบคลุมและทัว่ถึง  คุณภาพนํ้าประปาไม่มีตะกอน ไม่มีกล่ินหรือส่ิงเจือปนอ่ืนๆ  บริการนํ้าประปาอย่างเพียงพอและ
สมํ่าเสมอมีการดูแล บาํรุงรักษาสถานท่ีเล่นกีฬา และออกกาํลงักาย   การดูแล บาํรุงรักษาสายไฟ ไฟฟ้าส่องสว่างในท่ี
สาธารณะและจุดเส่ียง  การดูแล บาํรุงรักษาถนน และทางระบายนํ้ า และจดัให้มีสถานท่ีเล่นกีฬาและออกกาํลงักาย 
และจดัให้มีสัญญาณไฟและเคร่ืองหมายจราจร  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธันยวฒัน์  รัตนสัค  (2547 : บทคดัย่อ)  ท่ี
ทาํการศึกษาเร่ืองการประเมินความคิดเห็นของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงราย และได้
เสนอเสนอผลการศึกษาว่า คิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีภารกิจหน้าท่ีในการ
จดัการโครงสร้างพ้ืนฐานมาเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงเป็นผลมาจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชง้บประมาณส่วนใหญ่ไป
กบังานของโครงสร้างพ้ืนฐานในทอ้งถ่ิน งานก่อสร้างซ่อมแซมเพ่ือให้มีผลต่อการดาํเนินงานอย่างมีรูปธรรมอนัมี  นัย
ยะท่ีส่งผลต่อการเลือกตั้งในการบริหารในคร้ังต่อไป  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  อดิศรา  เกิดทอง  (2546 : 
บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาเร่ืองการประเมินประสิทธิผลของการให้การบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์   ผล
การศึกษาพบว่า  เทศบาลไดจ้ดัการบริการสาธารณะไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนโดย
มีผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรมทั้งในดา้นของการบริการสาธารณะท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีตามสภาพแวดลอ้ม ทั้ง
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม  เศรษฐกิจ  ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากในการพฒันาทอ้งถ่ินนั้น
ตอ้งให้ความสาํคญักบัความตอ้งการพ้ืนฐานของประชาชน  ซ่ึงถือเป็นรากฐานในการพฒันาชุมชนและสังคมในดา้น
อ่ืน ๆ 
 2) ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมประชาชนมีความคิดเห็นว่าเทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง  
จงัหวดันครราชสีมา  มีการบริการสาธารณะโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือ  การป้องกนัและ
กาํจดันํ้ าเสีย และมลพิษต่างๆ  การให้บริการแนะนาํรักษา ดูแลสุขภาพอนามยัผูสู้งอายุ ผูพิ้การและประชาชน  การ
ให้บริการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ เช่น ไขเ้ลือดออก ไขห้วดันก โรคพิษสุนขับา้  เป็นตน้  การเก็บขยะ มูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกลูต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ  การกาํกบั ควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในร้านจาํหน่ายอาหาร  
โครงการรณรงคห์รืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  การให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัยาเสพติด  ความเพียงพอของสวนสาธารณะ
หรือสวนสุขภาพ  การบริการเก่ียวกับการดูแลสัตว์เล้ียงและสัตว์เร่ร่อน  และการสนับสนุนและจัดบริการด้าน



412    ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา   

 

สาธารณสุข เช่น การประสานกับสถานบริการด้านสาธารณสุข เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  ฐิติพงศ ์ ทิพยอ์กัษร  (2554 : บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริการ
สาธารณะของของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต อยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ อุไร ภาควิชยั  (2552 : บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ืองประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วน
ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีระดบัประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะของประชาชนท่ีมีต่อ
ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 
 3) ดา้นการศึกษาและวฒันธรรม  ประชาชนมีความคิดเห็นว่าเทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง  จงัหวดั
นครราชสีมา  มีการบริการสาธารณะโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือ การจดับริการสําหรับเด็ก 
เช่น ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จดัให้มีกิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลหรือวนัสาํคญัทางศาสนา การสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบ เช่น การศึกษานอกโรงเรียน  (กศน.)  การให้ทุนอาหารเสริมหรืออาหารกลางวนัแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี  มีกิจกรรม
เพ่ือทาํนุบาํรุงและสืบสานวฒันธรรมไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นตน้  การส่งเสริม อนุรักษ์วฒันธรรมพ้ืนบา้น
หรือวฒันธรรมชุมชน  การสนับสนุนหรือให้ทุนเพ่ือจดัซ้ือ จดัหาวสัดุ ส่ือการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ีการ
สนับสนุนกิจกรรมหรือให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการส่งเสริมให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  วชัระ  เสริฐสมใจ  (2550 : 
บทคดัยอ่)  ท่ีศึกษาเร่ืองประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม อาํเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม  ดา้นการศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม  โดยภาพรวมในระดบัมาก 
 4) ด้านงานให้บริการ  ประชาชนมีความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา มีการบริการสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เร่ืองท่ีดาํเนินการมากท่ีสุดคือ  การให้บริการดา้นขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งถูกตอ้งครบถว้น เจา้หนา้ท่ีให้คาํแนะนาํและเอาใจใส่ต่อผูใ้ชบ้ริการ  เจา้หน้าท่ีให้คาํแนะนาํและเอาใจใส่
ต่อผูใ้ชบ้ริการ  อาคารสถานท่ีมีการแบ่งสัดส่วนอยา่งเป็นระบบและมีป้ายบอกอยา่งชดัเจน และมีแผนผงัแสดงขั้นตอน
การให้บริการ และการติดต่อไวอ้ย่างชดัเจน มีป้ายบอกท่ีตั้งขององค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) อย่างชัดเจน 
เจา้หน้าท่ีมีการส่ือสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการอย่างชดัเจน และการจดัสถานท่ีให้บริการสะอาด สวยงาม 
เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ยิม้แยม้แจ่มใสในการให้บริการการเตรียมวสัดุ  อปกรณ์เพ่ืออาํนวย
ความสะดวก เช่น ปากกา กาว กรรไกร ท่ีเยบ็กระดาษ เป็นตน้ และความเพียงพอและความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ  
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  วชัระ  เสริฐสมใจ  (2550 : บทคดัย่อ)  ท่ีศึกษาเร่ืองประสิทธิผลในการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม อาํเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลท่าขา้ม  ด้านงานให้บริการและบริการชุมชน  โดยภาพรวมในระดบัมาก  และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  พรจนัทร์  มิตรมุสิก  (2549 : บทคดัย่อ)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการให้บริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่เจดียใ์หม่  อาํเภอเวียงป่าเป้า  จงัหวดัเชียงราย  ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนพึงพอใจมาก
ต่อการให้บริการสาธารณะและการทาํงานของพนกังานส่วนตาํบล 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ  
อาํเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา พบว่า ประชาชนเพศหญิงและเพศชาย  มีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของ
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เทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างกนั ในขณะเดียวกนัประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ท่ีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบล
จอหอ อาํเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะโดย
ภาพรวมการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากอยูแ่ลว้  แต่ประชาชนมีความตอ้งการให้เทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พฒันาและ
ปรับปรุงการบริการสาธารณะในดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัรองลงมาให้มากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้
 1) เทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา ควรพฒันางานดา้นการบริการให้ดียิง่ข้ึน เช่น จดั
บริเวณและสถานท่ีจอดรถให้สะดวก สบายและเพียงพอ การเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์เพ่ืออาํนวยความสะดวก  เป็นตน้ 
 2) เทศบาลตําบลจอหอ อาํเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ควรพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ดียิง่ข้ึน  โดยอาจทาํการศึกษาหรือสาํรวจความตอ้งการของประชาชนแลว้นาํมาผลการศึกษามาจดัทาํ
แผนและดาํเนินงาน เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
 3) เทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง  จังหวดันครราชสีมา ควรประสานความร่วมมือกับชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ ในการบริการสาธารณะ เพ่ือให้การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1) ควรศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในการบริการสาธารณะของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 2) ควรศึกษาความตอ้งการบริการสาธารณะของประชาชนในทอ้งถ่ิน เพ่ือเป็นแนวทางดาํเนินงานบริการ
สาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
เอกสารอ้างองิ 

 
ฐิติพงศ ์ ทิพยอ์ักษร.  2554.  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จังหวัด

บุรีรัมย์.  ปริญญานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์ 
ธันยวฒัน์  รัตนสัค.  2547. การประเมินผลความคิดเห็นของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

