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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามทัศนะของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษานโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามทัศนะ
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามทัศนะของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 3) เพ่ือหาข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามทัศนะของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน 387 คน โดยวิธีการใช้สูตรการค านวณขนาด
ตัวอย่างด้วยวิธีของทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamane อ้างใน สุรพล พรมกุล, 2554, หน้า 77) วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานการ
วิจัยให้ครบถ้วนตามท่ีต้ังไว้ โดยใช้สถิติได้แก่สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไป และสถิติอนุมานหรือ
อ้างอิง (Inferencial Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
Way ANOVA or F-test) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) (ญาณนันท์  มงคุณ, 2556 : 105) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามทัศนะของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล

กวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า ด้านถนน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.74 ด้านน้ าประปา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06 ด้าน
ไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.47 และด้านทางระบายน้ า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64    

2) ผลการเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ ที่มีต่อนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านถนน ด้านไฟฟ้า ด้านน้ าประปา และด้านทางระบายน้ า 
โดยรวมทั้ง 4 จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน ส่วนจ าแนกตาม อายุ และรายได้ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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3) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามทัศนะของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สามารถแยกเป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังน้ี  

(1) ด้านถนน คือควรมีการซ่อมแซมถนนให้ใช้ได้ดีทุกฤดูกาล ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ จ านวนมาก  
(2) ด้านไฟฟ้า คือ ควรมีสัญญาณไฟตามสี่แยกถนนทุกสาย  
(3) ด้านน้ าประปา คือ ควรขยายเขตน้ าประปาส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  
(4) ด้านทางระบายน้ า คือ ควรสนับสนุนงบประมาณให้มีการขุดลอก ท าความสะอาด รางระบายน้ า ที่อุด

ตันทุกเดือน 
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Abstract 

The substance composes this have the objective as follows 1) for studies development 
infrastructurd polivy follows the viewpoint of people in the area of an Tumbol Kwangjhone, 
Organization administrates Anphur Phukeaw, Chaiyaphum, 2) Chaiyaphums for compare with 
development infrastructure policy follow the viewpoint  of people in the area of an organization 
administrate Tumbol Kwangjhone, Anphur Phukeaw, 3) Chaiyaphums for seek the suggestion about 
development infrastructure policy follow the viewpoint  of people s in the area of an organization 
administrate Tumbol Kwangjhone, Anphur Phukea, Chaiyaphum a tool that use in the research is 
scale questionnaire about the value, (Rating Scale), as an example chip, (Likert Scale), The sample 
that use in the research this time is people in organization border administrates Tumbol Kwangjhone, 
Anphur Phukea, Chaiyaphum 387 persons amounts, Which fix the size of the sample by formula 
calculation size example instruction with the way of, Taro Yamane and use the way randoms the 
sample likes to divide and distribute the questionnaire by the way randoms the sample like easiness, 
(Simple random sampling), by label touch, The statistics that use in data analysis has to analyse 
personal factor of person answer the questionnaire, by value frequency distribution, (Frequency), and 
seek percentage value, (Percentage), analyse development infrastructure policy follows the viewpoint 
of people in the area of an organization administrates Tumbol Kwangjhone, Anphur Phukea, 
Chaiyaphum , by use the average, and the part is evade flat the standard, (S.D.), Test the hypothesis 
by compare with from the average 0.05 significance way statistics cause 2 variables level has, for 
example, gender, use the test, t-test , 2 variables causes abound more , for exampleage, education 
level and the income , use the vary one way test, (One-way ANOVA, or F-test), if meet that, There is 
the difference important implily statistics way will do difference test lays a pair with the way, 
(Scheffe's Method), and present in table picture writes words to narrate,  
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 The results were found as follows: 
 1) The Development infrastructure policy follows the viewpoint of people in the area of an 
organization administrates T Tumbol Kwangjhone, Organization administrates Anphur Phukeaw, 
Chaiyaphum, generally both of 4 a side, stay in many levels, be valuable share that 3.98 when, 
consider in each a side, meet that,  road side, stay in the level most , be valuable share at 4.74 water 
supply side, stay in many levels, be valuable share at 4.06 electricity side, stay in many levels, be 
valuable share at 3.47 and way side lets off the water, stay in many levels, be valuable share that 
3.64 ,  
 2) The viewpoint comparison of people s in the area s of an organization s administrate 
Tumbol Kwangjhone, Organization administrates Anphur Phukeaw, Chaiyaphum, at have build 
development infrastructure policy, road side, electricity side, Water supply side and way side lets off 
the water, both of generally 4 separate follow gender education level meet that not different, The 
part separates to follow, age and the income, Different prevent implily important statistics way that 
0.05 level,  
 3) The suggestion about development infrastructure policy s follow the viewpoint s of 
people s in the area s of an organization s administrate Tumbol Kwangjhone, Organization 
administrates Anphur Phukeaw, Chaiyaphum, can separate lay a side, There is the detail as follows, 
(1) The road side, be supposed to road repair use every well the season, The road is decayed, be full 
of ruts and holes, The a lot of, (2) The electricity sidebe, be supposed to the light signal follows 
every road crossroad late, (3) The water supply side be should enlarge water supply provincial border 
throughout cover every a village, (4) The way side lets off the water be should support the budget 
has the scoop copies, clean a gutter lets off the water, at monthly blocked, 
 
Keywords :  Policy/ Infrastructurd 
 
บทน า   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 78 ก าหนดไว้ว่า รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ด้านต่างๆ การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน การตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใด บรรดา
ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 78, 2560 : 
20) องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นรูปแบบการปกครองท้องถ่ินซึ่งได้จัดต้ังข้ึนตามหลักการกระจายอ านาจ คือ การที่
รัฐบาลส่วนกลางได้ยินยอมมอบอ านาจการปกครองและการบริหารงานในกิจกรรมต่างๆ ให้กับประชาชนในแต่ละท้องถ่ิน
ด าเนินการเอง โดยประชาชนจะเลือกผู้แทนของตนเข้าไปท าหน้าท่ีบริหารงาน และก าหนดนโยบายในท้องถ่ินของตนเอง 
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอิสระในการด าเนินในภารกิจตามอ านาจหน้าที่ อีกทั้งมีงบประมาณเป็นของตนเอง 
และมีบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนสามารถก าหนดนโยบายและวินิจฉัยสั่งการด้วยตนเอง แต่ก็ยังมี
ส่วนกลางคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามหลักการ

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
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กระจายอ านาจ เน่ืองจากการด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถ่ินน้ันมี
ผลกระทบต่อประชาชนในท้องถ่ินโดยตรง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ื นฐาน 
(ศักด์ิชัย  รบชนะ, 2556, หน้า 2)    
 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีภารกิจมากมายในการบริหารงานเพ่ือดูแล
และให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ มีพ้ืนที่การปกครองทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 11,552 
คน จ านวนครัวเรือน 3,182 หลัง  (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 2561), 2559, หน้า 19) องค์การบริหารส่วนต าบลคอย
ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง แต่ประชาชนมีจ านวนมากกว่าเจ้าหน้าท่ี ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาและความต้องการที่จะได้รับ
ประโยชน์และให้องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งด้านถนน 
ประชาชนมีความเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากสภาพของถนนเกิดความช ารุดเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ส่วนหน่ึง
เกิดจากสาเหตุรถบรรทุกอ้อยใช้ถนนในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน ท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน การก่อสร้าง
ประเภทของถนนไม่เพียงพอ ทั้งถนนภายในหมู่บ้าน และถนนเพ่ือการเกษตร คุณภาพของถนนไม่เหมาะสมกับ
งบประมาณท่ีใช้ ด้านไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่เพียงพอกับความต้องของประชาชน ด้านน้ าประปา  ประชาชนส่วน
ใหญ่ยังใช้น้ าประปาหมู่บ้าน ปริมาณการจ่ายน้ าประปายังไม่ทั่วถึงเพียงพอ น้ าประปาไหลไม่สะดวก คุณภาพของน้ ายังไม่
ดีเท่าท่ีควร ด้านรางระบายน้ า องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน มีการก่อสร้าง ขยายเขตรางระบายน้ ายังไม่ทั่วถึงและ
เพียงพอ น่ีเป็นบางส่วนของปัญหาและความต้องการของประชาชน แต่องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ไม่สามารถ
รับรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด ว่าขาดตกบกพร่อง อยากให้ช่วยเหลือในเรื่องใด จึงก าหนดเป็น
นโยบายข้ึนมาเพ่ือที่จะด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ โดยการสอบถามประชาชนตามความคิดเห็น ทัศนคติของแต่ละคนว่า
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จัดให้มีบริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านใดเป็นสิ่งส าคัญ พัฒนาด้านใดที่ยังท า
ได้ไม่ทั่วถึงเพียงพอ ท้ังน้ีจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน เพราะประชาชนในท้องถ่ินน้ันๆ ย่อมมี
ความส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินเป็นที่สุด เน่ืองจากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสภาพความเป็นไปของท้องถ่ินของ
ตนเป็นอย่างดี การที่จะท าให้ปัญหาในการพัฒนาท้องถ่ินน้ันๆ ลดลง ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอปัญหาและ
ความต้องการในด้านต่างๆ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ได้เขามาช่วยเหลือ
และให้บริการประชาชน สอดคล้องกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ คือ การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจ ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่
ท้องถ่ิน กระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ  
 
ขอบเขตของปัญหา 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยในฐานะเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ปฏิบัติงานและอาศัยอยู่ในเขตการ
ปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงสนใจที่จะศึกษา นโยบายการพัฒนาโครงสร้ างพ้ืนฐานตามทัศนะของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน ยังต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการพัฒนาท้องถ่ินในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพโดยให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด เสนอปัญหาและความต้องการของตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
การพัฒนาและทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือให้ คนในท้องถ่ินมี
คุณภาพชีวิตกินดีอยู่ดี มีความสุข มีสภาพสังคม สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและการเมืองที่ดีอย่างย่ังยืน ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือเพ่ือศึกษานโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามทัศนะของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือเปรียบเทียบนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามทัศนะของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และเพ่ือหาข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามทัศนะของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 
เน้ือหาที่เก่ียวข้อง  

นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามทัศนะของประชาชน ได้มีผู้ให้ความหมายของนโยบายไว้มากมาย ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่า นโยบายเป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดข้ึนเพ่ือบ่งชี้ถึงทิศทางของการปฏิบัติงานโดยมีแนวทาง
ในการพัฒนานโยบายที่ส าคัญ คือ นโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหา นโยบายเพ่ือการพัฒนา และนโยบายเพ่ือการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการคือการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) วิโรจน์  สารรัตนะ (2556, หน้า 1) นโยบาย (policy) 
หมายถึง แนวหรือวิธีการเพ่ือการปฏิบัติที่รัฐบาล หรือสถาบัน หรือกลุ่ม หรือบุคคลเลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ โดยปกติจะสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจในปัจจุบันเพ่ือการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิผลและเพ่ือ
อนาคตที่ดีกว่า นโยบาย หมายถึง หลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือท าให้ประชาชนและท้องถ่ินน้ันๆ มีการเปลี่ยนแปลง ไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึนกว่าเดิม เป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดข้ึนเพ่ือบ่งชี้ถึงทิศทางของการปฏิบัติงานโดยมีแนวทางใน
การพัฒนาตามนโยบายที่ส าคัญ อาจมีลักษณะเป็นค าพูด ลายลักษณ์อักษร ที่ก าหนดไว้เป็น กรอบ เป็นทิศทางในการ
ด าเนินการให้ส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ นโยบายมีความส าคัญ คือ สมคิด  ดวงจักร (2555, หน้า 9) นโยบายมีความส าคัญ
ต่อองค์กรในปัจจุบันอย่างมากเน่ืองจากนโยบายเป็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลง จึงมีการใช้กันอย่างกว้างขวางและ
แพร่หลายทั้งในภาคราชการและภาคธุรกิจโดยนโยบายที่ถูกก าหนดข้ึนในสังคมหรือองค์กรต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวคิดในการ
ด าเนินงานเพ่ือสนองความต้องการหรือความประสงค์ของบุคคลในองค์กรน้ัน นโยบายจะสอดคล้องกับความเชื่อและลัทธิ
การปกครองขององค์กรน้ัน นโยบายที่อยู่ในสังคมแบบประชาธิปไตยก็จะถูกก าหนดโดยข้อมูล และมีการกลั่นกรองข้อมูล
จากบุคคลหลายคนและจะตอบสนองกับบุคคลส่วนใหญ่ แต่ถ้าเป็นสังคมแบบอัตตาธิปไตย นโยบายจะสนองต่อบุคคลบาง
กลุ่มเท่าน้ัน ข้อมูลในการประกอบการท านโยบายก็จะมาจากบุคคลกลุ่มเดียว การก าหนดนโยบายย่อมมีข้ันตอนและ
กระบวนการอันน ามาซึ่งนโยบาย ในการด าเนินงานที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ของการบริหาร 
และที่ส าคัญต้องเป็นที่ยอมรับของบุคคลทุกฝ่ายภายในองค์กร 

วิลเลี่ยม วี ฮอลโลเวย์ (William V. Holloway. 1951 : 398. อ้างใน สมยศ สีจ๊ะแป้ง, 2558, หน้า 40) ได้
กล่าวว่า การปกครองท้องถ่ิน หมายถึง การปกครองตนเองของชุมชนแห่งหน่ึงแห่งใดที่มีการจัดต้ังองค์การข้ึน ท าหน้าที่
ในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนด มีอ านาจในการบริหารงานคลัง มีอ านาจในการวินิจฉัยตัดสินใจ และมีสภาของท้องถ่ินที่ได้รับการ
เลือกต้ังจากประชาชนเป็นองค์กรส าคัญขององค์การน้ี แฮรีส จี. มอนตากู (Haris G. Mongtagu. 1984 : 574. อ้างใน 
สมยศ สีจะแป้ง, 2558, หน้า 41) ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถ่ินว่าหมายถึง การปกครองโดยวิธีการซึ่งหน่วย
การบริหารในท้องถ่ินได้มีการเลือกต้ังผู้มีหน้าท่ีบริหารโดยอิสระ และได้รับอ านาจอิสระตลอดจนความรับผิดชอบ ซึ่งตน
สามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ท้ังน้ีการบริหารท้องถ่ินยังอยู่
ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศอยู่ มิใช่ว่าได้กลายเป็นรัฐอธิปัตย์ 

หลักการพัฒนาท้องถ่ิน ศักด์ิชัย  รบชนะ (2556, หน้า 21) การพัฒนาท้องถ่ินช่วยท าให้ท้องถ่ินหรือชุมชนเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่ดีข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งน้ีการพัฒนาดังกล่าวต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ความ
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สมดุลในการพัฒนา การส่งเสริมให้ท้องถ่ินมีการพ่ึงตนเอง  และจะต้องสอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ินด้วย สันติ  ห้วงน้ า (2555, หน้า 28) การพัฒนาท้องถ่ิน คือ การด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ 
ในท้องถ่ินที่มุ่งส่งเสริมในการสร้างความมั่นคงให้กับท้องถ่ิน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และความ
เป็นอยู่ของประชาชนในท้องถ่ิน โดยมีการร่วมมือของแต่ละฝ่ายทั้งทางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา หรือเพ่ือตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐานของประชาชนศิรินทรา  
บุญรอด (2559, หน้า 28) การพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการด าเนินการแก้ไขกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนภายในท้องถ่ิน ทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพ่ือให้เป็นท้องถ่ินทีมีความเจริญเติบโตและย่ังยืน เปลี่ยนคุณภาพชีวิตของผู้คน
ในท้องถ่ินผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและที่ส าคัญที่สุด คือ ภาค
ประชาชน  

โครงสร้างพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีผลให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ี ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประชาชนในท้องถ่ินของตน 6 ด้าน ดังน้ี  1. ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4. 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 5. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาเองถ่ิน ธนา  ภูสม
มาตร์ และคณะ (2558, หน้า 1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มุ่งตอบโจทย์ประชากรผู้ใช้บริการในพ้ืนที่โครงการทั้ง
ปัจจุบันและในอนาคต ดังน้ันประชาชนจึงเป็นผู้ก าหนดความต้องการในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานว่ามีความต้องการใน
รูปแบบใด และยังข้ึนอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการด้วย แต่เน่ืองจากโครงสร้าง
พ้ืนฐานใช้เงินลงทุนที่สูง ดังน้ันสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ การจัดหาเงินลงทุนโครงการ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่ ใช้เงินภาษี
รายได้ของประเทศ/ท้องถ่ิน รัฐระดมเงินจากประชาชน เช่น การออกพันธบัตร การระดมเงินกู้ในประเทศ การให้เอกชน 
(ไทยและต่างชาติ) ลงทุนฝ่ายเดียว แล้วเอกชนเก็บค่าบริการ รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน (Public-Private Partnership : 
PPP) หรือ การกู้เงินระหว่างประเทศ แต่เน่ืองจากงบประมาณที่ใช้ลงทุนโครงการมีจ ากัด  ดังน้ันภาครัฐจึงจ าเป็นต้องมี
วิธีการในการจัดล าดับความส าคัญ (Priority) ของโครงการ ส าหรับ หลักเกณฑ์ ทฤษฎี การจัดล าดับความส าคัญโครงการ
โดยทั่วไปใช้ตัวชี้ทางเศรษฐศาสตร์หรือการเงิน ได้แก่ Internal Rate of Return (IRR) , Benefit - Cost Ratio (B/C) 
และ Net Present Value (NPV) ส าหรับโครงการที่เน้นประโยชน์ ทางสังคม หรือสิ่งแวดล้อม ต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
มากกว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อาจใช้หลักเกณฑ์ต่างออกไปในการวิเคราะห์ก็ได้  