เชียงราย. ปริญญานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
บุญชม  ศรีสะอาด.  2543.  การวจิัยเบือ้งต้น.  พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ : สีริยาสาสน์. 
_____________ .  2545.  การวจิัยเบือ้งต้น.  พิมพค์ร้ังท่ี 7.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
_____________ .  2546.  การวจิัยส าหรับครู.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
ปราณี  อินทวงศ.์  2550.ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต าบลบางกะดีอ าเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี. ปริญญา

นิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร. 
พรจนัทร์  มิตรมุสิก .2549.  การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ใหม่อ าเภอเวียงป่าเป้า

จังหวดัเชียงราย.  ปริญญานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 



414    ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา   

 

บทความวชิาการ 
 

บรรษัทภบิาล : การปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

ลทัธจิตร  มีรักษ์1 
สุณีชญาน์  ฉตัรบุรานนทชยั2 

ชลิดา  กนัหาลิลา3 
 
บทน า 
บรรษัทภิบาล : การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่า เทียมกัน บทความน้ีมาจากประสบการณ์ทาํงานของผูเ้ขียนขณะ
ปฏิบติังานในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  และในฐานะบทบาทของนักลงทุน
อิสระท่ีเป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนมากนอ้ยต่างกนัไปตามปัจจยัประกอบต่างๆ เป็นเหตุให้ผูเ้ขียนสงสัยอยู่เสมอว่า บริษทั
ในแต่ละแห่งนั้ นจะมีนโยบายการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัหรือไม่อย่างไร แมว้่าจะมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเร่ืองดังกล่าว ไดอ้อกมาตรฐานการปฏิบติัและกาํหนดบทลงโทษอย่าง
ชดัเจนก็ตาม  
 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั รัฐบาลพยายามส่งเสริมประชาชนให้เห็นประโยชน์และคุณค่าในการลงทุนใน
รูปแบบต่างๆ เช่นการลงทุนในกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การประกนัชีวิต การลงทุนในตลาดทุนและตลาดตราสารหน้ี 
เป็นตน้ อีกทั้งยงักาํหนดมาตรการลดหยอ่นและสิทธิพิเศษทางภาษีเพ่ือเป็นการจูงใจดว้ย แน่นอนว่าการลงทุนต่างๆ มี
เร่ืองของผลประโยชน์ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนหรือแมแ้ต่การทุจริตหรือการไม่ปฏิบติัไปตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (กลต.) ซ่ึงเป็น
หน่วยงานกาํกบัดูแลบริษัทท่ีจดทะเบียน ให้ดาํเนินกิจการและปฏิบติัตามกฎร ะเบียบอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา 
โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละสิทธิในการรับรู้และเขา้ถึงขอ้มลูต่างๆมีความถูกตอ้งและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
เพ่ือให้การกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance - CG) หรือปัจจุบนัใชค้าํว่า บรรษัทภิบาล ซ่ึงหมายถึง การกาํกบั
ดูแลกิจการให้เจริญรุดหนา้อยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยเง่ือนไขของความถูกตอ้งโปร่งใส การมีจริยธรรมท่ีดี โดยคาํนึงถึง
ผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการเป็นหลกั การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในฐานะท่ีเป็นประธานคณะอนุกรรมการสร้ างความรู้ความเข้าใจและการประชาสัมพนัธ์การ
ดาํเนินการเก่ียวกบับรรษทัภิบาลในประเทศไทย ไดป้ระกาศเผยแพร่นั้น เป็นการนาํขอ้พึงปฏิบติัจากหลกัการกาํกับ
ดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ้ ท่ีไดป้ระกาศใชเ้ม่ือเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมให้เทียบเคียงกบัหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate 
Governance ปี 2004) และขอ้เสนอแนะของธนาคารโลกจากการเขา้ร่วมโครงการ Corporate Governance - Reports on 
the Observance of Standards and Codes (CG-ROSC) โดยปรับให้มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของบริษทัจด
                                                             
 

1 นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
3 นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ทะเบียนไทย มีอยู่ดว้ยกนั 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใสและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ดงัน้ี (สถาบนัไทยพฒัน์,2553) 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาํ
หนา้ท่ีแทนตนและมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของบริษทั บริษทัจึงควรส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้น
ไดใ้ชสิ้ทธิของตน 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร รวมทั้งผูถื้อหุ้นต่างชาติ ควรไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยท่ีถูกละเมิดสิทธิ
ควรมีโอกาสไดรั้บการชดเชย 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย ผูมี้ส่วนไดเ้สียควรไดรั้บการดูแลจากบริษทัตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้าง
ความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงินและความย ัง่ยนืของกิจการ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการควรดูแลให้บริษทัเปิดเผยข้อมูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
บริษทั ทั้งขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูท่ีมิใช่ขอ้มลูทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ี
เขา้ถึงขอ้มลูไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ 

หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีบทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษทั คณะกรรมการมีความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

ดงันั้ น การดาํเนินกิจกรรมโดยมีเป้าหมายท่ีผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร คณะกรรมการ หรือพนักงาน (คือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
กิจการ) เป็นตวัตั้ง กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร ซ่ึงจดัอยู่ในหัวขอ้การกาํกบัดูแล
กิจการภายในให้มีความโปร่งใส สามารถให้สังคมภายนอกตรวจสอบได ้บรรษัทภิบาล จึงถือเป็นโครงสร้างและ
กระบวนการภายในกิจการ ท่ีตอ้งจดัให้มีข้ึนสาํหรับการกาํหนดทิศทางและสอดส่องดูแลผลการปฏิบติังานของกิจการ 
ทั้งน้ี เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการ พร้อมกนักบัความสามารถในการสร้างมลูค่าเพ่ิมและส่งเสริมการเติบโตของ
กิจการอย่างมัน่คงและเป็นกลไกการดาํเนินงานในกิจการท่ีเช่ือมโยงสู่กระบวนการภายนอก ท่ีจัดให้มีข้ึนภายใต้
จุดมุ่งหมายท่ีต้องการสร้างประโยชน์แก่กิจการและส่วนรวมบนพ้ืนฐานของการไม่เบียดเบียนกนั การสงเคราะห์
ช่วยเหลือส่วนรวมตามกาํลงัและความสามารถของกิจการ อนัจะนาํไปสู่ความย ัง่ยนืของกิจการในระยะยาว  ดงัท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ ผูเ้ขียนเคยเป็นผูป้ฏิบติังานในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเป็นนักลงทุนใน
หุ้นของบริษทัจดทะเบียนต่างๆ หรือเรียกอยา่งตรงไปตรงมาว่า ผูถื้อหุ้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัต่อผู ้
ถือหุ้นจากบริษทัจดทะเบียน (ศนูยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน,2555) 

ผูเ้ขียนขอกล่าวถึงหลกัการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนันั้น ควรจะมีหลกัปฏิบติัท่ีพอจะสรุปไดช้ดัเจนว่า ผูถื้อ
หุ้นมีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาํหน้าท่ีแทนตนและมีสิทธิในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของบริษัท บริษทัจึงควรส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นได้ใชสิ้ทธิของตน  สิทธิขั้น
พ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ การไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลของ
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กิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น  การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบั
และหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้  

ผูถื้อหุ้นควรไดรั้บทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม และขอ้มลูท่ีเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ
ก่อนการประชุมตามเวลาอนัควร มีโอกาสซกัถามกรรมการทั้งในท่ีประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระ
การประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม สําคญัท่ีสุดคือคณะกรรม การบริษทัตอ้งตระหนักและให้
ความสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น ไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น 