สรุปได้ว่า งานพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนเป็นเรื่องส าคัญที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนโดยตรง สิ่งที่ประชาชนมองเห็นเป็นรูปธรรมที่เด่นชัดก็คือ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน นอกจาก
การด าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ยังต้องดูแลบ ารุงรักษา และปรับปรุงโครงการต่าง ๆ ที่ได้จัดสรรงบประมาณลงไป
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเป็นการท าให้เงินภาษีของประชาชนได้กลับมาสร้างประโยชน์
ให้กับประชาชนด้วยเช่นกัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้าง
ข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออก 3 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-
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ended Question) ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับ นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามทัศนะของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ คณะผู้วิจัยได้น ามาตราวัดแบบ 
Rating Scale ซึ่งมีเกณฑ์การวัด 5 ระดับ และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามทัศนะของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

 
สรุปผลการวิจัย   

1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงค่าค วามถ่ี 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) สามารถสรุปผลได้ดังน้ี ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 207 คิดเป็นร้อยละ 53.50 และเพศชาย จ านวน 180 คิดเป็นร้อยละ 46.50 ส่วนมากมีอายุ  46 ปีข้ึนไป 
จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามีอายุ 15-25 ป ีจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 และน้อยที่สุดมี
อายุ 26-35 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10 ส่วนมากมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.40 รองลงมามีมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 คน และน้อยที่สุดมีมี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ส่วนมากมีรายได้ 10,001-15,000 บาท  จ านวน 
151 คน คิดเป็นร้อยละ 38.90 รองลงมามีรายได้ 15,001 บาทข้ึนไป จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28.70 และน้อย
ที่สุดมีรายได้ ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 

2. ผลการวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามทัศนะของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พบว่า นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามทัศนะของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า  

1)  ด้านถนน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.74  
2)  ด้านไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.47  
3)  ด้านน้ าประปา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.06 และ  
4)  ด้านทางระบายน้ า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ ต่างกันทัศนะของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโ จน อ าเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ ที่มีต่อนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านถนน ด้านไฟฟ้า ด้านน้ าประปา และด้านทางระบายน้ า 
แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ผลการเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ที่มีต่อนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านถนน ด้านไฟฟ้า ด้านน้ าประปา 
และด้านทางระบายน้ า โดยรวมทั้ง 4 จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน ส่วนผลการเปรียบเทียบ 
โดยรวมทั้ง 4 จ าแนกตามอายุ และรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามทัศนะของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนเสนอแนะว่า ในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ควรก าหนดนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดังน้ี 1) ด้านถนน พบว่า 
ควรมีการซ่อมแซมถนนให้ใช้ได้ดีทุกฤดูกาล ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ จ านวนมาก 2)  ด้านไฟฟ้า พบว่า ควรมีสัญญาณ
ไฟตามสี่แยกถนนทุกสาย ด้านน้ าประปา พบว่า ควรขยายเขตน้ าประปาส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และ 
ด้านทางระบายน้ า พบว่า ควรสนับสนุนงบประมาณให้มีการขุดลอก ท าความสะอาด รางระบายน้ า ที่อุดตันทุกเดือน 
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ข้อเสนอแนะ    
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  

จากผลการวิจัยนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามทัศนะของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังน้ี  

1)  ด้านถนน พบว่ามีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด จึงควรพัฒนาอย่างเร่งด่วนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านถนน ตามนโยบายที่ให้ไว้เน่ืองจากประชาชนมีความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากนโยบายน้ีเป็นจ านวนมาก เพราะ
ถนนถือว่าเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ ประชาชนทุกคนได้ใช้ร่วมกันสัญจรไปมา หากมีการก่อสร้างถนนให้มีความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่หมู่บ้านเช่นสร้างถนนคอนกรีต คสล. อย่างเพียงพอ ถนนหินคลุก หรือถนนดินเพ่ือการเกษตรที่สะดวก 
ปลอดภัย คุณภาพของถนนเหมาะสมกับงบประมาณท่ีใช้ไป สภาพของถนนที่ใช้มีสภาพที่ดี ได้รับการตรวจสอบดูแลถนน
จากเจ้าหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ หากถนนได้รับความเสียหายมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน 
ทางเท้า ให้อยู่ในสภาพดี ด้วยความรวดเร็ว ทุกสิ่งที่กล่าวมาน้ีเป็นสิ่งที่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
มีความต้องการอยากเห็นนโยบายด้านถนนน้ีมากท่ีสุด น่ันเอง  

2)  ด้านไฟฟ้า พบว่ามีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังน้ันจึงควรพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไฟฟ้า 
ให้ดีท่ีสุด โดยผู้บริหารควรปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้ เน่ืองจากประชาชนมีความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากนโยบาย
ด้านไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการขยายเขตไฟฟ้าให้มีจ านวนไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
ไฟฟ้าสาธารณะมีความสว่าง จุดติดต้ังมีความเหมาะสม คุณภาพของไฟฟ้าสาธารณะที่จัดซื้อเหมาะสมกับงบประมาณของรัฐที่จ่าย
ไป การดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารุด โดยมีจ านวนเจ้าหน้าท่ีในการบริการซ่อมแซมไฟฟ้าท่ีเพียงพอ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
ในการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้า การติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะมีมาตรฐาน ความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยในการการ
ติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกของผู้ที่สัญจรไปมา  และสามารถขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะได้อย่างต้องการ รวมถึงมี
นโยบายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันประหยัดไฟฟ้าอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง นโยบายที่กล่าวมาน้ีหากผู้บริหาร
ด าเนินการได้จริงประชาชนก็จะได้รับผลประโยชน์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และปลอดภัยข้ึนอย่างแน่นอน  

3)  ด้านน้ าประปา พบว่า มีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับมาก จึงควรพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
น้ าประปา ให้ดีที่สุด โดยผู้บริหารควรปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้ เน่ืองจากประชาชนมีความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จาก
น้ าประปาจ านวนมาก เพราะน้ าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดของชีวิต เราใช้อุปโภค บริโภคกันทุกคน ทุกวัน ผู้บริหารควรมี
นโยบายปรับปรุงคุณภาพของน้ าประปาให้มีคุณภาพดี มีความสะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน ใสสะอาด ไม่ให้เป็นตะกอน 
มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมระบบน้ าประปาให้เพียงพอ รวดเร็ว ควรขยายเขตน้ าประปาส่วนภูมิภาค น้ าประปาหมู่บ้านให้
ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และมีกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ าประปา อย่างจริงจังและต่อเน่ือง ต่อไป 
และ  

4)  ด้านทางระบายน้ า พบว่ามีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับมาก จึงควรพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทาง
ระบายน้ า ให้ดีท่ีสุด โดยผู้บริหารควรปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้ เน่ืองจากแผนผังการสร้างบ้านรวมถึงถนน จ าเป็นจะต้อง
ทีทางระบายน้ าที่เพียงพอ ให้น้ าไหลผ่านได้สะดวก ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขังเวลาฝนตก หรือน้ าสกปรกจากครัวเรือนที่
ประชาชนใช้ทุกวัน ดังน้ันผู้บริหารจึงควรพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทางระบายน้ า โดยมีการก่อสร้าง ขยายเขตราง
ระบายน้ าให้ทั่วถึงและเพียงพอ ประเภทของรางระบายน้ าเหมาะสมกับพ้ืนที่หมู่บ้าน ขนาดของรางระบายน้ าเหมาะสมไม่
เล็ก หรือใหญ่เกินไป รางระบายน้ าท่ีมีอยู่สามารถระบายน้ าได้ดี มีจ านวนเจ้าหน้าท่ี และประชาชนที่ช่วยกันดูแลรักษาราง
ระบายน้ าภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีการดูแล รักษา รางระบายน้ าให้ไหลสะดวก รางระบายน้ ามีความ
ปลอดภัยต่อการสัญจรไปมา งบประมาณเหมาะสมกับการก่อสร้างรางระบายน้ า มีคุณภาพ และความรวดเร็วในการ
ซ่อมแซมเมื่อรางระบายได้รับความเสียหาย การขยายเขตก่อสร้างรางระบายน้ าสามารถท าได้ มีนโยบายในการรณรงค์ 
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ประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันดูแล รักษา รางระบายน้ าอย่างจริงจังและต่อเน่ือง นโยบายที่กล่าวมาน้ีหากผู้บริหารด าเนินการ
ได้จริงประชาชนก็จะได้รับผลประโยชน์เป็นจ านวนมาก และท าให้มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน นโยบายที่กล่าวมาก็
จะตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ควรศึกษาในประเด็นความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน และควรศึกษาแนวทางในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกวางโจน อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
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การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  
ตามความคิดเห็นของประชาชน     

 
ธนวรรธน์  ตรีศูนย์1 

จันทร์เพ็ญ  เจริญทรัพย์2 
สนธ์ิ  บางย่ีขัน3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ตามความคิดเห็นของประชาชน วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน 2) เพ่ือเปรียบเทียบการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน ที่มี เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา แตกต่างกัน 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านใน
เขตอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไปในเขตอ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย จ านวน 395 คน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการใช้สูตรของ Taro Yamane (Taro 
Yamane อ้างใน สุรพล พรมกุล, 2554, หน้า 77) วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ เพ่ือค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยให้ครบถ้วนตามที่ต้ังไว้ โดยใช้สถิติได้แก่

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไป และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferencial Statistics) ได้แก่ การ
ทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถ้าพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 
(ญาณนันท์  มงคุณ, 2556 : 105) 

ผลการวิจัยพบว่า  
 1) การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ตามความ
คิดเห็นของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 รองลงมาคือ ด้านการจัด มีค่าเฉลี่ย 4.32 ด้านกิจกรรม อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 และน้อยที่สุดคือ ด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 

2) ผลการเปรียบเทียบ ประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน สามารถแยกเป็นด้าน มีรายละเอียดดังน้ี  

                                                             
 

1 อาจารย์มหามกุฏราชวิทยาลัย 
2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
3 (รองศาสตราจารย์), อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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 (1) ด้านการประสานงาน คือในการด าเนินงานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน ควรเป็นแบบ
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่น เช่น ส่วนราชการในเขตพ้ืนที่ วัด สถานศึกษา องค์กรเอกชน เป็นต้น ร่วมมือกัน
มากกว่าน้ี  
 (2) ด้านการจัดกิจกรรม คือ การจัดกิจกรรมท้องถ่ินควรประกาศไม่ให้มีการจ าหน่าย และด่ืมสุราในบริเวณ
งานประเพณีท้องถ่ินที่จัดข้ึน และมีบทก าหนดโทษอย่างจริงจัง  
 (3) ด้านการประชาสัมพันธ์ คือ สื่อมวลชนควรมีบทบาทในการส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรม
ท้องถ่ินร่วมกันมากย่ิงข้ึน  
 (4) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ ได้เห็นการท างาน พร้อม
เป็นเจ้าภาพร่วมกับ อบต. ในการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ทุกครั้ง เพราะชาวบ้านถือเป็นเจ้าของวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ินอย่างแท้จริง 
 
ค าส าคัญ : การส่งเสริม/วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน  
 
Abstract 

The objectives of this thematic were 1)to study the promotion on local tradition of village 
headmen  in area of Dansai  district  Loei province according to people’s opinion 2) to compare the 
promotion on local tradition of village headmen  in area of Dansai  district  Loei province according 
to people’s opinion with the difference in  sex, age, and educational level, and 3) to study the 
suggestions about the promotion on local tradition of village headmen  in area of Dansai  district  
Loei province according to people’s opinion. The sample group was 18 years old people up in the 
area of Dansai district, Loei province, 395 in total. The sample group was determined the size by the 
formula of Taro Yamane and by systematic random sampling. The instrument used in this study was 
questionnaire. The statistics used was divided into two kinds: 1)descriptive statistics, which consisted 
of frequency, percentage, mean, and standard deviation, and 2)deductive statistics, which consisted 
of t-testing, and One-Way ANOVA or F-test. 
 The results were found as follows: 
 1) The promotion on local tradition of village headmen  in area of Dansai  district  Loei 
province according to people’s opinion was at high level in overall. After the data were taken into 
consideration, the results were found that the sides that were at the  highest level were participation 
construction which was at high level, the second was activity holding which was at high level, and the 
lowest was information which was at high level. 
 2) The result on comparison study, the opinion about the promotion on local tradition of 
village headmen  in area of Dansai  district  Loei province of  people with the difference in  sex, age, 
and educational level was not different in overall. 
 3) The suggestions about the promotion on local tradition of village headmen  in area of 
Dansai  district  Loei province according to people’s opinion could be divided into each side as the 
following details :  
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 (1) Coordination side, the performance on art, culture, and local tradition should be 
performed with integration more than ever with another organizations, such as government offices, 
temples, schools, and private organizations. 
 (2) Activity holding, in any local activity holding, non-selling alcohol and non-drinking 
alcohol in the area of holding local tradition should be declared seriously. 
 (3) Information side, The mass media should be given the roles in promoting and 
supporting local culture together more and more.  
 (4) Participation construction side, any people should be given an opportunity to take a 
part in learning, seeing performance, being host with Tambol administrative organization in holding 
local tradition every time because the villagers were nominated as the owners of culture and local 
tradition actually. 
 
Keywords :  Suppot/ Local culture 
 
บทน า   

วัฒนธรรมไทยเป็นสมบัติของชาติ ถ่ายถอดด้วยการแสดงออกโดยผ่านทางพฤติกรรม การใช้กิริยาท่าทาง การ
กระท าถือปฏิบัติร่วมกันมาเป็นที่ยอมรับนับถือเป็นแนวปฏิบัติที่มีแบบแผน ท่ีสืบทอดกันมาอย่างงดงาม เกิดจากการสั่งสม
สิ่งต่างๆ มาเป็นเวลาช้านานของบรรพบุรุษไทย เพ่ือเป็นแนวทางให้คนไทยรุ่นหลังได้ยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
(ฐิติมา  ลี่ทองอิน, 2553 :  หน้า 1) วัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา เมื่อมีการประดิษฐ์หรือ
ค้นพบสิ่งใหม่ วิธีใหม่ที่ใช้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่า ซึ่งอาจท าให้สมาชิ กของสังคมเกิด
ความนิยม และในที่สุดอาจเลิกใช้วัฒนธรรม ชาติที่ไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองจะเป็นชาติไปไม่ได้อย่างแท้จริง หัวใจ
และวิญญาณของบ้านเมืองที่แท้จริง คือวัฒนธรรมของบ้านเมือง วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ
แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ช่วยพัฒนาจิตใจของประชาชน มีส่วนช่วยด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม การอยู่ร่วมกันระหว่าง
คนในชาติและระหว่างประเทศเพ่ือสร้างสันติสุขในการด าเนินชีวิต มุ่งเน้นมวลรวมความสุขประชาชาติมากกว่าความเจริญ
ทางวัตถุ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 1-3)  

ก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นต าแหน่งหน้าที่ที่มีบทบาทมีความส าคัญต่อการบริหารราชการในภูมิภาคมาต้ังแต่อดีต 
ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 อาศัยอยู่ตามท้องถ่ินชนบททั่วประเทศ และอยู่ภายใต้การปกครองใน
รูปแบบต าบลหมู่บ้านซึ่งผู้มีบทบาทส าคัญในการปกครองต าบลและหมู่บ้าน คือ ก านันและผู้ใหญ่บ้าน  ที่ได้รับการ
เลือกต้ังจากประชาชนโดยตรงตามวิถีทางประชาธิปไตย (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2548 : 31) ก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าท่ีและอ านาจตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457 น้ัน เห็นได้ว่ามุ่งเน้นให้
ก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นนักปกครองที่ใช้อ านาจในการปกครองดูแลความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่เป็นหลัก สร้างความ
สมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่ให้คงอยู่คู่ชุมชน ซึ่งถือ
เป็นหน้าท่ีที่ส าคัญ แต่ปัจจุบันกระแสความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งจาก
นักท่องเท่ียวไทย และต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามา ผลจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมตะวันตก ความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การสื่อสารยุคโลกาภิวัตน์โลกไร้พรมแดน การเพ่ิมของจ านวนประชาชน การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ทางด้านสังคมการเมืองจากวิถีการด าเนินชีวิตแบบสังคมชนบทสู่สังคมเมือง จากสังคมเกษตรกรรมมาสู่สังคมอุตสาหกรรม 
ท าให้วัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ในชุมชนอย่างรวดเร็ว เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่รับ
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เอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเป็นแบบแผนของชีวิต ลืมรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่
บรรพบุรุษ ท าให้เกิดปัญหาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องที่ถูกกลืนหายลบเลือนไป จนปัจจุบันน้ีแทบจะไม่หลงเหลือ
วัฒนธรรมประเพณีให้ลูกหลานได้เห็นและเรียนรู้สิ่งที่บรรพบุรุษได้สืบทอดสั่งสมกันมา 