จากประสบการณ์การทาํงานในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นจะเท่าเทียมกนัจริงได้
หรือไม่ เพราะขอ้มลูภายในบางอยา่งของบริษทัก็ไม่สามารถเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้นภายนอกไดท้ั้งหมด ดว้ยเกรงว่าอาจจะมี
ผลกระทบต่อการลงทุนจากผูถื้อหุ้นและภาพลกัษณ์ของบริษทั การสรุปตวัเลขผลประกอบการของบริษทัในรายงาน
ประจาํปี ก็ไม่อาจจะเป็นตวัช้ีวดัไดว้่าผูถื้อหุ้นจะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั หรือบางทีคณะกรรมการบริหาร
ของบริษทัก็ไม่สามารถตอบคาํถามหรือไม่ตอ้งการให้ผูถื้อหุ้นซักถามถึงขอ้มูลภายในท่ีแทจ้ริงของบริษทัไดท้ั้งหมด 
การลงทุนในตลาดทุน มีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงของราคาหุ้นในทุกขณะ  ผลประโยชน์และการมีส่วนไดส่้วนเสียใน
สภาวะท่ีเรียกไดว้่ามีความเส่ียงนั้น ผูถื้อหุ้นย่อมตอ้งตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในทางบวกหรือทางลบใน
รูปแบบตวัเงินหรือเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษทั แมว้่าหลกัการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นนั้น จะมีแนวปฏิบติัท่ีดี
เพียงใดก็ตาม ท่ีผูเ้ขียนขอยกตวัอยา่ง ดงัน้ี (ศนูยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน,2555) 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทควรเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุ้นประเภท
สถาบนัให้เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัควรดูแลให้บริษทัมีการให้ขอ้มลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมโดยมีคาํช้ีแจงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น หรือใน
เอกสารแนบวาระการประชุมควรละเวน้การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุ้นในการศึกษาสารสนเทศ
ของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัควรอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอยา่งเต็มท่ี และ
ควรละเวน้การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้น เช่น การเขา้ประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติ 
ไม่ควรมีวิธีการท่ียุง่ยากหรือมีค่าใชจ่้ายมากเกินไป สถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริษทัควรเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถาม
ล่วงหน้าให้ชดัเจน และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมกบัการนาํส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น   นอกจากน้ี บริษทัควร
เผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ดงักล่าวไวบ้น website ของบริษทัดว้ย 

คณะกรรมการบริษทัควรสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชห้นงัสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได ้และควรเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 
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การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษทัควรส่งเสริมให้บริษทันาํเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น การ
นบัคะแนนและแสดงผล  เพ่ือให้การดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ 

กรรมการบริษทัทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

ในการประชุมผูถื้อหุ้นควรจดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัควรส่งเสริมให้บริษทัจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ
ประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น และเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบพร้อมบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริษทัควรสนบัสนุนให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสําคญั เช่น การทาํรายการเก่ียวโยง การ
ทาํรายการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นต้น เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แยง้ใน
ภายหลงั 

ประธานในท่ีประชุมควรจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคาํถาม
ต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 

รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นควรบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ
ก่อนดาํเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งประเด็น หรือซกัถาม นอกจากน้ี ควรบนัทึกคาํถามคาํตอบ 
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถื้อหุ้นเห็นด้วย คดัคา้น และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบนัทึก
รายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมดว้ยและบริษทัควรเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการ
ลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้นในวนัทาํการถดัไปบน website ของบริษทั 

ถึงแมว้่าแต่ละบริษทัจะมีหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นชดัเจนอยา่งไร แต่เราก็จะไดเ้ห็นและไดรั้บทราบข่าวการไม่
ปฏิบติัตามหลักบรรษัทภิบาลเร่ืองน้ีเสมอ เช่น กรณีผูบ้ริหารบริษทัมหาชนระดบัข้ามชาติ ใชอ้าํนาจหน้าท่ีในทาง
บริหารนาํขอ้มลูภายในเอ้ือผลประโยชน์ต่อตนเองและพวกพอ้ง หรือการดาํเนินการต่างๆ ให้มีผลประโยชน์ต่ออตัรา
ต่อหน่วยการลงทุนของบริษทั  (ศนูยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน,2555) ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ซ่ึงไดแ้ก่ การท่ีบุคคลใดอาศยัตาํแหน่งหนา้ท่ี หรืออยูใ่นฐานะท่ีมีสามารถล่วงรู้
ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นสาระสาํคญัของบริษทั อนัเป็นสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์และเขา้มาทาํการ
ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยอาศยัขอ้เทจ็จริงดงักล่าว ก่อนท่ีขอ้เทจ็จริงดงักล่าวจะถูกเปิดเผยต่อประชาชนอย่างเท่าเทียม
กนั ซ่ึงถือเป็นการเอาเปรียบบุคคลอ่ืนและเป็นการซ้ือขายท่ีไม่เป็นธรรม 
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การสร้างราคาหลกัทรัพย์ หรือการป่ันหุ้น (Market Manipulation) ซ่ึงไดแ้ก่ การท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีการซ้ือขาย
ในลกัษณะจงใจหรือเจตนาบิดเบือนราคาและปริมาณการซ้ือขายของหลกัทรัพยใ์ห้ผิดไปจากสภาพปกติ โดยมีเจตนา
หลอกลวงให้ผูอ่ื้นสาํคญัผดิเก่ียวกบัราคาและปริมาณการซ้ือขายของหลกัทรัพยน์ั้นๆและหวงัผลประโยชน์จากการลวง
การซ้ือขายนั้น เช่นการผลกัดนัราคา โดยการพยายามทาํให้ราคาหลกัทรัพยป์รับตวัสูงข้ึน เพ่ือหวงัประโยชน์ท่ีจะขาย
หลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาสูง หรือการพยงุราคา เพ่ือรักษาระดบัราคาหุ้นไม่ให้สูงหรือตํ่ากว่าราคาท่ีควรจะเป็น หรือการกด
ราคา โดยการทาํให้ราคาหลกัทรัพยต์ ํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น เพ่ือหวงัประโยชน์จากการท่ีจะเขา้ไปซ้ือในราคาตํ่า หรือการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะจบัคู่กนัเอง ซ่ึงในท่ีสุดบุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์จากการซ้ือขายนั้นเป็นบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกนัไม่มีการเปล่ียนมือกนัจริง เพ่ือลวงให้บุคคลอ่ืนหลงผิดในราคาหรือปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็น
ตน้ 

การปล่อยข่าวลอืหรือกล่าวข้อความอนัเป็นเทจ็ (Misstatement) ซ่ึงไดแ้ก่ การบอกกล่าว การแพร่ข่าว หรือขอ้ความอนั
เป็นเท็จ รวมถึงข้อความใดๆ โดยเจตนาให้ผูอ่ื้นสําคัญผิดในข้อเท็จ จริงเก่ียวกับบริษัทจดทะเบียน หรือเข้าใจว่า
หลกัทรัพยใ์ดจะมีราคาสูงข้ึนหรือลดลง 

กรณศึีกษาทีเ่กดิขึน้  
ทั้งน้ีผูเ้ขียนขอยกตวัอยา่งการกระทาํดงักล่าวท่ีมีการเผยแพร่ทางส่ือต่างๆ และเป็นท่ีสนใจของประชาชน มาประกอบ
ในบทความน้ี คือ (พิเศษ,2559) เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2558 สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ได้ตรวจสอบพบบุคคลซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) ได้ซ้ือหุ้น 
MAKRO โดยพบการซ้ือหุ้นในบญัชีบุคคลดงักล่าวหรือผูส้นับสนุนระหว่างวนัท่ี 10–22 เมษายน 2556 ซ่ึงเป็นช่วงท่ี
บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) เจรจาตกลงจะซ้ือหุ้น MAKRO ท่ีบริษทั เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. (SHV) ถืออยู่
ทั้งทางตรงและทางออ้มจาํนวน 154,429,500 หุ้น หรือเท่ากบัร้อยละ 64.35 ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของ MAKRO ท่ีราคาหุ้นละ 787 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาดในขณะนั้นอยา่งมีนยัสาํคญั และเป็น
เหตุให้ CPALL ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหุ้น MAKRO ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดเป็นการทัว่ไป (Tender Offer) ท่ีราคาเดียวกนั  

ผูบ้ริหารดงักล่าวไดอ้าศยัขอ้มูลภายในซ่ึงบางรายล่วงรู้จากการร่วมในคณะผูบ้ริหารของ CPALL ท่ีเขา้ร่วมเจรจากบั
ผูข้ายในธุรกรรมดงักล่าว และบางรายล่วงรู้เน่ืองจากการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ CPALL ไดท้าํการซ้ือหุ้น 
MAKRO โดยอาศยัขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหุ้น MAKRO ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
ประชาชน การกระทาํของผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบุคคลวงในเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 241 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ผูบ้ริหารทั้งหมดยนิยอมเขา้รับการเปรียบเทียบ คณะกรรมการเปรียบเทียบ
จึงได้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 30 กว่าล้านบาท คดีน้ีไม่ใช่คดีแรกของความผิดตามมาตรา 241 พระราชบญัญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือ Insider Trading มีผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเคยโดนกนัมาแลว้หลายราย แต่คดีน้ีเป็นท่ีฮือฮากนัมากหน่อยเพราะเงินค่าปรับสูง และผูบ้ริหารท่ีโดน
ปรับเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง คดี Insider Trading ในระยะหลังๆ น้ีท่ีเก่ียวกับการควบหรือซ้ือกิจการ (Merger & 
Acquisition) ก็มีปรากฏให้เห็นอยูเ่สมอ เช่น 