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ต าบล 98 หมู่บ้าน มีประชากรรวม 45,145 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 ของจังหวัด มากเป็นอันดับ 3 ของจังหวัด และมี  11,373 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.10 ของ
จังหวัดมี มีก านัน 10 คน ผู้ใหญ่บ้าน 87 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 171 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 
65 คน ( เทศบาลต าบลด่านซ้าย, 2561 : 1-4) ท าหน้าที่คอยดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้านตลอดจนมีส่วนส าคัญในการ
เป็นผู้น าชุมชน รับนโยบายต่างๆ ของส่วนราชการมาปฏิบัติ เป็นแกนน าในการสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดข้ึนใน
หมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่ ซึ่งอ าเภอด่านซ้ายเป็นเมืองที่มีประเพณีและวัฒนธรรมเก่าแก่อยู่
เป็นจ านวนมากไม่ว่าจะเป็นงานปีใหม่ สงกรานต์ บุญบั้งไฟ ลอยกระทง แห่เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น และที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับจังหวัด และประเทศชาติคือประเพณีการละเล่นผีตาโขน เป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ที่ถือว่า
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอ าเภอด่านซ้าย ในปีหน่ึงจะเล่นได้เพียงครั้งเดียว คือเล่นในงานบุญหลวงเท่าน้ัน ท าให้เกิด
ปัญหาจากกระแสความนิยมทางด้านการท่องเท่ียวทั้งจากนักท่องเท่ียวไทย และต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมาย 
จนปัจจุบันน้ีท าให้พี่น้องประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิต หลงลืมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอย่างอื่นซึ่ง
บรรพบุรุษเคยกระท าสืบทอดกัน อีกทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนไม่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมประเพณี 
ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา และหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของตนเอง กลับไปชื่นชมและน าวัฒนธรรม
ของชาติอื่นมาปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นภาษา การกระท า ค าพูด การแต่งกาย หรือแม้แต่การกินอยู่ อาศัย ซึ่งท าให้
ประชาชนก าลังถูกครอบง าด้วยวัฒนธรรมตะวันตกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังน้ันทุกฝ่ายต้องรีบช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่าง
เร่งด่วนโดยเฉพาะก านันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิด มีอ านาจหน้าท่ีในการปกครองดูแลความสงบเรียบร้อยของ
ราษฎรส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่ เป็นหลัก คอยติดต่อประสานงานรับนโยบายต่างๆ จากภาครัฐมาสู่
ประชาชน หากไม่ท าหน้าท่ีดังกล่าว ไม่มีการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินอย่างจริงจังและต่อเน่ือง เชื่อว่า
ไม่นานสิ่งดีงามเหล่าน้ีคงสูญหายไปตามกาลเวลาอย่างแน่นอน 
 
ขอบเขตของปัญหา 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยในฐานะปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าท่ีในการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน เห็นว่าก านัน
และผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนน าหลักที่ส าคัญในการสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีใน
ท้องถ่ิน ได้ท าหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายได้มอบอ านาจให้ได้สมบูรณ์หรือไม่ตามความคิดเห็นของประชาชน ก านันผู้ใหญ่บ้านมี
การด าเนินงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินของตนมากน้อยเพียงใด เพราะ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ทุกคนต้องร่วมกันสืบสาน สืบทอดความเป็นไทยเพ่ือรักษาไว้
ให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติ เพ่ือเป็นสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินในการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนในท้องที่สืบไป 

 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตาม

ความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือเปรียบเทียบการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน  

2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน 

 
เน้ือหาที่เก่ียวข้อง  

ความคิดเห็นเป็นการแสดงความรู้สึกของแต่ละบุคคลในอันที่จะพิจารณาถึงข้อเท็จจริงต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดด้วยการ
พูด การเขียน โดยอาศัยพ้ืนความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา 
ซึ่งความคิดเห็นน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากมีหลักฐานข้อเท็จจริงปรากฏ (ธิดารัตน์ ปลื้มจิตต์, 2551 : 8- 9) 
ความส าคัญของ ความคิดเห็น มีค าจ ากัดความคือ  

1. เป็นความเชื่อที่ไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าเป็นความรู้สึกอย่างไม่แน่นอนว่าเป็นความรู้สึกที่แท้จริง 
แต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีเหตุผลหรือความน่าจะเป็นของความคิดเห็นเฉพาะบุคคล   

2. การประเมินผลหรือความรู้สึกหรือการประมาณค่าเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณค่าของบุคคลหรือสิ่งต่างๆ  
3. รูปแบบการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญเน้ือหาสาระซึ่งท าให้เกิดความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งที่ต้องการ  

หลักเกณฑ์ในการใช้ถ้อยค าในการตัดสินใจหรือพิจารณาตัดสินสิ่งต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์สนับสนุนในแต่ละกรณี  (ปิยาณี  
เหล่ากาวี. 2547 : 6-7) การส ารวจความคิดเห็นเป็นการศึกษาความรู้สึกของบุคคล กลุ่มคนที่มีต่อสิ่งหน่ึง แต่ละคนจะแสดง
ความเชื่อ และความรู้สึกใดๆ ออกมาโดยการพูด การเขียน เป็นต้น การส ารวจความคิดเห็น จะเป็นประโยชน์ต่อการวาง
นโยบายต่างๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงระบบงาน รวมทั้งในการฝึกหัดการท างานด้วยเพราะ จะท า
ให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามความพอใจของผู้ร่วมงาน ในการศึกษาถึงความคิดเห็นต่างๆ 
ส่วนมากจะใช้วิธีแบบวิจัยตลาด ได้แก ่การสอบถาม ซักถาม บันทึก และรวมรวมไว้เป็นข้อมูล ซึ่ง เบสท์ ได้เสนอแนะว่า 
“วิธีง่ายที่สุดในการที่จะบอกถึงความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะเช่นไร และจะได้สามารถท าตามข้อคิดเห็นน้ันได้ หรือใน
การวางนโยบายใดๆ ก็ตาม ความคิดเห็นที่วัดออกมาได้จะท าให้ผู้บริหารเห็นควรหรือในอันที่จะด าเนินนโยบายหรือ
ล้มเลิกไป” (ธิดารัตน์ ปลื้มจิตต์, 2551 : 8- 9) ชอว์ และไรท์ กล่าวว่า การวัดความคิดเห็นท าได้ดังน้ี 1. การฉายภาพ เป็น
การวัดโดยการสร้างจินตนาการโดยใช้ภาพเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงความคิดเห็น 2. การสัมภาษณ์ เป็นการซักถาม
บุคคลให้ได้ข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 3. การใช้แบบสอบถาม เป็นการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการศึกษา 4. การให้เล่าความรู้สึก เป็นการให้เล่าความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกมา  (Show.R.J & Wrigth,A.W, อ้าง
ใน ต่อสกุล เกียรติเจริญ)  

วัฒนธรรม คือสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตสร้างข้ึนเพ่ือความเจริญงอกงามในวิถีแห่งชีวิ ตของ
ส่วนรวมที่ถ่ายทอดได้เรียนกันได้ เอาอย่างกันได้ ซึ่งเป็นผลิตผลของส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อนสืบต่อเป็น
ประเพณีกันมา รวมทั้งเป็นความคิดเห็น ความรู้สึก ความประพฤติและกิริยาอาการหรือการกระท าใด ๆ ของมนุษย์ใน
ส่วนรวมลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกัน และแสดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบประเพณี เป็นต้น 
และวัฒนธรรมยังหมายถึง มรดกแห่งสังคมรับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม  (เสถียรโกเศศ  นาคะประทีป, 2530 : 10) 
ประเพณี เป็นองค์ประกอบหน่ึงของวัฒนธรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม และลักษณะองค์ประกอบน้ีจะปรากฏอยู่ใน
ทุก ๆ ข้ันตอนของการด าเนินชีวิต จนกลายเป็นกระบวนการทางสังคม ประเพณีกับสังคม จึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
เมื่อสังคมวัฒนธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงประเพณีก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย (จิรเดช  เกตุประยูร, 2553 : 30-31) 
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ลักษณะทางวัฒนธรรม (Culture tras) หมายถึง ระบบบุคลิกภาพพฤติกรรม ลักษณะนิสัย วิถีการด าเนินชีวิต ทัศนคติ 
ความเชื่อ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมใด สังคมหน่ึง ท่ีได้เรียนรู้มาจากประสบการณ์การเป็นสมาชิก
ของสังคม ซึ่งแตกต่างจากสังคมอื่น โดยที่คนส่วนใหญ่ในสังคมน้ันจะมีแบบแผน หรือวิถีกา รด าเนินชีวิตส่วนใหญ่
คล้ายคลึงกัน มนุษย์ในแต่ละกลุ่มสังคมจ าเป็นต้องสร้างและก าหนดแนวทางและแบบแผนในการอยู่ร่วมกันรวมถึงสร้าง
ระบบสัญลักษณ์บางอย่างเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างกันภายในกลุ่มหรือภายในกลุ่มสังคมน้ัน ๆ อย่างไรก็ตามเมื่อสังคม
มนุษย์เปลี่ยนจากสังคมเด่ียวหรือเปลี่ยนจากการติดต่อสื่อสารเฉพาะกลุ่มคนที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกันมา เป็นการ
ติดต่อสื่อสารข้ามกลุ่ม ข้ามพรมแดนกับบุคคลอื่น ๆ ที่อาจมีทั้งวัฒนธรรมเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน และวัฒนธรรม
แตกต่างกัน ความเข้าใจเฉพาะการสื่อสารในวัฒนธรรมของตนเองหรือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเดียวกันจึงไม่
เพียงพอ (ไพศาล  ราชแสนเมือง. 2553 : 20) 

เอกลักษณ์ของประเพณีไทย ได้แก่ การผสมผสานทั้งลัทธิ ผีสางเทวดา ศาสนาพรหมณ์และศาสนาพุทธเข้า
ด้วยกันเราอาจแบ่งประเพณีเป็น 3 ด้านดังน้ี ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ประเพณีเกี่ยวกับสังคมประเพณีเกี่ยวกับศาสน า 
ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต เป็นประเพณีเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ของตนเองต้ังแต่เกิดจนตาย เพ่ือท าให้
เกิดวามสุขทางจิตใจสร้างบุญกุศลให้กับชีวิตในโอกาสต่าง ๆ เช่น การเกิด การตาย การบวช การแต่งงานและการท าบุญ
ในโอกาสต่าง ๆ ประเพณีเกี่ยวกับสังคม เป็นประเพณีที่ประชาชนทั่วไปนิยมปฏิบัติร่วมกันดังเช่น ประเพณีสงกรานต์ถือ
เป็น วันข้ึนปีใหม่ต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี พ.ศ. 2483 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ก าหนดเอาวันที่ 1 มกราคม 
เป็นวันข้ึนปีใหม่เพ่ือให้เข้ากับหลักสากลที่นานาประเทศนิยมปฏิบัติกัน ประชาชนยังถือว่าวันสงกรานต์มีความส าคัญมีการ
ท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ และบังสกุลกระดูกของบรรพบุรุษ กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว สรงน้ าพระ แห่
พระ ชักพระ รดน้ าผู้ใหญ่ รับศิลรับพร จากท่าน อาจมีมหรสพการแสดงกีฬาไทย มวยไทย ชักเย่อ แข่งเรือ ตระกร้อลอด
ห่วง เพ่ือความสนุกสนานสร้างความสามัคคี ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีท าบุญในวันส าคัญทางพุทธศาสนา มี
รากฐานมาจากความเชื่อในศาสนา พุทธศาสนิกชนจึงได้มีการปฏิบัติตามวันส าคัญทางศาสนาเช่น วันพระ วันมาฆบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา หรือประเพณีทอดกฐิน ประเพณีทอดผ้าป่า เป็นต้น ( ฐิติมา  ลี่ทองอิน, 2553 : 7-9) 
 การเลือกก านัน ให้เลือกจากผู้ใหญ่บ้าน โดยเชิญราษฎรและผู้ใหญ่บ้านมาประชุมกันที่วัด พร้อมกับอาราธนา
นิมนต์พระภิกษุในวัดมาประด้วย ให้ผู้ใหญ่บ้านเหล่าน้ันเลือกผู้ใหญ่บ้านคนหน่ึงเป็นหัวหน้าเรียกว่า ก านัน เมื่อผู้ใดได้เป็น
ก านันแล้วนิมนต์พระภิกษุที่มาประชุมกันน้ันสวดชยันโตให้พรด้วย พร้อมกับออกหมายต้ังให้ชั่วคราว ส่วนหน้าที่โดยทั่วไป
ก็เช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวแล้ว ซึ่งในครั้งน้ันได้ด าเนินการต้ังไปแล้ว 33 ต าบล ต้ังก านันรวม 33 นาย  อ านาจ
หน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ได้
ก าหนดบทบาท อ านาจหน้าท่ีของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน คือ ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎร ด้าน
การที่เกี่ยวด้วยอาญา ด้านงานทะเบียนตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ได้ก าหนดการ
ต้ังหมู่บ้าน บทบาท อ านาจหน้าท่ีของก านันผู้ใหญ่บ้านให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีอย่างเคร่งครัด ภายใต้การดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจหน้าท่ีปกครองบรรดาราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน ส่วนราษฎรเป็นผู้มีสิทธิเลือก
ตัวแทนของหมู่บ้านหน่ึงคนข้ึนมาเป็นผู้ใหญ่บ้านคอยช่วยเหลือ ดูแลทุกข์สุข ของชาวบ้าน แต่การเลือกก านันน้ันให้เลือก
ผู้ใหญ่บ้านคนหน่ึงในต าบลน้ันข้ึนเป็นก านัน โดยผู้ใหญ่บ้านประชุมเห็นชอบคัดเลือกคนใดคนหน่ึงแล้วให้นายอ าเภอ
คัดเลือกผู้น้ันเป็นก านันท าหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านร่วมกัน ดังน้ันก านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถือเป็นด่านแรกที่ใกล้ชิดพ่ีน้อง
ประชาชนมากท่ีสุด คอยท าหน้าที่เป็นผู้ให้การช่วยเหลือประชาชนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความ
เสียสละและเต็มใจสุดความสามารถเพ่ือท าหน้าที่ให้สมกับที่พ่ีน้องประชาชนได้เลือกเขาเป็นผู้น า โดยเฉพาะการ สร้าง
ความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่ให้คงอยู่สืบไปถือ
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เป็นอ านาจ หน้าท่ีที่ก านันและผู้ใหญ่บ้านต้องท าอย่างเต็มความสามารถ หลีกเลี่ยงไม่ได้ (สงคราม  กอสุทธิธีรกุล, 2515 : 
8-9) 

สรุปได้ว่า ระบบก านันผู้ใหญ่บ้านน้ีมีประวัติความเป็นมานับร้อยปี มีอ านาจหน้าที่ในการการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา รักษา วัฒนธรรม ประเพณี ให้คงอยู่และเผยแพร่วัฒนธรรมให้กว้างขวางออกไป เพราะถ้าสิ่งใดเป็นที่นิยมได้รับ
ความยอมรับก็สามารถด ารงอยู่ แต่สิ่งใดที่ไม่เป็นที่นิยมยอมรับก็จะสลายไปหรือเปลี่ยนแปลงตามกระแสของสังคม ดังน้ัน
ผู้น าชุมชน ซึ่งอยู่ใกล้ชิตประชาชนในเขตพ้ืนที่ของตน จึงต้อง รักษาวัฒนาธรรมประเพณีของท้องถ่ินตน ร่วมกับประชาชน
ทุกคนในพ้ืนที่ สร้างจิตส านึกให้รักและหวงแหน ศิลปวัฒธรรม ประเพณีที่ดีงามของตนเอง ให้คงอยู่สืบไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้าง
ข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออก 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิด (Close-ended Question) ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ (Check 
List) เก่ียวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามความ
คิดเห็นของประชาชน คณะผู้วิจัยได้น ามาตราวัดแบบ Rating Scale ซึ่งมีเกณฑ์การวัด 5 ระดับ และ 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

 
สรุปผลการวิจัย   

1.  ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงค่าความถ่ี 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) สามารถสรุปผลได้ดังน้ี ประชาชนในเขตอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่
ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 52.41 และเพศชาย จ านวน 188 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.59 ส่วนมากมีอายุ 18-35 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.42 รองลงมามีอายุ 36-45 ปีจ านวน 107 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.08 และน้อยที่สุดมีอายุ 46-55 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.23 และส่วนมากมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 54.18 รองลงมามีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 146 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.96 และน้อยที่สุดมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.86 
 2.  ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอด่านซ้าย จังหวัด
เลย ตามความคิดเห็นของประชาชน พบว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 และจ าแนกในแต่
ละด้าน มีดังต่อไปน้ี 1) ด้านการประสานงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 2) ด้านการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.32 3) ด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 และ 4) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49  