ในฮ่องกงปี 2009 อดีตกรรมการผูจ้ดัการของ Morgan Stanley Asia Ltd ก็ถูกศาลลงโทษจาํคุก 7 ปี ฐาน Insider 
Trading หุ้นบริษทั CITIC Resources Holdings ในระหว่างการทาํ Merger & Acquisition บริษทัในปี 2007  
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ในองักฤษ ปี 2012 มีคดี Insider Trading ขา้มประเทศ เม่ือ Arnold McClellan ซ่ึงเป็นหุ้นส่วนของบริษทับญัชีใหญ่แห่ง
หน่ึงในสหรัฐฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ Merger & Acquisition ของหลายบริษทั และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลแก่ภริยา ซ่ึงทางฝ่าย
ภริยานาํขอ้มลูภายในน้ีไปแจง้กบัเครือญาติ ซ่ึงอยู่ในองักฤษ เพ่ือทาํ Insider Trading โดยการไปซ้ือหุ้นต่างๆ ระหว่าง
ตุลาตม 2006 ถึงกุมภาพนัธ์ 2008 คดีน้ีศาลองักฤษตดัสินให้จาํคุก คนละ 10 เดือน 
ในปี 2013 ท่ีสหรัฐอเมริกา ก็มีคดีเกิดข้ึนอีก เป็นเร่ืองการควบกิจการของบริษทั Bluegreen Corporation กบับริษทั BFC 
Financial Corporation ทั้งสองบริษัทได้เร่ิมเจรจาท่ีควบกันราวเดือนสิงหาคม 2011 โดยทั้งสองบริษัทมีผูบ้ริหาร
ระดบัสูงร่วมกนัอยูค่นหน่ึง ผูบ้ริหารคนน้ีกบันาย Begelman เป็นเพ่ือนกนัมายาวนานเกือบ 20 ปี และทั้งคู่เป็นสมาชิก
ของชมรมหน่ึงใน the World Presidents’ Organization-WPO มีการพบปะกันโดยทานอาหารหรือสัมมนาเพ่ือ
แลกเปล่ียนความคิดและคาํแนะนาํในการทาํธุรกิจ และในตน้เดือนพฤศจิกายน 2011 ซ่ืงมีการสัมมนาประจาํปีของ 
WPO นาย Begelman ก็ไดรั้บข่าวจากผูบ้ริหารคนนั้นว่า BFC Financial Corporation มีแผนท่ีจะควบกบั Bluegreen 
Corporation นาย Begelman ก็เลยไปซ้ือหุ้นของ Bluegreen Corporation และขายไปเม่ือมีการประกาศแผนการควบ
รวมแลว้ทาํกาํไรไป 14,949 ดอลลาร์ ทาง SEC ก็เลยมาเอาเร่ือง และนาย Begelman ยอมรับผดิเสียค่าปรับไป 
และล่าสุดเม่ือเดือนตน้ปี 2015 น้ีเอง SEC ก็ไดก้ล่าวหานาย Charles L. Hill Jr. ในคดีบริษทั Radiant Systems โดยนาย 
Hill ไดซ้ื้อหุ้นก่อนการควบรวมของบริษทั Radiant Systems จะประกาศดว้ยนาย Hill ไดรู้้ขอ้มูลท่ียงัมิไดป้ระกาศต่อ
สาธารณะจากเพ่ือนซ่ึงรู้มาจากผูบ้ริหารของ Radiant Systems นาย Hill ไม่เคยซ้ือหุ้นมาก่อนเลยเป็นเวลาตลอด 4 ปี
ก่อนจะมาซ้ือหุ้นของ Radiant Systems ก่อนประกาศข่าวเป็นเงิน 2.2 ลา้นดอลลาร์ และหลงัจากข่าวการควบรวมได้
ประกาศแลว้ นาย Hill ก็ขายทาํกาํไรไปประมาณ 744,000 ดอลลาร์  

สังเกตไดว้่า ในคดี Insider Trading ในต่างประเทศในระยะหลงัๆ น้ี ส่วนใหญ่จะเป็นคดีท่ีผูบ้ริหารบอกขอ้มูลแก่คน
ภายนอก และคนภายนอกนั้นไปหาประโยชน์จากขอ้มูลนั้น คดีท่ีผูบ้ริหารเป็นผูท้าํเองมีลดน้อยลง อาจจะเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีตามกฎหมายตอ้งเปิดเผยมากข้ึน และรู้ถึงโทษและผลร้ายท่ีจะเกิดข้ึนหากถูกทางการดาํเนินคดี Insider 
Trading เป็นอยา่งดี จึงทาํให้คดี Insider Trading ท่ีผูก้ระทาํผดิเป็นผูบ้ริหารของบริษทัจึงมีจาํนวนลดนอ้ยลง 
ในประเทศไทยก็มีกฎหมายกาํหนดว่าการใช้ข้อมูลวงในหาประโยชน์จากหุ้นก็เป็นความผิด โดยมีกาํหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 241 ว่า 

ในการซ้ือหรือขายซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์
ห้ามมิให้บุคคลใดทาํการซ้ือหรือขายหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายหรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือหรือขายหรือเสนอซ้ือ
หรือเสนอขายซ่ึงหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในศนูยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศยัขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั
ต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยท่ี์ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนและตนไดล่้วงรู้มาในตาํแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น 
และไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะกระทาํเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือนาํขอ้เท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือให้
ผูอ่ื้นกระทาํดงักล่าวโดยตนไดรั้บประโยชน์ตอบแทน เพ่ือประโยชน์แห่งมาตราน้ี บุคคลตามวรรคหน่ึงให้รวมถึง 

(1) กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงานหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยห์รือบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศนูยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์
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(2) ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อ
ขายหลักทรัพย์ท่ีถือหลักทรัพย์ตามมูลค่าท่ีตราไวเ้กินร้อยละห้าของทุนจดทะเบียน ในกรณีน้ีให้ค ํานวณมูลค่า
หลักทรัพยข์องผูถื้อหลกัทรัพยโ์ดยนับหลักทรัพยข์องคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูถื้อหลักทรัพย์
ดงักล่าวรวมเป็นหลกัทรัพยข์องผูถื้อหลกัทรัพยด์ว้ย 

(3) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ หรือกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือพนักงานของตลาดหลักทรัพย ์หรือศูนยซ้ื์อขาย
หลกัทรัพย ์ซ่ึงอยู่ในตาํแหน่งหรือฐานะท่ีสามารถล่วงรู้ขอ้เท็จจริง อนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของ
หลกัทรัพยอ์นัไดจ้ากการปฏิบติัหนา้ท่ี 

(4) ผูใ้ดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์และหรือการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์หรือศนูยซ้ื์อขายหลกัทรัพย”์ 

ในบา้นเรายงัไม่เคยมีคดี Insider Trading ข้ึนสู่ศาลฎีกา มีแต่คดีท่ี ก.ล.ต. ไปตรวจพบเจอและผูก้ระทาํความผิดยอมรับ
ผดิและเสียค่าปรับ ทาํให้คดีเป็นอนัเลิกกนัจบไปในชั้นของ ก.ล.ต. เสียก่อน แต่คดีเกือบทั้งหมดเป็นคดีท่ีผูบ้ริหารของ
บริษทัเป็นผูก้ระทาํความผดิ  

เร่ือง Insider Trading น้ี นอกจากจะมีตวับทกฎหมายในการห้ามปรามและมีบทลงโทษในกรณีท่ีฝ่าฝืนแลว้ ก็ยงัมี
มาตรการท่ีเป็นการส่งเสริมให้บริษัทและผูบ้ริหารมีความประพฤติดีอีกด้วย ซ่ึงมาตรการน้ีเป็นท่ีรู้จกักันทัว่ไปว่า 
Corporate Governance มีช่ือเรียกภาษาไทยในนามของ “บรรษทัภิบาล”ดงัท่ีผูเ้ขียนกล่าวถึงมาขา้งตน้ของบทความน้ี 

ในประเทศไทย บรรษทัภิบาลเป็นในรูปของข้อพึงปฏิบติัแบบเดียวกบัอังกฤษ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี
บรรษทัภิบาลใชอ้ย่างในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2545 เปล่ียนแปลงมาหลายฉบบัตามกาลสมยั ฉบบัล่าสุดก็เป็นฉบบัปี 
2555 มีช่ือเรียกว่า “หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555” 

ในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีฯ เร่ือง “การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั” ในแนวปฏิบติัท่ีดีขอ้ 3 กาํหนดว่า 

“คณะกรรมการควรกาํหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจ้ง
แนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในองคก์รถือปฏิบติั และควรกาํหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมี หน้าท่ีรายงานการ
ถือครองหลักทรัพยต์ามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจาํ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยใน
รายงานประจาํปี” 

ในบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ก็จะนําหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนไปกาํหนดไวต่้างๆ กัน 
ยกตวัอยา่งเช่น “นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี” ของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) ในเร่ือง “การปฏิบติัต่อผู ้
ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งเป็นธรรม” ขอ้ (3) กาํหนดว่า 

“คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน (inside information) ในทางมิชอบ โดยการนาํ
ขอ้มลูไปเปิดเผยกบับุคคลอ่ืน” 

ส่วนของบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) มีกาํหนดไวใ้นรายงานประจาํปี ปี 2557 ในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 5. 
“การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน” กล่าวไวว้่า 
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“การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน บริษทัให้ความสาํคญัเร่ืองการใชข้อ้มลูภายในของบริษทัเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั โดย
ไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงานของบริษทั มิให้มีการนาํขอ้มลูจาํเพาะซ่ึงเป็นขอ้มูล
ภายในของบริษทัไปใช้เพ่ือการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั หรือส่งขอ้มูลดงักล่าวให้แก่ผูอ่ื้นเพ่ือการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทั โดยไดก้าํหนดเป็นนโยบายและใชเ้ป็นมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ ( Insider 
Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง กรรมการของบริษทั ผูบ้ริหารของบริษทั และพนักงาน ในหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู รวมถึงคู่สมรสและบุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ดงัน้ี  

ห้ามมิให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินออกสู่
บุคคลภายนอก โดยหน่วยงานเลขานุการบริษทัจะส่งขอ้ความเป็นไปรษณียท์างอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) แจง้เตือนแก่
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวให้งดซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัล่วงหน้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนถึงเวลาห้ามซ้ือขายทุก
คร้ัง และทุกคร้ัง เม่ือมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งจดัทาํแบบรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือหลกัทรัพย ์(แบบ 59-2) และแจง้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ภายใน 3 วนัทาํการเพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตล าดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เปิดเผยการถือครองหลกัทรัพยด์งักล่าวให้ประชาชนทัว่ไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในท่ียงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือ หา
ผลประโยชน์ให้กบัตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้งในทางมิชอบซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นรายอ่ืน  

กาํหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั คู่สมรส และของบุตร
ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหาร ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกส้ินปี 

การท่ีบริษทัมีกาํหนดหลกับรรษทัภิบาลไวเ้ช่นน้ีก็ดูเป็นหลกัการท่ีสวยหรู แต่ตวัผูบ้ริหารจะปฏิบติัตามหรือไม่ก็คงเป็น
อีกเร่ืองหน่ึง กรณีของหุ้น MAKRO นั้นล่าสุดสมาคมบริษทัจดัการลงทุนเตรียมขอเขา้พบทีมบริหารของ CPALL โดย
สมาคมไดส่้งหนังสือไปถึงบริษทัและคณะกรรมการบริษทั ซีพี ออลล์ (CPALL) เพ่ือขอคาํช้ีแจงในกรณีท่ีผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของบริษทัใชข้อ้มลูภายในซ้ือหุ้นบริษทั สยามแมค็โคร โดยหนงัสือไดย้ืน่ไปแลว้ แต่จะให้เวลาคณะกรรมการ
ของ CPALL ถึงส้ินเดือนมกราคม ปี 2559 

ก็นบัเป็นสภาพบงัคบัอีกทางหน่ึงนอกเหนือจากกฎหมายท่ีมีอยู ่ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดี เพราะมิฉะนั้น การมีขอ้พึงปฏิบติัก็จะไม่
มีประโยชน์อนัใด เน่ืองจากไม่มีการบงัคบัใชใ้ห้มีผล แต่กรรมการบริษทัท่ีการกระทาํความผิดฐาน Insider Trading ท่ี
ถูก สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยลงโทษน้ีปี 2558 มี 4 คดี (ขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558) ปี 2557 จาํนวน 13 คดี ปี 2556 จาํนวน 10 คดี ถา้มีการบงัคบัใชส้ภาพบงัคบัเช่นน้ีก็จะตอ้ง
คิดต่อไปดว้ยว่า ผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ท่ีเคยกระทาํความผิดฐาน Insider Trading และถูกสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงโทษมาแลว้เช่นกนัน้ีจะถูกสภาพบงัคบัอย่าง
เดียวกนัหรือไม่ เช่น ให้ลาออก ก็ตอ้งออกหมดทุกบริษทั ไม่ใช่บางบริษัทให้ลาออก แต่บางบริษทัไม่ตอ้งลา ถา้ไม่
เหมือนกนัเช่นน้ีก็ตอ้งอธิบายไดว้่าเพราะเหตุใดหรือมีจะมีหลกัเกณฑ์ต่างกนัอย่างไร เหล่าน้ี เป็นขอ้ท่ีสมาคมบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนและผูอ่ื้นท่ีเรียกร้องในเร่ืองน้ีพึงตอ้งระวงั 
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ล่าสุด เลขาธิการคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เตรียมทบทวนบทลงโทษกรณีผูบ้ริหารจดทะเบียนมีการ
กระทาํผดิให้เขม้ขน้มากข้ึน หลงัจากคณะกรรมการสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเห็นชอบให้มีการปรับปรุงบทลงโทษผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน ในกรณีท่ีผูบ้ริหารบริษัทจดทะเบียน
ยินยอมถูกเปรียบเทียบปรับ จากปัจจุบันหากเป็นการกระทาํผิดคร้ังแรกนั้ นผูบ้ริหารบริษัทจดทะเบียนจะถูก
เปรียบเทียบปรับ แต่จะไม่ถูกห้ามหรือถอดถอนจากการเป็นผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ โดยการทบทวน
บทลงโทษใหม่น้ีอาจจะปรับปรุงให้มีลกัษณะใกลเ้คียง หรือเช่นเดียวกบับทลงโทษการกระทาํผิดของผูบ้ริหารสถาบนั
การเงิน ท่ีหากผูบ้ริหารสถาบนัการเงินยนิยอมถูกเปรียบเทียบปรับ จะถูกถอดถอนจากการเป็นผูบ้ริหารสถาบนัการเงิน 
ซ่ึงบทลงโทษท่ีมีการทบทวนของผูบ้ริหารบริษัทจดทะเบียนสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ความผดิฐาน Insider Trading จะมีบทกฎหมายมากาํหนดกฎเกณฑ์ท่ีเขม้ข้ึนทุกวนั ก็ตอ้ง
รอดูกนัต่อไปว่า ผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนจะทาํความผดิฐานน้ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

หน้าทีข่องผู้ถือหุ้น 

ผูเ้ขียนมีความคิดเห็นว่า นอกจากท่ีจะเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการกาํกบัดูแลให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กาํหนดแล้ว ตวัผูถื้อหุ้นเองก็ควรท่ีจะศึกษาและทาํความเขา้ใจในสิทธิและหน้าท่ีของตน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
ปฏิบติัตามสิทธิและหน้าท่ีของตนได้อย่างถูกตอ้งเพ่ือลดปัญหาหรือป้องปรามไม่ให้เกิดขอ้พิพาทหรือกรณีศึกษาท่ี
ผูเ้ขียนไดย้กตวัอย่างมาขา้งตน้ ซ่ึงพอท่ีสรุปไดด้งัน้ี (สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย,2560)  

ผูถื้อหุ้น กลุ่มบุคคลท่ีมีความสาํคญั เปรียบเสมือนเป็นเจา้ของบริษทัหรือเจา้ของเงินลงทุนในกิจการ  และถือเป็นผูท่ี้มี
บทบาทควบคุมบริษัทในทางอ้อมโดยเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปเป็นตวัแทนของตนในการกาํกับดูแลการ
ดาํเนินงานของกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุด ปัจจุบนั พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดสิทธิขั้น
พ้ืนฐานต่างๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้น เช่น สิทธิการซ้ือขายหุ้นอยา่งอิสระ สิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มลูของบริษทัอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง 
สิทธิในการไดรั้บเงินปันผล สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการมอบฉันทะ สิทธิการประชุมผูถื้อหุ้น  สิทธิในการ
ตดัสินใจเร่ืองสาํคญั ท่ีอาจมีผลกระทบกบับริษทั เช่น การเพ่ิมทุน การซ้ือขายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นตน้  

นอกจากน้ี พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ไดเ้พ่ิมขอ้กาํหนดในเร่ืองบทบาทของผูถื้อหุ้น
และมาตรการเพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอวาระก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นตน้  เพ่ือให้ผูถื้อ
หุ้นปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ผูถื้อหุ้น/ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนท่ีสนใจ  คู่มือและแนว
ปฏิบติัท่ีดีสาํหรับผูถื้อหุ้น รวมทั้ง ผลการประเมินต่างๆ เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของบริษทัจดทะเบียนท่ีลงทุนหรือจะ
ลงทุน  

นอกจากน้ี ผูเ้ขียนขอกล่าวถึง ผูถื้อหุ้นท่ีมาจากหน่วยงานท่ีเป็นนิติบุคคล หรือภาคเอกชนท่ีเรียกว่า ผูล้งทุนสถาบนัซ่ึง
เป็นกลุ่มนักลงทุนท่ีสําคัญในตลาดทุน เน่ืองจากมีสัดส่วนเงินลงทุนเป็นจาํนวนมากซ่ึงสามารถช่วยส่งเสริม  และ
ผลกัดนัการยกระดบักาํกบัดูแลกิจการในตลาดทุนไดด้ว้ยการเลือกลงทุนในบริษทัท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการ  มีความ
รับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รับชนั ดว้ย 
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ผูล้งทุนสถาบนั ได้แก่ สมาคมบริษทัจดัการลงทุน สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย  สมาคมประกันชีวิตไทย กองทุน
บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ และสํานักงานประกนัสังคม  ไดร่้วมกนัลงนามประกาศเจตนารมณ์ กาํหนดแนวทางการ
ลงทุนท่ีดี และกาํหนดแนวปฏิบติัในการดาํเนินงาน เช่น แนวทางการออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น (Proxy Voting 
Guidelines) เพ่ือให้ทุกกลุ่มถือปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั บริษทัจดทะเบียนจึงควรศึกษากฎหมาย กฎเกณฑ์ แนว
ปฏิบติัต่างๆ ตลอดจนการประกาศจุดยืนของกลุ่มผูล้งทุนสถาบนั เพ่ือประโยชน์ในการพฒันาบริษัทต่อไป ขณะท่ี
ตลาดทุนไทยมีการขยายตัวทั้งมูลค่าการซ้ือขายและจาํนวนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พร้อมกบัมีการใช้เคร่ืองมือทาง
การเงินใหม่ๆ ตลอดจนความซบัซอ้นของกลยุทธ์การบริหารงาน ดงันั้น ควรปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้นรายบุคคลดว้ย
(สุวฒัน์,2558) 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดริ้เร่ิมให้มีการพฒันาคุณภาพของ
การประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี โดยมอบหมายให้สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยในฐานะองค์กรตัวแทนผูถื้อหุ้น
รายบุคคลรับผดิชอบดาํเนินการตั้งแต่ปี 2549 โดยใชโ้ครงการ “อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น” เป็นกลไกสําคญัในการทาํ
หนา้ท่ีประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงโครงการสามารถทาํหนา้ท่ีได ้จึงเป็นการกระตุน้ให้ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่และผูบ้ริหารบริษทัมีความตระหนักและให้ความสําคญักบัผูถื้อหุ้น  ซ่ึงผูเ้ขียนบทความน้ีไดร้วบรวมและเรียบ
เรียงความคิดเห็นจากผูบ้ริหารและผูมี้บทบาทในการดาํเนินกิจการท่ีส่งผลถึงผูถื้อหุ้น ดังน้ี  
ปลวิ มงักรกนก รองประธาน สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยกล่าวว่า “ความสาํคญัของการแสดงจุดยืนใน
การลงมติและการตั้งคาํถามทางดา้นการกาํกบัดูแลกิจการและการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของสมาคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย มิใช่แค่ทาํให้เกิดการประชุมสามญัประจาํปีท่ีมีคุณภาพจนเป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ แต่ยงันาํไปสู่
การสร้างความตระหนกัถึงความสาํคญัของการปกป้องสิทธิของตนเองและการส่งเสริมให้เกิดการกาํกบัดูแลกิจการใน
บริษทัท่ีถือหุ้นอยู ่ในขณะเดียวกนั ก็ผลกัดนัให้คณะกรรมการตอ้งให้ความสําคญักบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการและจดัให้มีการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ืองมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
นาํไปสู่การพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการในภาพรวม และความมัน่คงในการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืต่อไป” 
วรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายกสมาคมบริษทัจัดการลงทุน กล่าวว่า “การ
บริหารกองทุน นอกเหนือจากความเป็นมืออาชีพแลว้ พวกเรายงัยึดมัน่ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ เป็นปัจจยัท่ีหยิบ
ยกข้ึนมาพิจารณาในการลงทุน เพราะเช่ือมัน่ว่า กิจการท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและเป็นพลเมืองดีของสังคมจะมี
ความมัน่คง ย ัง่ยนืดา้นผลตอบแทนให้กบัผูถื้อหุ้น” 
สมบัต ินราวุฒชัิย เลขาธิการ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ “การลงทุนของกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ มี
ความระมดัระวงัท่ีจะพิจารณาในทุกมิติ นอกเหนือจากการพิจารณาเร่ืองผลตอบแทนให้กบัสมาชิกแลว้ ขอ้ใหญ่ท่ีทาง 
กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการหยบิข้ึนมาพิจารณาลงลึกคือการกาํกบัดูแลกิจการ” 
มงคล ลลีาธรรม นายกสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย กล่าวว่า “การประชุมสามญัประจาํปีเป็นจงัหวะโอกาสอนัดีท่ีผูถื้อ
หุ้นจะไดพ้บปะกบัผูบ้ริหาร และไดรั้บรู้ผลการดาํเนินงานของหุ้นท่ีเขา้ไปลงทุน ตลอดจนมีการซักถามในประเด็น
ต่างๆ ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ สมาคมฯ เองเป็นผูถื้อหุ้นในทุกบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดทุนไทย และใชสิ้ทธิน้ีใน
การเขา้ร่วมประชุม โดยมอบฉนัทะให้อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น ทาํหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีเป็นท่ี
รับทราบกนัระหว่างทุกบริษทัจดทะเบียนอยูแ่ลว้” 

ผูเ้ขียนมองว่า เหล่าน้ีคือความเคล่ือนไหวของปัจจยัภายนอกกิจการบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงเป็น
บริษัทมหาชนท่ีระดมทุนจากสังคม ทั้งได้ประโยชน์จากสิทธ์ิทางภาษีและมูลค่าราคาหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึน จึงต้องมีความ
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รับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย (CSR) ทั้งผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม โดยมีหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี (CG) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั” ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติัยอมรับกนัของบริษทั
ทีดี เพราะบทบาทของผูถื้อหุ้นยุคใหม่ ไม่ได้มีเพียงการรอรับเงินปันผลจากบริษทัเท่ านั้น แต่ผูถื้อหุ้นมีฐานะเป็น 
“เจ้าของร่วม” จึงควรมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจดัการบริษทัดว้ยการมีสิทธ์ิรับขอ้มูลข่าวสาร เขา้ประชุม และ
ออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียม 

สถาบนักรรมการบริษทัไทย  โดยการสนับสนุนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เผยผลสํารวจคะแนน CGR 
ประจาํปี 2559 ของบริษทัจาํกดัของไทย 601 บริษทั มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 78 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและสูง
กว่าปี 2558 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 75 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉล่ียทุกหมวด นอกจากน้ีจาก
การประเมิน พบว่า บริษทัจาํกดัของไทยมีแนวโน้มให้ความสําคญักบัการดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มลูท่ีไม่ใช่ทางการเงิน และการปรับบทบาทและภาวะผูน้าํของคณะกรรมการในเชิงรุกมากข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามความ
คาดหวงัของนกัลงทุน 

ดร. บณัฑิต นิจถาวร กรรมการผูอ้าํนวยการ สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เปิดเผยในงานสัมมนา
นาํเสนอผลสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2016) เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 ว่า ในปีน้ี บริษทัจดทะเบียนไทย (บจ.) มีพฒันาการทางดา้น CG ท่ี
ดีข้ึน โดยยงัคงไดรั้บคะแนนการประเมินทางดา้น CG ในระดบัท่ีดี จากการสํารวจ บจ. ทั้งหมด 601 บริษทั มีคะแนน
เฉล่ียอยูท่ี่ 78 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงสูงกว่าปี 2558 (588 บริษทั) ท่ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 75 เปอร์เซ็นต ์              