3.  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย โดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน 
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 4.  ผลข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชนสามารถแยกเป็นด้าน มีรายละเอียดดังน้ี  
  1)  ด้านการประสานงาน ในการด าเนินงานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน ควรเป็นแบบ
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่น เช่น ส่วนราชการในเขตพ้ืนที่ วัด สถานศึกษา องค์กรเอกชน เป็นต้น ร่วมมือกัน
มากกว่าน้ี  
  2)  ด้านการจัดกิจกรรม รัฐควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินให้เพียงพอ  
  3)  ด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนควรมีบทบาทในการส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรม
ท้องถ่ินร่วมกันมากย่ิงข้ึน  
  4)  ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม รัฐควรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง และจริงจัง 
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดหาแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินในพ้ืนที่ร่วมกัน 
 
ข้อเสนอแนะ    
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  

จากผลการวิจัย การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ตามความคิดเห็นของประชาชน มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังน้ี  

 1)  ด้านการประสานงาน ตามความคิดเห็นของประชาชนมีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังน้ันก านัน
ผู้ใหญ่บ้านจึงควรปรับปรุง และพัฒนา ให้ถึงระดับมากที่สุด โดยก านันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันกับประชาชน ด าเนินงานด้าน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินแบบบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่น เช่น ส่วนราชการในเขตพ้ืนที่ วัด 
สถานศึกษา องค์กรเอกชน เป็นต้น โดยให้ความร่วมมือกันมากกว่าน้ี  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน แก่ก านันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมถึง
ประชาชนในท้องถ่ิน เป็นประจ า และส่วนราชการควรมีการติดตาม ตรวจสอบ ความส าเร็จของการด าเนินงานด้าน
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริม รักษา ศิลปวัฒนธรรมป ระเพณี
ท้องถ่ิน ให้คงอยู่สืบไป   

 2)  ด้านการจัดกิจกรรม ตามความคิดเห็นของประชาชนมีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังน้ัน จึงควร
ปรับปรุง และพัฒนา ให้ถึงระดับมากที่สุด โดยก านันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันกับประชาชน  ร้องของบประมาณจากส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินให้เพียงพอ หรือมีการจัดต้ัง
กองทุนเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินร่วมกัน จากทั้งภาคเอกชนและประชาชน โดยที่ไม่
ต้องรองขอบประมาณจากภาครัฐฝ่ายเดียว  

 3)  ด้านการประชาสัมพันธ์ ตามความคิดเห็นของประชาชนมีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังน้ันจึง
ควรปรับปรุง และพัฒนา ให้ถึงระดับมากที่สุด โดยก านันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันกับประชาชน  ร่วมมือกันส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน จัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรม เพ่ือเป็นศูนย์กลางเผยแพ ร่ 
ประชาสัมพันธ์ ผลงานให้ประชาชนได้เห็น และเข้าใจ ให้กระจายไปทั่วทั้งประเทศ พร้อมทั้งการส่งเสริมไปสู่ระดับ
นานาชาติต่อไป  

 4)  ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็นของประชาชนมีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังน้ัน
จึงควรปรับปรุง และพัฒนา ให้ถึงระดับมากที่สุด โดยก านันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันกับประชาชน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง และจริงจัง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดหาแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริม
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วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินในพ้ืนที่ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน ได้เข้ามาเรียนรู้ ได้เห็นการท างาน พร้อม
เป็นเจ้าภาพร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ทุกครั้ง เพราะชาวบ้านถือเป็น
เจ้าของวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินอย่างแท้จริง 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย ควรศึกษาความพึงพอใจการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินของก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย และควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
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บทคัดย่อ    

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  1 เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลในเทศบาลเมืองแก่งคอยจังหวัดสระบุรี  และ 2 
เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในเทศบาล
เมืองแก่งคอยจังหวัดสระบุรี จ านวน 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยเรื่อง  การบริหารงานบุคคลในเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พบว่า ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย   มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลในเทศบาลเมืองแก่งคอย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 3.78) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลในเทศบาลเมืองแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี  ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงานอยู่ในระดับดี (µ =  3.84) รองลงมาคือการพัฒนาบุคลากร (µ = 3.78) 
การบ ารุงรักษาบุคลากร (µ = 3.76) และ การได้มาซึ่งบุคลากร (µ = 3.75) ตามล าดับ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองแก่งคอย ควรพัฒนาด้านการได้มาซึ่งบุคลากร โดยจัดท ากรอบอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจ วิธีการสรรหาบุคคลเข้าท างานควรให้มีประสิทธิภาพ บรรจุบุคลให้ตรงตามวุฒิและวิชาเอกที่หน่วยงานต้องการ 
การบรรจุแต่งต้ังให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และสรรหาบุคคลเข้า 
ท างานควรน าหลักคุณธรรมมาใช้ในกระบวนการสรรหา 
 
ค าส าคัญ : การบริหารงานบุคคล เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี
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Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study the personnel management in kaeng khoi 
municipality, kaeng khoi district, saraburi province.  and 2 ( to provide guidance in the development 
the personnel management in kaeng khoi municipality, kaeng khoi district, saraburi province. 
 This research is quantitative research. The study population consisted of 112 officials, 
employees and employees in kaeng khoi municipality, saraburi province. The research instrument was 
a questionnaire. statistics used in data analysis are frequency, percentage, mean and standard 
deviation.  

Research results: the personnel management in kaeng khoi municipality, saraburi province. 
found that the population used in research have opinion. the overall level is good  (µ = 3.78) when 
considering each aspect. found that the level of staffing was good (µ = 3.84) second is the 
development of personnel (µ = 3.78) nourishment personnel (µ = 3.76) and acquisition of personne  
(µ = 3.75) respectively. suggestions in this research should develop the acquisition of personnel. the 
power frame is not suitable for the mission how to recruit people to work should be effective 
Students are required to meet the qualifications and majors of the department. Nomination does not 
meet the criteria. recruiting people should apply moral principles in the recruitment process. 

 
Keywords : Personnel Management, Kaeng Khoi Municipality, Saraburi Province 
 
บทน า 

การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญและพยายามหาวิธีการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนให้ดีข้ึนมาโดยตลอด ทั้งน้ีเน่ืองจากในสังคมปัจจุบัน ประชาชนได้รับการศึกษาและมีค่านิยม
ประชาธิปไตยที่สูงข้ึน ท าให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ  จึงต้องการภาครัฐที่มีความโปร่งใสและ
รับผิดชอบในการด าเนินงานมากข้ึน ให้คุ้มกับประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนที่เสียไป 

การตอบสนองความต้องการของประชาชนน้ี ถือเป็นการให้บริการสาธารณะและเป็นอีกหน่ึงพันธกิจส าคัญ
อันดับแรก ท่ีรัฐพึงกระท าเพราะภาครัฐตระหนักดีว่าหากนโยบายของรัฐไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน ย่อม
ส่งผลกระทบถึงเสถียรภาพของรัฐบาลในระยะยาว แรงกดดันดังกล่าวจึงท าให้ภาครัฐจ าเป็นต้องหาวิธีการด าเนินงานแบบ
ใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการและคาดหวังของประชาชน ที่เพ่ิมมากข้ึน โดยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยเข้า
มาเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบของการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพากร รวมทั้ง
กรมการปกครอง ท่ีน าระบบคอมพิวเตอร์มาให้บริการ 

ส าหรับการให้บริการสาธารณะในอดีตที่ผ่านมา รัฐจะเป็นผู้ด าเนินการโดยมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ ทั้ง
ในส่วนกลางหรือมอบอ านาจให้ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ินเป็นตัวแทนรัฐบาล เป็นผู้ให้บริการและอาจจะมีหน่วยงาน
ระดับท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานให้บริการสาธารณะระดับท้องถ่ิน รองลงไป เช่น งานด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้าน
สวัสดิการ โดยให้หน่วยงานระดับส่วนกลางก ากับ ควบคุม ดูแล 

การปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถ่ินด าเนินการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยมีพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่12) พ.ศ.2543 กระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศ ก าหนดให้ 24 
เมษายน เป็นวันเทศบาลการปกครองท้องถ่ินได้เริ่มต้นมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว  แต่การปกครองท้องถ่ินไม่ว่าจะ
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เป็นรูปใดก็ยังไม่เข้มแข็งพอแต่พอจะเป็นหลักได้ กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550 หมวด 14 
การปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรา281 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพ้ืนที่ ท้องถ่ินใดมี
ลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจัดต้ังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ”สภา
เทศบาล 1) เทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจานวน 12 คน 2) เทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกสภา
เทศบาลจานวน 18 คน 3) เทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจานวน 24 คนและ สภาเทศบาลประกอบไป
ด้วยประธานสภาเทศบาลหน่ึงคนและรองประธานสภาเทศบาลสองคน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง  และพัฒนาตลอดมาเพ่ือให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละช่วงเวลา  

การด าเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกจากจะมีฝ่ายที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้วางนโยบายหรือ
ควบคุมนโยบายระดับสูงมาจากการเลือกต้ัง โดยประชาชนในท้องถ่ินและยังบุคคลที่ปฏิบัติงานอีกประเภทหน่ึง ซึ่งถือว่า
เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอันที่จะท าให้การบริหารงานบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายหรือนโยบายที่ก าหนดไว้ คือ พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีประจ า ซึ่งได้รับเงินเดือนประเภทเงินเดือนจากงบประมาณ
ของเทศบาล พนักงานเทศบาล เป็นปั จจัยส าคัญอย่างหน่ึงของเทศบาล เพราะถ้าพนักงานเหล่าน้ีขาดความรู้
ความสามารถและขาดการจัดระเบียบบริหารงานบุคคลที่เหมาะสม จะท าให้การบริหารงานของท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ดังน้ัน แม้ว่าจะมีการจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้ดีเพียงใด เป้าหมายหรือนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็
ยากจะประสบผลส าเร็จ  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นต่อการบร ิหารงานบุคคลในเทศบาลเมืองแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี เพ่ือน าผลการศึกษามาปรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรงุการการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมอืงแก่ง
คอย อ าเภอแก่งค่อย จังหวัดสระบุรี ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลในเทศบาลเมืองแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี 
 2.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในเทศบาลเมืองแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในเทศบาลเมืองแก่งคอยจังหวัดสระบุรี จ านวน
ทั้งสิ้น  112 คน 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือวิจัยได้แก่แบบสอบถาม) Questionnaire  (เก่ียวกับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเป็นแบบสอบถาม ซึ่ง
เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ใช้ข้อ
ค าถามแบบปลายปิด ให้เลือกเติมเครื่องหมาย () หน้ากลุ่มข้อความท่ีก าหนดตามความเป็นจริง 
 ส่วนที ่2 แบบสอบถามที่เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ใช้การประมาณค่าตามมาตรวัดแบบ Likert จ าแนกระดับประสิทธิผล เป็น 5 ระดับ 
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือ ตามข้ันตอน ดังน้ี 

ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี 
1. ศึกษาเอกสาร ต ารา วารสารต่างๆและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับ การด าเนินโครงการเพ่ือใช้เป็นแนว

ทางการเขียนข้อค าถาม 
2. สร้างแบบสอบถามโดยก าหนดประเด็นให้ครอบคลุมขอบเขตที่ก าหนด ตามกรอบแนวคิด 
3. น าแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาสร้างข้ึน เสนอขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับขอบเขตที่ก าหนด 
4. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ

แบบสอบถาม 
5. ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเน้ือหาเสนอแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญ content validity ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ

น ามาหาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับค่าดัชนีเน้ือหา (IOC) (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546, หน้า 445) ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเน้ือหาระหว่าง 0.05-1.00 และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

6. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวนประชากร 30 คน แล้วน ามาหา
ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1971,pp 
202-204)  ได้ค่าความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 0.70 ข้ึนไป 

7. น าข้อมูลจากการทดลองให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาก่อนน าไปใช้จริง   แล้วจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลในการวิจัย 

 
การเก็บรวมรวมข้อมูล    

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน  ดังน้ี 
1. น าหนังสือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ไปขอความร่วมมือกับนากยกเทศบาลเมืองแก่งคอยจังหวัดสระบุรี 

เพ่ือแจกแบบสอบถามให้แก่ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างในเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 112 ฉบับ และเก็บด้วยตนเองได้
แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 112 ฉบับ    
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะน ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และน ามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติหาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 สถิติที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพรรณนาข้อมูลการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล โดยใช้สถิติ
การวิจัย ดังน้ี 
 สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)  

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถ่ี (Frequencies)  บรรยายลักษณะของข้อมูลทั่วไป
เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
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1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) วิเคราะห์ระดับความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้แก่ การได้มาซึ่งบุคลากร การบ ารุงรักษา
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การให้บุคลากรพ้นจากงาน 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 112 คน โดยแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ
ตามล าดับ พบว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าในเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 
76 คิดเป็นร้อยละ 67.86 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-35 จ านวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 49.10 ส่วนใหญ่มีประสบการ
ท างานต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 22.32.ส่วนใหญ่มีการศึกษาจบระดับปริญญาตรี จ านวน 32 คนคนคิด
เป็นร้อยละ 28.57     
 ในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการในเทศบาล เมืองแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปการวิจัยได้ดังน้ี 
 จากการวิจัย ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการในเทศบาลเมืองแก่งคอยจังหวัดสระบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคล มากที่สุดคือ ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน  
รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาบุคลากร น้อยที่สุดคือ ด้านการได้มาซึ่งบุคลากร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1.  ด้านการได้มาซึ่งบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกไม่ได้น าหลักความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์พิจารณา รองลงมา 3 อันดับ คือ การ
มอบหมายให้ปฏิบัติไม่ตรงตามความรู้ความสามารถ การสรรหาบุคคลเข้าท างานไม่ได้น าหลักคุณธรรมมาใช้ใน
กระบวนการสรรหา และการบรรจุแต่งต้ังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเทศบาล  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การจัดท า
กรอบอัตราก าลังไม่มีความเหมาะสมกับภารกิจ  
 2.  ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ไม่มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน รองลงมา 3 อันดับ คือ ไม่จัดสวัสดิการในเรื่องที่พักให้แก่บุคลากร 
บุคลากรไม่มีความเชื่อมั่นต่อองค์กร และบุคลากรไม่มีความมั่นคงในต าแหน่งหน้าท่ี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ บุคลากร
ไม่มีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี  
 3.  ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือไม่มีการจัดประชุมชี้แจงวิธีการในการปฏิบัติงานตามแผนงาน รองลงมา 3 อันดับ คือไม่มีการส่งเสริมการศึกษา
ต่อให้แก่บุคลากร ไม่มีการส่งบุคลากรเข้าอบรมต าแหน่งหน้าที่การงาน และไม่มีการประเมินบุคลากรภายหลังการไป
อบรม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ไม่มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร  
 4.  ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อที่มีค่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  มีการสั่งให้บุคลากรที่มีความผิดเล็กน้อยออกจากงานโดยไม่ได้ไต่สวนให้ทราบข้อมูลเท็จจริงอย่างถ่ีถ้วน 
รองลงมา 3 อันดับ คือ  มีการสั่งให้บุคลากรที่มีความผิดเล็กน้อยออกจากงานโดยไม่ได้ไต่สวนให้ทราบข้อมูลเท็จจริงอย่าง
ถ่ีถ้วน มีการให้บุคลากรที่ทุพลภาพออกจากงาน โดยไม่เป็นธรรมและไม่มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนในการ
ลาออก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การยุบเลิกต าแหน่งงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย  
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการในเทศบาลเมืองแก่งคอยจงัหวัดสระบุรี  มีประเด็นส าคัญที่
น ามาอภิปราย  ดังน้ี 
 จากผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
บุคคลมากท่ีสุดคือ ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน  รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาบุคลากร น้อยที่สุดคือ ด้านการได้มาซึ่ง
บุคลากร มีความสอดคล้องกับงานวิจัยขอ สุธีรา ใจดี  )2551 (    ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทส านักงานท้องถ่ินจังหวัด

เชียงใหม่ในการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  ผลการศึกษาสรุปได้ ดังน้ีคือความ
ต้องการของบุคลากรท้องถ่ินในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรท้องถ่ินมีความต้องการได้รับการ
พัฒนาด้านการฝึกอบรมมากท่ีสุด กล่าวคือ ต้องการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานที่ตนปฏิบัติงาน
อยู่ และฝึกอบรมในหลักสูตรที่ทันสมัยองค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ ด้านการสัมมนา 
ต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือด้านงบประมาณในการสัมมนาจากหน่วยงานอย่างเพียงพอ และการสัมมนาในหัวข้อที่
น่าสนใจ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ แก่บุคลากร และด้านการศึกษาต่อ ต้องการศึกษาต่อในระดับหลักสูตรสายปฏิบัติงานที่
ตนปฏิบัติงานอยู่ ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล และศึกษาต่อในหลักสูตรที่สามารถน ามาปรับใช้ในหน่วยงาน
ได้ส าหรับผู้บริหารท้องถ่ินที่ให้สัมภาษณ์ มีความคิดเห็นว่า ในปัจจุบันท้องถ่ินมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง รวดเร็วมาก 
ดังน้ัน บุคลากรท้องถ่ินจึงมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาในด้านวิสัยทัศน์ ด้านคุณธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ ด้าน
ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับต าแหน่งและหน้าท่ีที่รับผิดชอบ และด้านการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของภานุวัฒน์  เวชพนม  )2555  (ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการพัฒนาบุคลากรของพนักงาน
ส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนต าบลมีความ

ต้องการในพัฒนาทั้ง  7  ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะงานของแต่ละ
ตำแหน่ง ด้านการบริหารงาน ด้านคุณธรรมส่วนตัว  /คุณธรรม / จริยธรรม ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านนันทนาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากการสรุปผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี ด้านที่น้อยที่สุดคือด้าน
การได้มาซึ่งบุคลากร ดังน้ันในด้านที่น้อยที่สุดผู้วิจัยขอเสนอขอเสนอแนะส าหรับด้านน้ีคือ           

1.1 หน่วยงานควรเน้นการได้มาซึ่งบุคลากร       
1.2 การสรรหาบุคคลเข้าท างานน้ันต้องมีความเหมาะสมกับภารกิจและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบรรจุ

แต่งต้ังของเทศบาลต าบล 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรมีการวิจัยประเมินผลหรือติดตามผลของความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของพนักงานทุกปี เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้ดีมากย่ิงข้ึน 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

Performance Motivation Affecting to Internal Supervision of School Administrators, 
Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2 

 
สมชัย  พุทธา 1 

ฐิติพัฒน์  หิรัญนิธิธ ารง 2 
รชพล  ศรีขาวรส3 

 
บทคัดย่อ  
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 2) การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา
และ 3) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ สถานศึกษา 103 แห่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น และก าหนดผู้ให้ข้อมูลคือบุคลากรสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 
จ านวน 515 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐาน ด้วยการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  
  ผลการวิจัยมีดังน้ี  
  1)  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ส่วนใหญ่คือ ด้านความพอใจในหน้าที่การงาน รองลงมาคือ ด้าน
อาคารสถานที่และการบริการ และต่ าสุดคือ ด้านความสัมพันธภาพระหว่างครู ตามล าดับ  
  2)  การนิเทศภายในของผู ้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ส่วนใหญ่ คือ ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน รองลงมาคือ ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ และต่ าสุดคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ตามล าดับ  
  3)  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเขียนเป็นสมการการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังน้ี  

  สมการคะแนนมาตรฐาน  Ẑy = .330 (X5) + .211 (X2) + .236 (X3)   
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา  
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Abstract  

  This proposal research were to study 1) the performance motivation 2) the internal supervision of 
school administrators, and 3) the performance motivation that affecting to the, internal supervision of 
school administrators, Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2. The research sample size in this 
investigation  were 103 schools which selected from stratified randomization, the 515 school administrators 
were had been the questionnaire respondents. The research questionnaire instrument were constructed 
by researcher – self  got 0.91 reliability alpha – coefficient of Cronbach. The information analyzing 
statistics were frequency,percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression 
analysis for hypothesis test.  
  The finding research found that ;  

1)  the performance motivation in totally finding got high level, when considered to each 

aspect found that the every issue got high level, also, which could arrange in order from greatest to 

least found that the firstly was the school plantation and facilitate services, the secondly was the 

functional task satisfaction,and the lastly was the teachers interrelationship.  

2)  the internal supervision of school administrators in totally finding got high level, when 

considered to each aspect found that the every issue got high level, also, which could arrange in 

order from greatest to least found that the firstly was the classroom action research, the secondly 

was the professional experience skills reinforcement, and the lastly was the curriculum development.  

3)  the performance motivation could affect to the internal supervision of school 

administrators, Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2 as .01 statistic significantly. which 

could write down for schools personnel prediction as following   

  Standardization information equation  Ẑy =  .330 (X5) + .211 (X2) + .236 (X3)   

 

Keywords : Performance motivation, Internal supervision  
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บทน า  
  การบริหารงานองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้น้ัน องค์กรจะต้องมีทิศทาง มีวัตถุประสงค์ และมีเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน ที่ชัดเจนในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร สิ่งที่จ าเป็นจะต้องค านึงถึงคือ ศักยภาพและความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในองค์กร บุคลากรขององค์กรจ าเป็นจะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและต้องร่วมใจ
กันด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร (ดาริกา ศรีพระจันทร์, 2553 : 44) เพื่อสร้างการยอมรับภายในให้เกิดขึ้น และ
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามทิศทาง และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ Greenberg & Baron, (1997: 109) ได้อธิบายว่า การ
ที่จะท าให้บุคลากรในองค์กร ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายขององค์กร จ าเป็นอย่างย่ิง
ที่จะต้องอาศัยแรงจูงใจบุคลากรในองค์การน้ัน เป็นกระบวนการกระตุ้น (Arousal) ให้พนักงานท างานให้ดีข้ึน ทุ่มเทความ
พยายามมากข้ึน โดยท างานอย่างมีทิศทาง ไม่ย่อท้อเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เมื่อบุคคลได้รับการจูงใจที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการ จะท าให้ผลงานที่ท าออกมาดีที ่สุด ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าทั้งต่อตนเองและ
องค์การ ดังที่ณัทฐา กรีหิรัญ, (2550 : 49) ได้กล่าวว่า ความส าคัญของการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดข้ึนกับบุคลากรในหน่วยงานของตน มีความเข้าใจองค์ประกอบที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้ง
ตระหนักอยู่เสมอว่า ความรู้สึกพึงพอใจน้ันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์ หรือตามเวลาจะช่วยให้
หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ  
 ภารดี (ภารดี อนันต์นาวี, 2551; อ้างถึงใน จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555 : 215) ได้อธิบายว่า แรงจูงใจ 
(Motivation) เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีความ
เข้าใจ มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองค์การร่วมมือกันท างานอย่างเต็มศักยภาพ  เกิดความ
พอใจ เกิดความผูกพันต่อองค์กร ผู้บริหารจะต้องมีทักษะในการจูงใจ เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีการต่ืนตัว (Arousal) 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐยา (ณัฐยา  สินตระการผล, 2549; อ้างถึงในจอมพงศ์ มงคลวนิช, (2555 : 215) ได้
อธิบายเพ่ิมเติมว่า แรงจูงใจในการท างานนั้นเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญในองค์กรและมีความจ าเป็นต่อการบริหารทุนทาง
ปัญญา แรงจูงใจเป็นฐานและปัจจัยที่บุคลากรเลือกท่ีจะท าและเป็นปัจจัยของระดับความทุ่มเทของบุคลากรในการท างาน
ให้ส าเร็จ และยังเป็นฐานของระยะเวลาที่บุคลากรใช้ในการท างานให้ส าเร็จ บุคลากรที่มีแรงจูงใจจะท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากกว่าบุคลากรที่ไม่มีแรงจูงใจ นอกจากน้ีแรงจูงใจของบุคลากรจะมีผลกระทบอย่างมาก
กับผลการด าเนินงานขององค์กร แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับความพอใจในการท างานอย่างแนบแน่น ความพอใจในการ
ท างาน คือ ความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่องานที่ตนจะต้องท าให้ส าเร็จ ความพอใจในการท างาน อาจเป็นผลมาจากลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมในที่ทางาน ย่ิงบุคลากรมีความพอใจในการท างานมากเท่าไร บุคลากรจะมีแรงจูงใจในการท างานให้ดี
มากเท่าน้ัน  
  อรวรรณ ต้ังจิตรพิทักษณ์ (2549 : 28) ได้อธิบายถึง การสร้างแรงจูงใจจึงเป็นภาระหน้าที่อันส าคัญอีกประการ
หน่ึงของนักบริหารและหัวหน้างานที่จะต้องสร้างสรรค์และจัดให้มีข้ึนในองค์กรหรือทุกหน่วยงาน เพ่ือเป็นปัจจัยส าคัญใน
การบริหารองค์กร เพราะแรงจูงใจจะช่วยบ าบัดความต้องการ ความจ าเป็นและความเดือดร้อนของบุคคลในองค์การได้ 
จะท าให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน แรงจูงใจเป็นการแสดงออกทางด้านอารมณ์และจิตใจของบุคคลที่มีต่องานที่
ท า ต้องยอมรับว่าเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองกัน ระดับขวัญก าลังใจของบุคคล อาจพิจารณาได้จากบุคคลได้รับความพึง
พอใจในสิ่งที่ต้องการ และสภาพความพอใจของบุคคลที่ได้รับจากการท างาน ระดับขวัญ  ก าลังใจที่ดี เห็นได้จากความ
สนใจและความกระตือรือร้นในการท างาน ความรู้สึกและความเชื่อมั่นของบุคคล มีความส าคัญและเกิดก าลังใจมากกว่า
เงื่อนไขอื่น ๆ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และพัฒนาการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของนักบริหารและ
หัวหน้างานที่จะต้องสร้างสรรค์และจัดให้มีข้ึนในองค์กรหรือทุกหน่วยงาน ตามทฤษฎีของเบนท์เลย์และเรมเพล (Bentley 
and Rempel 1970 : 4) แห่งมหาวิทยาลัยเปอร์ดูร์โดยบูรณาการและสังเคราะห์ ได้แก่ 5 คือ ความพอใจในหน้าที่การ
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งาน ความสัมพันธภาพระหว่างครู ปริมาณการสอน ชุมชนกับการสนับสนุนการศึกษา และอาคารสถานที่และบริการ จาก
การศึกษาทฤษฏีของนักวิชาการการศึกษา ดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานนั้น จะ
น าไปใช้ในการจูงใจให้บุคลากรในองค์กรได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแรงจูงใจประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 
ตัวกระตุ้น (activate) ตัวน า (direct) และตัวสนับสนุนพฤติกรรมของมนุษย์ (sustain) ตัวกระตุ้นน้ีถือว่าอยู่ในตัวของ
บุคคลอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นตัวที่ท าให้แสดงพฤติกรรมออกมาต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง เพ่ือสนองความต้องการ ตามเป้าหมายของแต่ละ
บุคคล กล่าวถึง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการท างาน ประกอบด้วย ทฤษฎีแรงจูงใจ ของมาสโลว์ 
(Maslow’s general theory of human motivation) ทฤษฎีการจูงใจของ แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s existence 
elatedness growth theory) และทฤษฎีปัจจัยคู่ (two-factor theory) ของเฟรดเดอริกเฮอร์ซเบอร์ก และทฤษฎี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคเคลเลนด์ (McClelland’s Achicvement Motivation Theory)  
  บีช และไรน์ฮาร์ทซ (Beach and Reinhartz. 2000 : 4) ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาว่า 
เป็นการด าเนินการ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมครูให้มีเป้าหมาย เพ่ือการพัฒนาและความงอกงามในวิชาชีพในระยะยาว ซึ่งจะ
ส่งผลสูงสุด ต่อคุณภาพการเรียนการสอน ความงอกงามและการพัฒนาขึ้นอยู่กับระบบที่มีพื้นฐานความไว้วางใจและ
การให้การสนับสนุน ความพยายามของครูในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนในชั้นเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียา
พร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548 :20) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาเป็นการมุ่งปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู การนิเทศการสอนให้ข้อมูลแก่ครูในด้านการสอน เพ่ือครูจะได้ใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการสอนของตน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียนปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการในสถานศึกษาสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร และเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคคลที่เก่ียวข้องในการท างานร่วมกันและจาก แนวคิดของสดใส ศรีสวัสดิ์ (2549 : 8) กล่าวว่า การนิเทศ
การศึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคน พัฒนาครูช่วยเหลือครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนหรือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายของการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 33) ได้ให้
ความหมายจุดมุ่งหมายของการนิเทศ คือ เพ่ือช่วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิงข้ึน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สังคม ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงทุกด้าน เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิรูประบบบริหารโดยให้ทุกคนมีส่วน
รับผิดชอบและชื่นชมในผลงานและเพ่ือให้เกิดการประสานงาน และความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้ที่
เก่ียวข้องคือ ชุมชน สังคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (2560 : 12) การด าเนินงานตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จ ปัจจัยที่ส าคัญประการหน่ึงคือ การที่มีข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษาท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนักเรียน ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลครูและข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการวางแผนงาน
พัฒนาภายในหน่วยงาน ใช้เพื่อการบริหารจัดการ รวมถึงใช้เพื่อการเรียนการสอน สารสนเทศทางการศึกษา ปี 
การศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
ผู้บริหารทุกระดับใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษา การศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์แนวโน้มการศึกษา รายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด าเนินการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีผลการประเมินมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา อยู่ในระดับ ดีเย่ียม ในปี พ.ศ. 2557 และอยู่ในระดับดีมาก ในปี พ.ศ. 2559 นอกจากน้ี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้จัดโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 4 (กลุ่ม
นโยบายและแผน : 2559 : 44-46) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า ปัญหา และ
อุปสรรคคือ การประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนมีภารกิจในการ
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ด าเนินการต่างๆ มาก และต้องรอผลการทดสอบ NT และ O-NET ท าให้การด าเนินการเกี่ยวกับการรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี (SAR) มีความล่าช้า ไม่ทันตามก าหนดเวลา ความเข้าใจระหว่างสถานศึกษาและผู้ประเมินเก่ียวกับเกณฑ์
และวิธีประเมินไม่ตรงกันท าให้ผลการประเมินคลาดเคลื่อน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนยังขาดบุคลากร ด้าน
คอมพิวเตอร์สถานศึกษาขาดแคลนเครื ่องคอมพิวเตอร์ การนิเทศภายในยังขาดความต่อเน่ืองในการนิเทศ พัฒนา
เครือข่ายบางโรงเรียนท าค่อนข้างยาก เน่ืองจากแม่ข่ายบางท่านที่มีลูกข่ายอยู่ต่างโรงเรียน โดยเฉพาะต่างอ าเภอท าให้
การเดินทางไปนิเทศช่วยเหลือไม่สะดวก  
  อย่างไรก็ตามจากการศึกษา เอกสารต ารา แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่
ส่งผลต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผู้วิจัย
สังเคราะห์พัฒนาและได้ก าหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Bentley and Rempel, (1970) ประกอบด้วย ด้านความพอใจในหน้าที่การงาน ด้านความสัมพันธภาพระหว่างครู ด้าน
ปริมาณการสอน ด้านชุมชนกับการสนับสนุนการศึกษา และด้านอาคารสถานที่และการบริการ ในส่วนของตัวแปรตาม
เกี่ยวกับการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาตามความคิดของกลิคแมน (Glickman. 2004 : 321) 
ประกอบด้วย ด้านการให้ความช่วยเหลือครูโดยตรงด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้านการพัฒนาทักษะ
การท างานกลุ่ม ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน มาศึกษา เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน การนิเทศภายในสถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมีการพัฒนาไปในทางที่ดี ซึ่งจะสะท้อนถึงภาพรวมว่า ปัญหาและ
อุปสรรคคือ การประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามากน้อยเพียงใดและส่งเสริมการ
นิเทศภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษาต่อไป  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย  

1)  เพ่ือศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
  2)  เพ่ือศึกษา การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา  
 3)  เพ่ือศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2  
 
ขอบเขตการวิจัย  
  การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของผู ้บริหาร
สถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 ดังน้ี  
ขอบเขตด้านเน้ือหา  
  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเน้ือหาการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 รายละเอียด ดังน้ี  
  ตัวแปรต้น  (Independent variable) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน Ytot)  ประกอบด้วย ด้านความพอใจในหน้าท่ีการ
งาน (X1) ด้านความสัมพันธภาพระหว่างครู (X2) ด้านปริมาณการสอน (X3) ด้านชุมชนกับการสนับสนุนการศึกษา (X4) 
และด้านอาคารสถานที่และการบริการ (X5)  
  ตัวแปรตาม (Dependent variable) การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา (Ytot) ประกอบด้วย ด้านการให้
ความ ช่วยเหลือครูโดยตรง (Y1) ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ (Y2) ด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม 
(Y3) ด้านการพัฒนาหลักสูตร (Y4) และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Y5)  
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเอกสาร ต ารา แนวคิดและทฤษฏีทั้งหมด ผู้วิจัยสามารถพัฒนาน ามาใช้ในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยปรากฏภาพ ดังน้ี   
 

 
 
 
ที่มา: Bentley and Rempel, (1970), Glickman. (2004).  
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย  
  ปัจจัยของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างน้อยหน่ึงตัวแปรที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2  
 