หากพิจารณาคะแนนเฉล่ียรายหมวดของผลสํารวจในปี 2559 จะพบว่า บริษัทจาํกดัของไทย ไดรั้บคะแนน
เฉล่ียเพ่ิมข้ึนทุกหมวด โดยหมวดท่ีไดรั้บคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 70 เปอร์เซ็นตข้ึ์นไป มี 4 หมวด ไดแ้ก่ หมวดสิทธิของผูถื้อ
หุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสและการคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 92, 92, 82 และ 74 เปอร์เซ็นต์ตามลาํดบั ส่วนหมวดท่ีมีคะแนนเฉล่ียในระดบั 60 
เปอร์เซ็นต ์ไดแ้ก่ หมวดความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 68 เปอร์เซ็นต ์       

นอกจากน้ี เม่ือเปรียบเทียบจาํนวนบริษทัตามผลการสํารวจท่ีไดรั้บในแต่ละระดบั ซ่ึงมีการประกาศผลตาม
จาํนวนสัญลกัษณ์ของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาติ พบว่า มีบริษทัจดทะเบียน 455 บริษทัท่ีไดรั้บคะแนนเฉล่ีย
ตั้งแต่ 70 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป หรือระดบัดีข้ึนไป ในจาํนวนน้ีมีบริษทัท่ีไดรั้บคะแนน 90 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไปหรือระดบัดี
เลิศ 80 บริษทั (ร้อยละ 13) มีบริษทัท่ีไดรั้บคะแนน 80-89 เปอร์เซ็นต์ หรือระดบัดีมาก 195 บริษทั (ร้อยละ 33) และ
บริษทัท่ีไดรั้บคะแนน 70-79 เปอร์เซ็นต ์หรือระดบัดี 180 บริษทั (ร้อยละ 30) 

“ผลสํารวจในปีน้ีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัจดทะเบียนไทยในการพฒันามาตรฐาน CG อย่าง
ต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นบริษทัขนาดใหญ่หรือเล็ก นอกจากน้ีมีขอ้สังเกตว่า บริษทัจดทะเบียนไทยเร่ิมให้ความสําคญัการ
ดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื การเปิดเผยขอ้มลูท่ีไม่ใช่ทางการเงิน และการปรับบทบาทและภาวะผูน้าํของคณะกรรมการใน
เชิงรุกมากข้ึน เช่น ในดา้นวิสัยทศัน์และกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลเร่ืองความเส่ียงต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแนว
ปฏิบติัท่ีนกัลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศลว้นให้ความสาํคญั” (ผูจ้ดัการออนไลน์,2559) 

ในขณะท่ีบทลงโทษจากการประพฤติผดิเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลและบงัคบัใชก้ฎหมายตลาดทุน ถือเป็นบทบาทหน้าท่ี
สําคญัของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ซ่ึงทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลบริษทัท่ี
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ระดมทุน เร่ิมตั้งแต่การขายหุ้นต่อประชาชนและการเขา้จดทะเบียน หนา้ท่ีเม่ือมีการระดมทุน การเปิดเผยขอ้มูล หน้าท่ี
ของกรรมการและผูบ้ริหารและความผดิเก่ียวกบัการฉอ้ฉลและทุจริต  

ขณะเดียวกนัยงัมีการกาํกบัดูแลการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมในการซ้ือขาย อาทิ การให้ข่าวหรือขอ้มูลเท็จ การ
เปิดเผยขอ้มูลโดยท่ีไม่แจง้ตลาดหลกัทรัพย ์การทาํบญัชีหรืองบการเงินเท็จ การซ้ือขายโดยใชข้อ้มูลภายใน (Insider 
Trading) และการสร้างราคาหรือป่ันหุ้น (Stock Manipulation) เป็นตน้ ซ่ึงแนวทางการดาํเนินการในอนาคตเก่ียวกบั
การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมในการซ้ือขายจะมีการดาํเนินการเพ่ิมมาตรการป้องปราม รวมถึงเพ่ิมมาตรการลงโทษทาง
แพ่ง (Civil Sanction) 

สมชาย พงษ์พฒันาศิลป์ ผูช่้วยเลขาธิการ สายบงัคบัใชก้ฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) กล่าวว่า ขั้นตอนของการเสนอเพ่ิมมาตรการลงโทษทางแพ่ง (Civil Sanction) ท่ีจะใชก้บั
การกระทาํอันไม่เป็นธรรมของบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของสภานิติบญัญัติ
แห่งชาติ (สนช.) โดยบทลงโทษหลายอย่างจะเปล่ียนแปลงไปเยอะมา ก ซ่ึงระหว่างท่ีรอให้กฎหมายมีผลบงัคับใช้
อาจจะตอ้งมีการหารือกนัอีกรอบ เน่ืองจากจะเป็นการพลิกโฉมการดาํเนินคดีเก่ียวกบัการกระทาํท่ีไม่เป็นธรรมอย่าง
มาก 

มาตรการลงโทษทางแพ่ง จะช่วยลดความซํ้ าซ้อนในชั้นรวบรวมพยานหลักฐาน โดย ก.ล.ต.จะทาํเฉพาะ
มาตรการลงโทษทางแพ่ง ซ่ึงจะใชใ้นกรณีกระทาํผดิไม่รุนแรง หรือมีบทลงโทษเปรียบเทียบปรับเท่านั้น เช่น การสร้าง
ราคาหรือป่ันหุ้น และการซ้ือขายโดยใชข้อ้มลูภายใน ขณะท่ี DSI จะทาํหนา้ท่ีในส่วนของคดีอาญา ซ่ึงจะมีบทลงโทษท่ี
รุนแรงข้ึน เช่น การกล่าวโทษ และแบล็คลิสต ์การกระทาํผิดของบุคคลนั้น “ช่วยให้ผูก้ระทาํผิดเกิดความเกรงกลวัใน
บทลงโทษมากข้ึนเน่ืองจากระยะเวลาดาํเนินคดีมีความรวดเร็วข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัปัญหาและขอ้จาํกดัในการกาํกบัดูแลและ
บงัคบัใชข้อง ก.ล.ต.พ่ึงพาการลงโทษทางอาญาเท่านั้น ผ่านหลายหน่วยงาน ใชเ้วลานาน และเกิดความซํ้ าซ้อนกนัใน
การรวบรวบพยานหลกัฐาน” 

อยา่งไรก็ตาม เขาบอกว่า ใน กรณีท่ีมีความผิดรุนแรง กรรมการทุจริตจะไม่ใชม้าตรการลงโทษทางแพ่ง แต่
จะฟ้องทางอาญาอยา่งเดียว ซ่ึงการเปรียบเทียบปรับใชม้าตรการลงโทษทางแพ่งไดแ้ต่ไม่ทั้งหมด ดงันั้นอะไรท่ีถือว่า
ร้ายแรงมากๆ เช่น กรรมการโกงบริษทัจะมีการกล่าวโทษเลยและจะไม่มีการเปรียบเทียบปรับ 

“ปัจจุบนั บทลงโทษทางแพ่งค่าปรับจะอยู่ท่ี 2 เท่า แต่หากเป็นกรณีอาญารับสารภาพศาลลดโทษให้ก่ึงหน่ึงเหลือเท่า
เดียว ในกรณีค่าปรับทางแพ่งในอนาคตถา้เราฟ้องค่าปรับทางแพ่งเราไม่รู้ว่าศาลแพ่งจะลดค่าปรับให้หรือไม่ ซ่ึงค่าปรับ
สามารถเรียกได ้2 เท่า แลว้ยงัเรียกคืนผลประโยชน์จากหุ้นท่ีป่ันไดอี้ก 1 เท่า รวมเป็น 3 เท่า คงตอ้งดูในอนาคตว่าศาล
แพ่งจะให้อยา่งไร”สาํหรับการทบทวนการกาํกบัดูแลในเร่ืองของการข้ึนแบล็คลิสตใ์นตวัผูบ้ริหาร บจ. ก.ล.ต.คาดว่าจะ
นาํเร่ืองดงักล่าวเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ราวเดือนกรกฎาคมน้ี ซ่ึงจะเพ่ิมมาตรการ เช่น ห้ามซ้ือ-ขายหุ้น อีก
ทั้งทบทวนระยะเวลาการแบล็คลิสต์ ให้เหมาะสมมากข้ึน จากเดิมมีระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี (Money & Wealth 2559 
ฉบบัท่ี 159) 
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กล่าวโดยสรุป 

ผูเ้ขียนเห็นว่าทุกภาคส่วนมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าท่ีในการดูแลให้เกิดความ
อยู่รอดและย ัง่ยืนของสังคมร่วมกนั ดงันั้น ผูน้าํหรือผูบ้ริหารควรยึดมัน่เจตนารมณ์ของการดาํเนินธุรกิจให้ประสบ
ความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนืโดยตระหนกัและให้ความสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนและเช่ือมัน่ว่าการคงไวซ่ึ้งความ
สมดุลระหว่างธุรกิจ พนกังาน และสังคมนั้น จะส่งเสริมให้ทั้งบริษทั สังคม และส่ิงแวดลอ้มเติบโตไปพร้อมๆกนัอย่าง
เขม้แข็งและย ัง่ยนืปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษทัและผูถื้อหุ้น บริหารงาน
ดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือป้องกนัความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
และผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนและไม่ดาํเนินการใดๆ  ในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ผูเ้ขียนให้ความสําคญัอย่างยิ่งในการปลูกฝังทศันคติ คุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีดีในระดบัครอบครัวและระดบัตวับุคคล ซ่ึงผูเ้ขียนถือว่าการกระทาํ พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจากภายใน
ของแต่ละบุคคลจะแสดงถึงระดบัของคุณธรรมและจริยธรรม หากระดบับุคคลไดรั้บการปลูกฝังมาในทุกขณะแลว้ การ
นึกคิด การตดัสินใจ การกระทาํจะแสดงออกมาพร้อมกบัการพิจารณาถึงเหตุผล ผลกระทบท่ีตามมา และคาํนึงถึงความ
ถูกตอ้งและผลประโยชน์ส่วนรวมมากว่าผลประโยชน์ของตวัเอง ผูเ้ขียนขอกล่าวถึงท่ีจะช่วยเป็นแนวทางปฏิบติั นัน่คือ 
หลกัของการบริหารกิจการท่ีดี หรือ บรรษทัภิบาล ดว้ยหลกัการปฏิบติัท่ีสาํคญั 7 ประการ คือ  

หลกัสาํนึกในหนา้ท่ีรับผดิชอบ (Responsibility) ไม่ว่าตาํแหน่งหน้าท่ีใดอยู่ในองค์กรหรือสังคม ควรมีความสํานึกใน
หนา้ท่ีความรับผดิชอบเป็นพ้ืนฐานของการเป็นบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพขององคก์ร  

หลกัความรับผดิชอบในผลงานท่ีไดก้ระทาํ (Accountability) การทาํงานใดๆ ยอ่มมีความสาํเร็จและความผดิพลาด หรือ 
ลม้เหลว เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นธรรมดา มีผูก้ล่าวว่า ผูท่ี้ไม่เคยประสบความผิดพลาดเลย คือ ผูท่ี้ไม่เคยทาํอะไรเลย 
เพราะฉะนั้น ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจหรือการกระทาํของเรา สามารถเป็นพลงัเชิงบวกให้เราไดเ้รียนรู้ 

หลักความเท่าเทียมและเป็นธรรม (Equity Treatment) การบริหารกิจการท่ีดีผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนต้องให้
ความสําคัญต่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมสําหรับทุกคนในองค์กร ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกัน ไม่สร้างความ
แตกแยก 

หลกัความโปร่งใส ตรวจสอบได ้(Transparency) การปฏิบติังานใดๆ ก็ตามถา้มีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นพ้ืนฐาน ทาํงาน
ดว้ยความสํานึกในหน้าท่ีรับผิดชอบ มีความเป็นธรรม และพร้อมท่ีจะรับผิดชอบต่อผลท่ีไดก้ระทาํลงไป ก็ย่อมท่ีจะ
เป็นผูท่ี้กลา้เปิดเผยและให้ตรวจสอบเร่ืองต่างๆ ได ้

หลกัจริยธรรม (Ethics) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ จรรยาบรรณในตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ โดย
คาํนึงถึงการมีความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง จริยธรรม เป็นหลกัท่ีเกินกว่าแค่กฎหมายกาํหนด 
หรือ กฎระเบียบขอ้บงัคบักาํหนด องคก์รตอ้งกาํหนด แนวทางการประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม (Code of Conduct) 
เพ่ือไวเ้ป็นกรอบของการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มอยา่งเป็นรูปธรรม 

หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) พนกังานทุกคน ทุกระดบัในองคก์ร ตอ้งการมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ร  
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หลกัการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่กิจการ (Value Creation) พ้ืนฐานสาํคญัของบรรษทัภิบาลทั้ง 6 ประการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
หลกัการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่กิจการก็เป็นผลท่ีตามมาต่อไป อีกเร่ืองหน่ึงท่ีผูเ้ขียนเห็นว่ามีความสําคญัมาก คือ "การ
กาํกบัดูแลกิจการ" มีช่ือเรียกอ่ืนท่ีอาจไดย้นิในบริบทต่าง ๆ เช่น 

ธรรมาภิบาล บรรษทัภิบาล หรือ Corporate Governance หรือ CG ซ่ึงอาจพดูรวม ๆ มีความทาํนองเดียวกนัว่า หมายถึง 
การบริหารจดัการบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

ในกรณีของบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์จะเห็นความสําคญัของ CG ได้อย่างชัดเจน เน่ืองจาก
ประชาชนจาํนวนมากซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมบริหารจัดการบริษทัไดอ้ย่างใกลชิ้ด จึงต้องแต่งตั้งบุคคลท่ี
ไวว้างใจให้เป็นกรรมการเพ่ือเขา้ไปควบคุมดูแลผูบ้ริหารบริษทัอีกทอดหน่ึง การท่ีจะเกิดความมัน่ใจและไวว้างใจกนั
เป็นทอด ๆ เช่นน้ีได ้ก็จะตอ้งมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กล่าวคือ กรรมการตอ้งทาํหน้าท่ีเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทั และผูถื้อหุ้นอย่างเต็มท่ี ไม่ใชต้าํแหน่งในการหาประโยชน์หรือฉวยโอกาสจากบริษทั ดูแลผูบ้ริหารและฝ่าย
จดัการให้ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัเงินลงทุนท่ีใส่เขา้มาในบริษทั ใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งให้สิทธิผูถื้อหุ้นรับทราบขอ้มลูของบริษทั ตดัสินใจในเร่ืองสาํคญั รวมถึงตรวจสอบการทาํงานของ
กรรมการและผูบ้ริหาร 

ซ่ึงในปัจจุบนัปฏิเสธไม่ไดว้่า หากตอ้งการเติบโตและอยู่ไดอ้ย่างย ัง่ยืน การดาํเนินงานของตลาดทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
จะตอ้งไม่ละเลยประโยชน์และผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไม่ใช่เพ่ือผลกาํไรทางธุรกิจหรือ
ประโยชน์เฉพาะแก่บุคคลบางกลุ่มอีกต่อไป ดังนั้น กลยุทธ์ในการดาํเนินงานจึงตอ้งกวา้งไกลออกไปรวมถึงสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และโลกท่ีเราอยูด่ว้ย นัน่คือเป้าหมายตลาดทุนท่ีตอ้งมี 

ผูเ้ขียนหวงัว่าบทความน้ีน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย และท่ีสําคัญอยากจะเป็นเสียงสะทอ้นว่า แม้ว่าหลัก
มาตรฐานการปฏิบติัจะชดัเจน มีระบบการตรวจสอบภายในและภายนอก การกาํหนดบทลงโทษอย่างชดัเจนเพียงใด 
แต่สุดท้ายแล้วก็ข้ึนอยู่กับพฤติกรรมของผูน้ําเองว่าจะปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือไม่ และจากท่ีผูเ้ขียนได้กล่าวถึง
ประสบการณ์ของผูเ้ขียนเองในบทบาทของผูป้ฏิบติัและผูถู้กปฏิบติั ก็ยงัมีความคิดส่วนตวัว่า ยงัมีช่องทางท่ีจะกระทาํ
ผิดอีกมากมายท่ีจะสามารถกระทาํได้โดยท่ีผูถื้อหุ้นอาจจะไม่ทราบข้อมูลท่ีแทจ้ริง หรือได้รับข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง
ครบถว้น จนเกิดการมีส่วนไดส่้วนเสียตามมา ผูถื้อหุ้นควรให้ความสําคญัต่อสิทธิและหน้าท่ีของตน ตลอดจนติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารอย่างครบถว้นรอบด้าน และกลั่นกรองดว้ยเหตุและผล อนัจะเป็นประโยชน์ต่อตวัผูถื้อหุ้นเอง และท่ี
สําคญัท่ีสุด ผูถื้อหุ้นเป็นกลไกหลกัสําคญัท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนการเติบโตของเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนและทุกระดับ 
เพราะฉะนั้น  เราจะหลีกเล่ียงสิทธิและหน้าท่ีของ ผูถื้อหุ้น ไม่ได้เลยและควรส่งเสริม แก้ไข ปรับปรุง วิธีการต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดแนวทางการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัต่อไป 
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