วิธีด าเนินการวิจัยและระเบียบการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บ
รวมรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) ที่มีแผนแบบของการวิจัยในลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเดียว ตรวจสอบสภาพตามท่ีเป็นจริง โดย
ไม่มีการทดลอง (the one-shot, non-experimental case study)  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยศึกษาครั้งน้ี ได้แก่  สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี เขต 2 ขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก 72 ขนาดกลาง 59 และขนาดใหญ่ 5 รวมทั้งสิ้นจ านวน 136 
สถานศึกษา (สารสนเทศทางการศึกษา 2560 : 36) ตามบัญชีรายชื่อสถานศึกษา  
  กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 ได้มา
จากการใช้ ตารางของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan : 608) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 

การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 
(Ytot)  

ด้านการให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง (Y1)  
ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ (Y2)  
ด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม (Y3)  
ด้านการพัฒนาหลักสูตร (Y4)  
ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Y5)  

ตัวแปรตาม  
(Dependent Variables) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Xtot)   
ด้านความพอใจในหน้าทีก่ารงาน (X1)  
ด้านความสัมพันธภาพระหว่างครู (X2)  
ด้านปริมาณการสอน (X3)  
ด้านชุมชนกับการสนับสนุนการศึกษา 
(X4)  
ด้านอาคารสถานทีแ่ละการบริการ (X5)  

ตัวแปรต้น  
(Independent Variables)  
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Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 103 สถานศึกษา โดยการแจกแจงความถ่ีขนาดของสถานศึกษาตามสัดส่วน 
ขนาดเล็ก 54 ขนาดกลาง 45 ขนาดใหญ่ 4 และผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 5 คน เท่าๆ กัน ได้แก่ 
ผู้อ านวยการ รอง.ผู้อ านวยการ 1 คน ด้วยวิธีการแบบเจาะจง หัวหน้าฝ่าย 2 คน และครูผู้สอน 2 คน ด้วยวิธีการแบบจับ
ฉลาก รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จ านวน 515 คน  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ต ารา 
แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี  
  ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ปัจจุบันต าแหน่งหน้าท่ีปฏิบัติ จ านวน 6 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่ก าหนดค าตอบไว้ (Check list)  
  ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
เขต 2 จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความพอใจในหน้าที่การงาน (X1) ด้านความสัมพันธภาพระหว่างครู (X2) ด้าน
ปริมาณการสอน (X3) ด้านชุมชนกับการสนับสนุนการศึกษา (X4) และด้านอาคารสถานที่และการบริการ (X5) ตัวแปรละ 5 
ข้อค าถาม รวมทั้งสิ้นจ านวน 25 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการ
ของ ลิเคิร์ท (Likert. 1967: 90-95)  
  ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดสุพรรณบุรีเขต 2 จ านวน5 ด้านประกอบด้วย ด้านการให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง (Y1) ด้านการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ (Y2) ด้านการพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม (Y3) ด้านการพัฒนาหลักสูตร (Y4) และด้านการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน (Y5) ตัวแปรละ 5 ข้อค าถาม รวมจ านวนทั้งสิ้น 25 ข้อ 
 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
 1  น าแบบสอบถามให้ผู้เชี ่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) ว่าข้อความใน
แบบสอบถาม เป็นข้อค าถามที่ตรงตามสิ่งที่ต้องการศึกษา ถูกต้องและครอบคลุมเน้ือหา ตามกรอบแนวคิดที่ได้ศึกษา
วิเคราะห์ และก าหนดไว้เป็นนิยามศัพท์เฉพาะหรือไม ่เพ่ือทดสอบหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  
  2.  น าแบบสอบถามมาหาค่าความตรงเชิงเน้ือหาของเครื่องมือการวิจัย IOC (Index of Item Objective 
Congruence) น าตารางวิเคราะห์ค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องแล้วเลือกข้อที่มีค่าดัชนีต้ังแต่ 
.66 -1.00 (บุญชมศรีสะอาด. พ.ศ. 2545 : 61-67) ได้ค่าความตรงเชิงเน้ือหา ทั้งฉบับ .97   
  3  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกันกับ
สถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะ
สงคราม โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านวังสารภี โรงเรียนละ 10 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 30 คน จึงน าเครื่องมือและ
น าผลการตอบแบบสอบถามไปค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถาม โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า 

(-Coefficient) ของครอนบราค (Cronbach’s. Alpha อ้างในลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์. 2547 : 232-236) และค่าความ
เที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 แสดงว่า ค่าความเชื่อมั่นที่วิเคราะห์ได้มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที ่ก าหนดได้
เครื่องมือฉบับที่สมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงอธิการบดี วิทยาลัยทองสุข เพ่ือออกหนังสือขอความอนุเคราะห์อนุญาตเก็บรวบรวม

ข้อมูล จากสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไปประสานงานกับ
สถานศึกษาด้วยตัวเอง  

2. ผู้วิจัยนัดหมายวันเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนด้วยตัวเอง กรณีที่สถานศึกษาส่งแบบสอบถามไม่ทัน ผู้วิจัย
ได้ติดต่อกลับสถานศึกษามาอีกครั้งหน่ึง โดยการโทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เพ่ือให้สถานศึกษาน าส่งแบบสอบถาม
กลับคืนทางไปรษณีย์  

3. เมือ่ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ ตามจ านวน 515 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 100 และจัดล าดับข้อมูล เพ่ือท าการวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป   

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวมและรายด้านแล้วน าค่าเฉลี่ย (x̄ ) ทีไ่ด้เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 
1970: 190)  

3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise multiple 
Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 
ผลการวิจัย  
  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าเสนอในรูปแบบความเรียง 
ดังน้ี   
 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Xtot) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.74, S.D. = 1.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ส่วนใหญ่คือด้านความพอใจในหน้าที่การงาน (X1) อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.90, S.D. = 1.14) 

รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่และการบริการ (X5) อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.90, S.D. = 1.17) และต่ าสุดคือ ด้านความ

สัมพันธภาพระหว่างครู (X2) อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.59, S.D. = 1.19) ตามล าดับ  
 2) การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา (Ytot) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.17, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ส่วนใหญ่คือ ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Y5) อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.38, S.D. = 0.71) 

รองลงมา คือ ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ (Y2) อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.29, S.D. = 0.83) และต่ าสุดคือ ด้าน

การพัฒนาหลักสูตร (Y4) อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.99, S.D. = 1.06) ตามล าดับ  
 3) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ .672 ค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) เท่ากับ .451 
สามารถท านายความแปรปรวนของการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา (Ytot) ได้ร้อยละ 45.10 ค่าประสิทธิภาพในการ
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ท านายที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากับ .448 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) 
เท่ากับ .57695 ในลักษณะน้ี แสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการมี 3 ตัว
แปร ได้แก่ ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Y5) ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ (Y2) และด้านการพัฒนา
ทักษะการท างานกลุ่ม (Y3) ที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา (Ytot) ดังน้ี  

  สมการคะแนนดิบ Ŷtot =  2.320 + .222 (X5) + .131 (X2) + .141 (X3)  

  สมการคะแนนมาตรฐาน  Ẑy =  .335 (X5) + .202 (X2) + .231 (X3)  
  ตัวแปรที่เหลืออีก 2 ด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง (Y1) และด้านการพัฒนาหลักสูตร (Y4) 
สามารถพยากรณ์การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีระดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงถูกน าออกจาก
สมการพยากรณ์และเพ่ือเป็นการค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่ดีส าหรับพยากรณ์การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาค่าน้ าหนัก
ความส าคัญของค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรพยากรณ์ ท้ัง 2 ด้าน ด้วยค่าคงที่ของสมการคะแนนดิบ  
 
อภิปรายผล  
  จากการวิจัย แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จังหวัดประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยดังน้ี  
 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากแสดงว่ามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า พอใจในหน้าที่การงาน มีความ
สัมพันธภาพระหว่างครู การได้รับการสนับสนุนการศึกษาและการบริการชุมชนอยู่เป็นประจ า จึงมีส่วนท าให้ผู้บริหารมี
ความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในกระบวนการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนสอดคล้องกับผลการวิจัยของพัชรี เหลืองอุดม(2554 : 70) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสุวนีย์ ฤทธ์ิถาพรม (2556 : 76) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังแสดงในผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า 
การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาน้ัน เป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เน่ืองจากด้าน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความผ่อนคลายไม่ตึงเครียด มีก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความมีสัมพันธภาพ
ระหว่างครูและการได้รับการสนับสนุนการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบีช (Beach, 1967 : 234)กล่าวว่า การจูงใจ
คือ การที่บุคคลเต็มใจที่จะใช้พลัง เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในเป้าประสงค์ การจูงใจเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการท างาน
ร่วมกัน เพราะเป็นสิ่งช่วยให้คนไปถึงซึ่งจุดประสงค์ที่มีข้อตกลงเช่นเดียวกับชาเดน  และ เชอร์แมน (Chraden and 
Sherman, 1968 : 297) กล่าวว่า การจูงใจเป็นความพยายามท่ีจะเข้าใจถึงสิ่งที่ชักน าให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ออกมา 
ดังน้ันงานชิ้นแรกของผู้บริหารคือ ต้องใช้ความสามารถทุกวิธีทางที่จะท าให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การ วิธีหน่ึงที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ได้อย่างดีก็คือ การจูงใจบุคลากรในองค์การให้ท างาน  
  2) การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก แสดงว่ามีการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กรวีร์ เกษบรรจง (2557: 78) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหาร
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สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรด้วย
การจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือส่งบุคลากรไปรับการอบรมจากสถาบันอื่นอย่างต่อเน่ือง และเหมาะสม ส่งเสริมให้ ครู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะกระบวนการเพ่ือส่งเสริมให้ นักเรียนคิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น ให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ. (2542 : 11-
12) ได้อธิบายถึง การพัฒนาคุณภาพครู ซึ่งเป็นกระบวนการหน่ึงที่ใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้บรรลุตามท่ีต้องการคือ กระบวนการนิเทศการศึกษาเพราะการนิเทศการศึกษาจะช่วย
กระตุ้น ส่งเสริมและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครูให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนด ดังแสดงใน
ผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาน้ันมีการขับเคลื่อนกิจกรรม เพ่ือสร้างกระบวนการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับองค์กรหรือหน่วยงานในการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การเสริมสร้างประสบการณ์
ทางวิชาชีพและการให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 33) ได้ให้ความหมายจุดมุ่งหมายของ
การนิเทศคือ เพ่ือช่วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สังคม ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทุกด้านเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิรูประบบบริหารโดยให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบและชื่นชมในผลงาน และ
เพ่ือให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องคือ ชุมชน สังคม  
  3) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดย
พบว่า ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการมี 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่และการบริการ ด้านความสัมพันธภาพ
ระหว่างครู และด้านปริมาณการสอน ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีผลต่อการนิเทศภายในของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ก็จะท าให้บุคลากรเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือทัศนะคติของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพการให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง การพัฒนาทักษะการ
ท างานกลุ่ม และการพัฒนาหลักสูตร จากผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้ง 5 ด้าน ควบคู่กัน
ไป จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมาย จึงจะท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความ
เข้าใจ มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองค์การร่วมมือกันท างานอย่างเต็มศักยภาพ เกิดความพอใจ 
เกิดความผูกพันต่อองค์การผู้บริหารจะต้องมีทักษะในการจูงใจ เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีการต่ืนตัว ตามที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ด าเนินการตามมาตรฐาน มีการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อยู่ในระดับดีเย่ียม และจัดโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 4 ตามมาตรฐานก าหนดซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสายชล ศิริพงษ (2560: 749) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมของเจ้าหน้าท่ีทีมก ากับดูแล ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ในสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 9 โดยพบว่า ตัว
แปรที่ส่งผลในทิศทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมมากที่สุดคือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติและความเจริญเติบโต 
รองลงมาคือการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ และน้อยที่สุดคือ ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน สามารถอธิบายการผัน
แปรของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 64.10 ซึ่งเป็นไปตาม
ทฤษฎีสององค์ประกอบของ เฮอร์ซเบอร์ก Herzberg (1959) ที่กล่าวว่า ความเจริญเติบโตเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ผลผลิตเพ่ิมข้ึนท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการ
ท างานสอดคล้องกับรัตนาวดี พรพงศ์ไพศาล (2559 : 92) ได้วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อ
คุณภาพเด็กปฐมวัย สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมพบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านปริมาณการสอน อาคารสถานที่และการบริการ และสัมพันธภาพ
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ระหว่างครู ส่งผลต่อคุณภาพเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิชชา มากะเต. (2559 : 147-
161) การใช้อ านาจของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. พบว่า มี 5 ด้าน คือ อ านาจการให้รางวัล 
อ านาจการมีข่าวสารข้อมูล อ านาจตามกฎหมาย อ านาจความเชี่ยวชาญและอ านาจบังคับ โดยการใช้อ านาจของผู้บริหาร
โรงเรียนทั้ง 5 ด้าน สามารถพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยรวมได้ร้อยละ 59.60   
  ส่วนตัวแปรที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ ได้แก่ ด้านความพอใจในหน้าที่การงานและด้านชุมชนกับการ
สนับสนุนการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสามารถอธิบายได้ ดังน้ี  
  ด้านความพอใจในหน้าที่การงานและด้านชุมชนกับการสนับสนุนการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ควรมีการก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาเน้นเรื่องเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้าน ควบคู่กันไป ก็จะท าให้บุคลากรเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือทัศนะคติต่อการให้
ความช่วยเหลือโดยตรงต่อการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการท างานการพัฒนาหลักสูตรและ
การปฏิบัติการในชั้นเรียนไปในทางเดียวกันในการขับเคลื่อนกิจกรรม เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บุคลากร
ภายในสถานศึกษา หรือส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษานิเทศจากภายนอกสถานศึกษาในระดับเดียวกัน ที่แสดงให้เห็นถึงผล
การด าเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับภารดี (ภารดี อนันต์นาวี. 2551; อ้าง
ถึงในจอมพงศ์ มงคลวนิช. 2555 : 215) ได้อธิบายว่า แรงจูงใจ (Motivation) เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติงาน
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจ มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร
ในองค์การร่วมมือกันท างานอย่างเต็มศักยภาพ เกิดความพอใจ เกิดความผูกพันต่อองค์กรผู้บริหารจะต้องมีทักษะในการ
จูงใจเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีการต่ืนตัว  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ ดังน้ี 
  1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้องใช้หลักการนิเทศภายในของสถานศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ควร
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แสดงถึงพฤติกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา มีปฏิสัมพันธ์ประกอบกับการมีส่วนใน
การแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2) การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความเข้าใจเข้าถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของการ
จูงใจในการปฏิบัติงาน น าไปประยุกต์ใช้การนิเทศภายในของสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีผลการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรควรน าการนิเทศภายในของสถานศึกษาไปใช้ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ในระดับดี เป็นที่
ระดับสากล  
  3) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการนิเทศภายในสถานศึกษา จะส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงาน ไปสู่ความเป็นเลิศ
สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 ได้จัดโครงการ/กิจกรรม 
สนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 4 ได้ต้ังไว้  
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  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป   
  1) ควรศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาด้านอื่นๆ 
ด้วย  
  2) ควรศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือท าให้ทราบถึงการนิเทศภายในในเชิงลึก  
  3) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา โดยวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพในการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์ในเชิงลึกและการประชุมสนทนากลุ่ม  
  4) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณแบบผสม  
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การศึกษาการบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร 
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี 

The Administration of the school Research Prototype, in the Opinion of the Military Orricials 
Center Director of Weapons, Defense Industry and Military Center Lopburi Province 

 
ทรงศักด์ิ  สิทธิพงษ์1 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานของโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
การบริหารงานตามทัศนะของข้าราชการ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามทัศนะของ
ข้าราชการ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหารจังหวัดลพบุรี เมื่อจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับชั้นยศ และ
ความถ่ีของการอบรมการปฏิบัติงานต่อปี  
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งหมด 179 คน 
ได้แก่ ข้าราชการทหาร ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตร จ านวน 29 คน และนายทหารชั้นประทวน จ านวน 150 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9786 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และ One – Way ANOVA ทั้งน้ี ได้ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. การบริหารงานของโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์อ านวยการ
สร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 
3.89 โดยเรียงล าดับรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวางแผน มีค่าเฉลี่ย 4.02 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ด้านการท า
รายงาน มีค่าเฉลี่ย 3.99 และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการประสานงาน มีค่าเฉลี่ย 3.75 

2. เปรียบเทียบการบริหารงานของโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี เมื่อจ าแนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา อายุราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับชั้นยศ และความถ่ีของการอบรมการปฏิบัติงานต่อปี ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
ค าส าคัญ : การบริหารงาน,  เจ้าหน้าท่ีทหาร,  โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ 
 
                                                             
 

1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
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Abstract 
 The research was entitled to study the Administration of the Factory Prototype Research 
Develop Weapon, in the Opinion of Military Officer, Weapon Production Centre, Defense Industry and 
Military Power, Lopburi Province. It aims to 1) study the Administration of the Factory Prototype 
Research Develop Weapon, in the Opinion of Military Officer, Weapon Production Centre, Defense 
Industry and Military Power, Lopburi Province., and 2) compare the Administration of the Factory 
Prototype Research Develop Weapon, in the Opinion of Military Officer, Weapon Production Centre, 
Defense Industry and Military Power, Lopburi Province . 
 The study was a descriptive research. The instrument used in study was 5-scale 
questionnaire which had been sample group of thirty people. The sample composed of 179 persons 
selected from military official consists of commissioned officers 29 people and noncommissioned 
officers 150 people. The instrument of the research was questionnaires with .0.9786 reliability created 
by the researcher. Statistical tools employed for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation test and One Way ANOVA at the 0.05 level of significance. 

1. The results were as follows the satisfaction of the Administration of the Factory 
Prototype Research Develop Weapon, in the Opinion of Military Officer, Weapon Production Centre, 
Defense Industry and Military Power, Lopburi Province was overall at a high level with average of 3.89 
and A high level with the average of 4.02 is planning and a second level with the average of 3.99 is 
controlling and the lowest level with the average of 3.75 is coordinating.  

2. The comparison results of the Administration of the Factory Prototype Research 
Develop Weapon, in the Opinion of Military Officer, Weapon Production Centre, Defense Industry and 
Military Power, Lopburi Province there was found to be no statistical significant difference at the level 
of  0.05 in age, level education, government age, average monthly revenue, rank and the frequency 
of training activities to the year were not different.  

 
 

Keyword :The administration,  military officials, Research weapons development Center for weapons  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารงานในองค์การรูปแบบใดก็ตาม จุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผู้บริหารองค์การจึงมุ่งเน้นความส าคัญต่อทรัพยากรพ้ืนฐานของการบริหารซึ่งเรียกว่า 4M,s 
อันประกอบด้วย คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (materials) และเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการ 
(management) นอกจากน้ียังรวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ (physical resources) และข้อมูลสาสนเทศทั้งหลาย 
(information resources) ท่ีกล่าวมาท้ังหมดน้ันนับว่า “คน” เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญมากเป็นอันดับหน่ึงที่มีคุณค่า
สูงสุดและมีประโยชน์มากท่ีสุด ท้ังน้ีเพราะเป็นทรัพยากรอื่นที่มีอยู่แล้วแต่ไม่น ามาประยุกต์ใช้ ไม่น ามาบริหารจัดการก็หา
ประโยชน์มิได้ ในปัจจุบันแต่ละองค์การได้พิสูจน์เชิงประจักษ์แล้วว่าคนหรือทรัพยากรมนุษย์น้ันเป็นทรัพยากรอันมี
ค่าสูงสุดขององค์การ เป็นทรัพยากรที่มีลักษณะพิเศษกว่าทรัพยากรอื่นทั้งเป็นทรัพยากรที่ท าให้เกิดความส าเร็จโดยตรง
และเป็นกลไกส าคัญ ที่จะไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นให้เกิดผลงาน ดังน้ันการดูแล ธ ารงรักษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เหล่าน้ันให้มีขวัญก าลังใจและได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมเต็มที่ในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย จึงเป็นสิ่งส าคัญย่ิงที่ผู้บริหารทุกคนจะต้องตระหนักและถือว่าเป็นภารกิจส าคัญที่จะต้องบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญเติบโตขององค์การต่อไป (ยงยุทธเกษสาคร, 2547, 
หน้า 29) 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าบุคลากรเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างย่ิง ต่อความส าเร็จของงานและมีคุณภาพ จะ
เห็นได้ว่าในการปฏิบัติงานน้ันๆ สามารถตอบสนองความต้องการระดับต่างๆ ของบุคลากรได้เพ่ือให้บุคลากรมีก าลังใจใน
การปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ ซึ่งจะท าให้องค์การด าเนินงานได้ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อ
บุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแล้วจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มก าลังความสามารถ ด้วยความกระตือรือร้นและ
ขยันหมั่นเพียรที่จ าท างานให้ส าเร็จลุล่วง การบริหารงานในองค์การรูปแบบใดก็ตามจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือการบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพของการบริหารงานของผู้บริหารองค์การน้ันต้องมีความรู้
ในด้านกระบวนการบริหารเป็นอย่างดี สามารถเลือกใช้วิธีการจูงใจให้บุคลากรเกิดความมั่นใจ และเกิดความรู้สึกอุทิศตน
เพ่ืองาน 
 โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหารจังหวัดลพบุรี มีหน้าที่ ศึกษา พิจารณา วิจัย พัฒนาออกแบบการสร้างต้นแบบเพ่ือส่งเข้าสายการผลิตและ
ทดสอบยุทโธปกรณ์ต่างๆ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานราชการ ซึ่งท าให้การบริหารจัดการบางอย่างมีความแตกต่างไปจาก
ภาคเอกชน การปฏิบัติงานข้าราชการทหาร เช่น การดัด การข้ึนรูป การประกอบ การทดสอบคุณภาพ การประเมินผล
และการส่งมอบงาน เป็นต้น จึงท าให้รูปแบบในการผลิตชิ้นงานน้ันผิดขนาด รูปแบบ บ่อยครั้ง  และองค์กรมีการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้ข้าราชการทหาร และพนักงานราชการลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้
อย่างไม่เต็มที่และเต็มความสามารถ เกิดความล่าช้าท างานไม่เสร็จทันตามเวลาท่ีก าหนด และไม่ได้ผลงานตามเป้าหมายที่
องค์กรก าหนด (โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ, 2555, หน้า 67) 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะข้าราชการทหารเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารงานของโรงงานต้นแบบการ
วิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารจังหวัดลพบุรี จึง
เห็นความส าคัญ และความจ าเป็นต้องศึกษาการบริหารงานตามทัศนะของข้าราชการ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ 
ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
จังหวัดลพบุรี ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้บริหารได้รับทราบจะได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามทัศนะของข้าราชการ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์อ านวยการ

สร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามทัศนะของข้าราชการ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์

อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารจังหวัดลพบุรี เมื่อจ าแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา อายุราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับชั้นยศ และการอบรมการปฏิบัติงาน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การวิจัยในครั้งน้ี ข้อมูลน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาและเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้บริหาร ใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผน และการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร และพนักงานราชการลู กจ้างให้
สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ศึกษาในครั้งน้ี ได้แก่ 1) ข้าราชการทหาร ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร จ านวน 30 

นาย 2) นายทหารชั้นประทวน จ านวน 54 นาย 3) ทหารกองประจ าการ 110 นาย และ 4) พนักงานราชการและลูกจ้าง 
จ านวน 129 นาย ของโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี รวมจ านวน 323 นาย (โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์อ านวยการ
สร้างอาวุธ, 2555, หน้า 60) 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เน่ืองจากประชากรมีจ านวนที่แน่นอน ( finite 
population) ใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) ในการค านวณหาขนาดของตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 179 คน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2553, หน้า 46)  

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ได้แก ่

2.1.1  อายุ1) ต่ ากว่า 30 ปี2) 30 – 40 ปี3) 41 – 50 ปี4) มากกว่า 50 ปี 
2.1.2  ระดับการศึกษา1) ต่ ากว่าปริญญาตรี2) ปริญญาตรี3) สูงกว่าปริญญาตรี 
2.1.3  อายุราชการ1) ต่ ากว่า 5 ปี2) 5 – 10 ปี3) 10 – 20 ปี4) 21 – 30 ปี5) มากกว่า 30 ปี 
2.1.4  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน1) น้อยกว่า 15,000 บาท2) 15,001 – 20,000 บาท3) 20,001 – 25,000 

บาท4) มากกว่า 25,000 บาท 
2.1.5  ระดับชั้นยศ1) นายทหารสัญญาบัตร2) นายทหารชั้นประทวน 
2.1.6  ความถ่ีของการอบรมการปฏิบัติงานต่อปี 1) ต่ ากว่า 5 ครั้ง 2) 5 – 10 ครั้ง 3) มากกว่า 10 ครั้ง 

2.2  ตัวแปรตาม (dependent variables) การศึกษาการบริหารงานตามทัศนะของข้าราชการ โรงงาน
ต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัด
ลพบุรีได้น าหลักแนวคิดการบริหารของ LuterGulick .ได้ใช้ POSDCORB เพ่ืออธิบายถึงหน้าท่ีการบริหาร (ชลิดา ศรมณี, 
2555, หน้า 25-26) มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 
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2.2.1  ด้านการวางแผน (Planning) 
2.2.2  ด้านการจัดองค์การ (Organizing) 
2.2.3  ด้านการบริหารบุคคล (Staffing)  
2.2.4  ด้านการอ านวยการ (Directing) 
2.2.5 ด้านการประสานงาน (Coordinating) 
2.2.6  ด้านการท ารายงาน (Reporting) 
2.2.7  ด้านการงบประมาณ (Budgeting) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ จึงใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิด
ปลายปิด แบบให้เลือกตอบตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นจริง ในการสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scaled) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยน้ีที่เกี่ยวข้องน ามาประกอบในการสร้าง
แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อายุ
ราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับชั้นยศ และการอบรมการปฏิบัติงาน เป็นแบบให้เลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธตามทัศนะของข้าราชการ
ทหารศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี จ านวน 7 ด้าน 
ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดองค์การ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 4) ด้านการสั่งการ5) ด้านการ
ประสานงาน 6) ด้านการท ารางาน และ 7) ด้านการงบประมาณ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) ลักษณะของข้อค าถามต้องการให้ผู้ตอบการประเมินข้อค าถามออกมาเป็นระดับมาตราส่วนตาม
ความส าคัญ หรือตามความคิดเห็น การสร้างข้อค าถามจะมีการก าหนดระดับมาตราส่วนต่างๆ แบ่งระดับมาตราส่วน 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด 
 ข้อค าถามท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553, หน้า 77) ผู้วิจัยก าหนด
ระดับมาตราส่วนที่เป็นข้อความให้เป็นค่าน้ าหนักตัวเลข เพ่ือประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่ง
โดยทั่วไปจะก าหนดค่าน้ าหนักตามวิธีของ ลิเคิร์ท(Likert) ดังน้ี 
 5 หมายถึง การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหารอยู่ใน
ระดับมากทีสุ่ด 
 4 หมายถึง การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหารอยู่ใน
ระดับมาก 
 3 หมายถึง การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหารอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหารอยู่ใน
ระดับน้อย 
 1 หมายถึง การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหารอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอนดังน้ี 

1. จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้พร้อมและจัดท ารหัสในแบบสอบถามให้ตรงกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้ท าการสุ่มไว้แล้ว เพ่ือสะดวกการตรวจสอบ 

2. ส่งแบบสอบถามไปถึงผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการทหาร 
3. ผู้วิจัยให้เวลาในการตอบแบบสอบถาม 2 สัปดาห์ และรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. น าแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือก
ฉบับที่สมบูรณ์ และถูกต้องมาวิเคราะห์ข้อมูล 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป มีข้ันตอนด าเนินการดังน้ี 
2.1 หาค่าความถ่ี (frequency) และร้อยละ (percentage) ของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถามของข้าราชการทหาร 
2.2 หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนนจากการตอบ

แบบสอบถามการบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์อ านวยการ
สร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี 

2.3 แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ดังน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553, หน้า 77) 
 ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 4.50-5.00 หมายความว่า การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ 
ตามทัศนะของข้าราชการทหารระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 3.50-4.49 หมายความว่า การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ 
ตามทัศนะของข้าราชการทหารระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 2.50-3.49 หมายความว่า การบริหารงาน ของโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ 
ตามทัศนะของข้าราชการทหารระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 1.50-2.49 หมายความว่า การบริหารงาน ของโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ 
ตามทัศนะของข้าราชการทหารระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 1.00-1.49 หมายความว่า การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ 
ตามทัศนะของข้าราชการทหารระดับน้อยที่สุด 

2.4  ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ ระดับชั้นยศ โดยการทดสอบค่าที (t-test)   ชนิดเป็นอิสระต่อกัน 
ส าหรับ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความถ่ีของการอบรมการปฏิบัติงานต่อปี การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดียว (oneway ANOVA) โดยการทดสอบค่าเอฟ(F-test) โดยใช้ข้อมูลทางสถิติ
เปรียบเทียบรายคู่โดยใช้สูตรของพิชเชอร์(Fisher’s least significant difference : LSD) 

1. สูตรการทดสอบความแตกต่างของค่าทดสอบที (t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน โดย
เปรียบเทียบการบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์อ านวยการ
สร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี โดยจ าแนกตามระดับชั้นยศ (ธานินทร์  
ศิลป์จารุ, 2553, หน้า 175 – 176) 
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2. สถิติทดสอบเอฟเทส (f-test) ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2548, หน้า 310) 
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3. สูตรการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (mulitiple comparison) เพ่ือการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ภายหลัง (post 
hoc test) โดยใช้สูตรของพิชเชอร์(Fisher’s least singnificant difference. LSD) ดังน้ี (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2553, 
หน้า 198) 
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  ) แทนค่าจากตารางแจกแจงทีที่ระดับนัยส าคัญ α 

และรายได้ต่อเดือน ระดับข้ันเสรี v 
  df = v  แทนระดับข้ันเสรีของความผันแปรภายในกลุ่มหรือ 
ความคลาดเคลื่อนของการทดลอง 
  MSE  แทนค่าเฉลี่ยของผลรวมก าลังสองของความคลาดเคลื่อน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังน้ี 

1. การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์อ านวยการ
สร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี  

1.1 การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ด้านวางแผน ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานมีกรอบเวลาในการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่ชัดเจน หน่วยงานมีระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ กิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนงานอย่าง
ชัดเจน และหัวหน้างานมีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าท่ีสุด ได้แก่ การวางแผนงานที่ชัดเจน ช่วยให้การปฏิบัติงานของข้าราชการทหารบรรลุเป้าหมายเร็วข้ึน 

1.2 การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ด้านการจัดองค์การใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หน่วยงานมีการ
วางแผนในการด าเนินงานที่มีความชัดเจน และสามารถด าเนินงานตามแผนงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หน่วยงานมีการ
ก าหนดวิธีประเมินผลงาน และตรวจสอบผลงานที่ชัดเจนและเป็นธรรมแก่ข้าราชการทหาร และหน่วยงานมีการก าหนด
บุคลากรผู้รับผิดชอบไว้ในแผนภูมิการจัดองค์การ โครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่า เฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ 
หน่วยงานมีการจัดโครงการบริหารในรูปแบบแผนภูมิอย่างชัดเจน 

1.3 การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ด้านบริหารงานบุคคล ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หัวหน้างานมีการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ืองด้วยการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ ขณะปฏิบัติงาน
หัวหน้างานได้มีการด าเนินการในการจัดท าประวัติของแต่ละบุคคลไว้อย่างชัดเจน เช่น ประวัติการลาข้ันเงินเดือน การ
ฝึกอบรม เป็นต้น และหัวหน้างานมีการก าหนดความรู้ความสามารถของข้าราชการทหารที่สอดคล้องกับต าแหน่งงานที่
ปฏิบัติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด ได้แก่ หัวหน้างานมีการก าหนดบุคคลที่จะรับผิดชอบปฏิบัติงานแต่ละส่วนงานชัดเจน 

1.4 การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ด้านการอ านวยการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาท าการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีและเป็นธรรม ผู้บังคับบัญชาท าการตรวจตราดูและ
การท างานของข้าราชการทหารทุกวันในเวลาราชการ และผู้บังคับบัญชาให้การชี้แนะสอนงานให้กับข้าราชการทหารอยู่
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เสมอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาสร้างขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการด้วยการให้รางวัลกับผู้ที่
ปฏิบัติงานได้ดีเด่น เป็นต้น 

1.5 การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ด้านการประสานงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ไม่มีระบบ อาจจะท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานขององค์การได้ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันในหน่วยงานท าให้การปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร บรรลุตามเป้าหมายมากข้ึน และการติดต่อสื่อสาร
กับผู้มาติดต่อประสานงานผู้ปฏิบัติงานมีการระมัดระวังค าพูดมิให้กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด ได้แก่ ในหน่วยงานมีการติดต่อสื่อสาร     และประสานงานกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดี 

1.6 การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ด้านการท ารายงาน  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การควบคุมของ
ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร โดยการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาท า
การตรวจสอบการด าเนินการว่าได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และข้าราชการทหารที่ปฏิบัติร่วมงานกันในหน่วยงานมี
ความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะท าให้เกิดคุณภาพของงานที่ปฏิบัติได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ 
ผู้บังคับบัญชามีความพร้อมในการหาทางแก้ไขเมื่อพบข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

1.7 การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ด้านงบประมาณ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ได้แก่ หน่วยงานแบ่ง
สรรงบประมาณในการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน การเบิกจ่ายงบประมาณทันต่อระยะเวลาของการท างาน
ในโครงการขององค์กร มีงบประมาณรองรับโครงการฯ ขององค์การอย่างเพียงพอส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ 
หน่วยงานต้นสังกัดให้ความส าคัญในการสนับสนุนงบประมาณ 

1.8 การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังน้ี   ด้านการวางแผน ด้านการท ารายงาน  ด้วยบริหารงานบุคคล ด้านจัด
องค์การ ด้านงบประมาณ ด้านการอ านวยการ และด้านการประสานงาน 

2. เปรียบเทียบการบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร 
ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี 

2.1 การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรีจ าแนกตามอายุ ในภาพรวม 
และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

2.2 การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรีจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 

2.3 การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรีจ าแนกตามอายุราชการ ใน
ภาพรวม และรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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2.4 การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรีจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 

2.5 การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรีจ าแนกตามระดับชั้นยศ ใน
ภาพรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการะประสานงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  

2.6 การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรีจ าแนกตามความถ่ีของการ
อบรมการปฏิบัติงานต่อปี ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานของโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยอภิปรายตามผลการ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ดังน้ี 

1. การบริหารงานของโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์อ านวยการ
สร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี  

1.1 การบริหารงานของการบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของ
ข้าราชการทหาร ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรีด้าน
การวางแผน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ บรรยง ทองน่วม (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของ
ก าลังพล 

1.2  การบริหารงานของโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ด้านการจัดองค์การ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับเอกพงษ์ บุตรสงฆ์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก 

1.3  การบริหารงานของโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ด้านบริหารงานบุคคล ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ส าเริง  ดาสว่าง (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้ทักษะการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียน   ขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การใช้ทักษะการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 1     ในภาพรวมมีการใช้
ทักษะในระดับมาก 

1.4  การบริหารงานของโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ด้านการอ านวยการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ปัณณภรณ์ ปานสรวง (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทการบริหารงาน
วิชาการตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ผลการวิจัย
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พบว่า บทบาทการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ลพบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

1.5 การบริหารงานของโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ด้านการประสานงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ปัณณภรณ์ ปานสรวง (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทการบริหารงาน
วิชาการตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
บทบาทการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี 
เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

1.6 การบริหารงานของโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ด้านการท ารายงาน  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ จุรีรัตน์ เจริญเสียง (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้น าชุมชนต่อ
การบริหารงานของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้น า
ชุมชนต่อการบริหารงานของส านักงาน พัฒนาชุมชนอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก 

1.7 การบริหารงานของโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ด้านงบประมาณ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ พฤทธ์ิ โพธ์ิแท่น (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัญหางานศูนย์การท่องเที่ยว 
กีฬาและนันทนาการ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรประจ าอ าเภอ เห็นว่า ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และ
นันทนาการจังหวัดกาฬสินธ์ุมีปัญหาการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลางทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการจัดหาบุคลากร รองลงมาคือด้านการประสานงานและด้านการจัดท างบประมาณ  

2. เปรียบเทียบการบริหารงานของโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี 

1. การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรีจ าแนกตามอายุ ในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สมฤดี คัชมาตย์ (2549, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภารกิจการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า   ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภารกิจการบริหารงาน จ าแนกตามอายุ พบว่าบุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติตามภารกิจการบริหารงานไม่แตกต่างกัน 

2. การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามระดับ
การศึกษา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ บรรยง ทองน่วม (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของ
ก าลังพลกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 ต่อการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาในปีงบประมาณ 2547 พบว่า ก าลังพลที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 ในปีงบประมาณ 2547 ที่มีต าแหน่ง อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน
แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารของผู้บังคับบัญชาไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

3. การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรีจ าแนกตามอายุราชการ ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ปัณณภรณ์ ปานสรวง (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทการบริหารงาน
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วิชาการตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส าน างาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 จ าแนกตาม เพศ ประสบการณ์ในการท างาน วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา 
พบว่า ไม่แตกต่าง 

4. การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับจุรีรัตน์ เจริญเสียง (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้น า
ชุมชนต่อการบริหารงานของส านักงานเขตพัฒนาชุมชนอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้น าชุมชนต่อการบริหารงานของส านักงานพัฒนาชุมชนท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอท่าใหม่ ต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

5. การบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของข้าราชการทหาร ศูนย์
อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามระดับชั้นยศ ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อภินันท์ ตุรงค์เรือง (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารจัดการและความ
พอใจของพนักงาน บริษัท จ๊อบเอ็กซ์ พลอเรอร์ จ ากัด ที่บริษัทจัดส่งเข้าท างานในบริษัท ไอ เอ็ม อี ประเทศไทย จ ากัด 
ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการบริหารจัดการจ าแนกตามเพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา แผนกที่สังกัด ภูมิล าเนา และอายุการท างาน ไม่แตกต่างกัน 

6. การบริหารงานของการบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของ
ข้าราชการทหาร ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี 
จ าแนกตามความถ่ีของการอบรมการปฏิบัติงานต่อปี ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลองกับพิกุล แก้วกาหลง 
(2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาทรรศนะของพนักงานต่อการบริหารงานในฝ่ายผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ของบริษัท ยู
นิลีเวอร์เบสท์ฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานที่มี เพศ อายุ 
รายได้ ต าแหน่ง ระยะเวลาปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการอบรมทางการปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาที่
แตกต่างกันมีระดับทรรศนะต่อการบริหารงานในฝ่ายผลิตไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานของการบริหารงานของ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ตามทัศนะของ
ข้าราชการทหาร ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1.1 ด้านการวางแผน ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ การวางแผนงานที่ชัดเจน ช่วยให้การปฏิบัติงาน

ของข้าราชการทหารบรรลุเป้าหมายเร็วข้ึน ดังน้ัน ในการปฏิบัติงานโรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ควรมีการ
วางแผนงานที่ชัดเจน เพ่ือให้ข้าราชการทหารปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว 

1.2 ด้านการจัดองค์การ ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ หน่วยงานมีการวางแผนในการด าเนินงานที่มี
ความชัดเจน และสามารถด าเนินงานตามแผนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังน้ัน ในการปฏิบัติงานของ โรงงานต้นแบบการ
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วิจัยพัฒนาอาวุธ ควรมีการวางแผนในการด าเนินงานที่มีความชัดเจนและสามารถด าเนินงานตามแผนงานได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ หัวหน้างานมีการก าหนดบุคคลที่จะ
รับผิดชอบปฏิบัติงานแต่ละส่วนงานชัดเจน ดังน้ัน หัวหน้างานควรมีการจัดสรรให้บุคลากรอย่างชัดเจน 

1.4 ด้านการอ านวยการ ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
ข้าราชการทหารด้วยการให้รางวัลกับผู้ที่ปฏิบัติงานได้ดีเด่น เป็นต้น ดังน้ันผู้บังคับบัญชาควรสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
ข้าราชการทหารด้วยการให้รางวัลกับผู้ที่ปฏิบัติงานได้ดีเด่น เป็นต้น 

1.5 ด้านการประสานงาน ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ ในหน่วยงานที่มีการติดต่อสื่อสาร และ
ประสานงานกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดี ดังน้ัน หน่วยงานควรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน 
ซึ่งจะท าให้การติดต่อสื่อสาร และประสานงานมีความราบรื่น 

1.6 ด้านการท ารายงาน  ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามีความพร้อมในการหาทางแก้ไข
เมื่อพบข้อบกพร่องที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ดังน้ัน ผู้บังคับบัญชาควรเป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการหาทางแก้ไขเมื่อพบ
ข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  

1.7 ด้านงบประมาณ ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัดให้ความส าคัญในการสนับสนุน
งบประมาณดังน้ัน ผู้บังคับบัญชาควรมีการจัดหางบประมาณในส่วนอื่นมาสนับสนุนองค์กรในการด าเนินงานได้อย่าง
เพียงพอ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
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การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการปฏิบติังานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาช ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

The Satisfaction of Public Services Performance of the Tumbon Administration  
Case Study : Tumbon Nong Nam Sai AmpherPachee Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

 
ธมลวรรณ  พิมพาภรณ์1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงาน
ด้านบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้และระยะเวลาที่อยู่
อาศัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย ประชาชนที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   
จ านวน 354 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .986 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า
ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สถิติทดสอบที (t-test) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)  
           ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย ในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนการจ าแนกตามการศึกษาและรายได้ ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ อาชีพ และระยะเวลาที่อยู่อาศัย ในภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน จ าแนกตามการศึกษา และรายได้ ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
จ าแนกตามอายุ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ด้านการ
วางแผนการส่งเสริมการลงทุน และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05  
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 

1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
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Abstract 
This research was conducted with the following objectives: the satisfaction of people to the 

public service result of the Tumbon Administration, case study: Tumbon Nong Nam Sai, Ampher 
Pachee, Ayutthaya Province and to compare the levels of public service and the satisfaction of 
people to the public service result of the Tambon Nong Nam Sai Administration, as classified 
according to sex, age, education level, occupation, salary, and a period of dwelling time. The sample 
group for this research comprised 354 people who received the service from the Tumbon ,Nong Nam 
Sai, Ampher Pacher,The instrument employed in research comprised a questionnaire to a reliability 
value of .968. The statistical methods employed in data collection included percentage, mean value, 
standard deviation, T-test and one-way ANOVA.  
 The result showed that: 

1. The opinion of people to the public service result of Tambon Nong Nam Sai 
Administration, Ampher Pachee, Ayuttaya Province, as categorized by the difference of sex, age, 
occupation, and a period of dwelling time in the overall image and lay a side no different. The 
statistically significant difference at a .05 level when classified by education level and salary with 
overall image. Each category were different at a .05 significant level. 

2. The satisfaction of people work to the public service result of Tambon Nong Nam Sai 
Administration, Ampher Pachee, Ayuttaya, as categorized by differed by sex, occupation, and a period 
of dwelling time in the overall image and lay a side no different. The statistically significant difference 
at a .05 level when classified by education level and salary. As classified according to age the overall 
image no different and The statistically significant difference at a .05 level when classified by side of 
the following side: community/social arrangement regulations side, laying plans side to encourage the 
investment, and conservation of natural resources and the environment side. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัฒน์ทุกประเทศในโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง  

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างมากสถานการณ์ดังกล่าวจะยังคงสืบสานต่อไป และมี
ระดับการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อน มากย่ิงข้ึน ด้วยเหตุน้ีทุกประเทศจึงต้องให้ความส าคัญและพิจารณาทบทวนวิธีการ
การบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  สามารถให้บริการสาธารณะตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีความเข้มแข็งข้ึน ส่งผลให้ประเทศของตนสามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ 
ดังน้ัน การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินจึงเป็นเรื่องที่ประเทศต่าง ๆ ให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นกลไกของรัฐที่เข้มแข็งในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตรงตามความจ าเป็น และความ
ต้องการของประชาชนอย่างตรงจุด สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันตามสถานการณ์ในระดับท้องถ่ินเพ่ือแบ่งเบาภาระ
ของรัฐบาลกลางและสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองและการบริหารจัดการท้องถ่ินของตนเอง 
ซึ่งส่วนใหญ่ประเทศที่มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มักจะให้ความส าคัญอย่างย่ิงต่อการปกครองตนเอง (Self 
Government) หรือ การปกครองท้องถ่ิน (Local Government) เพราะหากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง
มากเพียงใดก็จะย่ิงเป็นการสนับสนุนการปกครองในระดับชาติได้มากเท่าน้ัน (ชุลีพร เดชข า, 2542 : 3-5) ประเทศไทยได้
น าแนวคิดการปกครองตนเองมาใช้ต้ังแต่สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชด าริให้จัดการปกครองรูป “สุขาภิบาล” ข้ึนเป็นครั้งแรก  และจัดต้ังสุขาภิบาลท่าฉลอมข้ึนที่
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2488 แต่ก็ยังไม่มีการเลือกต้ังผู้แทนเข้ามาท าหน้าที่บริการกิจการ
ของสุขาภิบาลตามหลักการปกครองท้องถ่ิน ท้ังน้ี  ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล รศ. 127 เพ่ือบังคับใช้
ตามหัวเมืองต่างๆ (ชุลีพร  เดชข า,  2542: 3-5) ซึ่งต่อมาได้มีวิวัฒนาการตามล าดับจวบจนกระทั่งปัจจุบันรูปแบบการ
ปกครองท้องถ่ินไทยประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา (วุฒิชัย พิรุณสุนทร, 2544: 8) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2540 ท่ีคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ยึดอ านาจจากรัฐบาลของ พันต ารวจโททักษิณ  ชินวัตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.
2549  และประกาศยกเลิกไปแล้วน้ัน ในหมวดที่ 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 รัฐต้องกระจายอ านาจให้
ท้องถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถ่ินได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถ่ินให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อม
ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่  โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน และหมวดที่  9 การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรา 284 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  ซึ่งเป็น
กฎหมายเพ่ืออนุวัติ มาตรา 284 แห่งรัฐธรรมนูญ (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, 2545 : 28) มาตรา 12(1) ให้
คณะกรรมการกระจายอ านาจ มีหน้าที่จัดท าแผนการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแผนปฏิบัติ
การ เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา ซึ่งแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2543 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2544 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ทิศทางการบริหารราชการของประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8  เป็นต้นมา 
เห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินที่ปรากฏเป็นรูปธรรมนับต้ังแต่ พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2538 สู่การปฏิรูประบบราชการไทยอย่างเต็มรูปแบบในปัจจุบัน ยังผลให้เกิด
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การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างภารกิจ และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างมากมาย อีกทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ ต้องมีการพัฒนาระบบการบริหาร
ให้ได้มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล สืบเน่ืองจากสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงจากสังคม
ชนบทมาสู่ความเป็นสังคมเมืองเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ  จากเศรษฐกิจที่พ่ึงการเกษตรมาสู่เศรษฐกิจ
เชิงอุตสาหกรรมท าให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ ยัง
ผลก่อเกิดปัญหาในระบบสังคมด้านต่างๆ ที่ทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึนกลไกส าคัญในการบริหารประเทศทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมน้ันคือระบบราชการ การที่ประเทศจะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปย่อมข้ึนอยู่กับความสามารถในการ
ปรับตัวทั้งในระบบกลไก ยุทธศาสตร์และเครื่องมือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ตลอดเวลาท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  เปิดโอกาสให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระในการก าหนดนโยบายตลอดจนการบริหารภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้
รัฐบาลเดียวอย่างแท้จริงและความมีเอกภาพของประเทศ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ซึ่งการมอบ
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การปรับบทบาทอ านาจหน้าที่ใหม่
ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน โดยราชการส่วนท้องถ่ินจะเป็นผู้ปฏิบัติหลักในการด าเนิน
กิจกรรมของรัฐที่เคยท ามาแต่เดิมราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของราชการส่วนท้องถ่ินเท่าท่ีจ าเป็นอันได้แก่ การถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ด้านการ จัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชย์และการท่องเท่ียว ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนถึงด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวม 6 ด้าน จ านวน  245 ภารกิจจาก 50 กรม 11 กระทรวง โดย
ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร  เงินอุดหนุนและรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพ่ือให้เกื้อหนุนสอดคล้อง
กับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม  ทั้งน้ีให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้เพ่ิมข้ึนคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รัฐบาลภายในปี พ.ศ.2544 ไม่น้อยกว่ าร้อยละ 20  และ
ภายในปี พ.ศ.2549 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยการเพ่ิมสัดส่วนอย่างต่อเน่ืองตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจที่รับการถ่ายโอน  ซึ่งในการกระจายอ านาจน้ันสิ่งที่ต้องค านึง คือ ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและความพึงพอใจของประชาชนในท้องถ่ิน  ในการจัดการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถ่ินสนับสนุนและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546  องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ิน
ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถ่ินมากท่ีสุดมีบทบาทในการที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่และสร้างความเจริญให้กับท้องถ่ินของ
ตนในหลาย ๆ ด้าน และมีความส าคัญในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ด าเนินการตามนโยบายภาครัฐในเรื่องการ
กระจายอ านาจเพ่ือให้บริการสาธารณะด าเนินไปอย่างรวดเร็ว  และประชาชนได้รับประโยชน์ มากที่สุด แต่ปัจจุบันการ
ถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะจากส่วนราชการอื่นให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลมากย่ิงข้ึนจากหลายส่วนราชการ  ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการงบประมาณด้านบุคลากร ด้านบริการทั่วไป องค์การบริหารส่วนต าบลต้องพัฒนาระบบการ
บริหารให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารภารกิจบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความโปร่งใสและ
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การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชนและจัดการบริหารสาธารณะได้อย่างมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับความศรัทธาและที่พ่ึงของประชาชนได้ 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง ได้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงท าให้ผู้ศึกษาในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของคณะ
ผู้บริหารในส่วนของพนักงานประจ ามีความสนใจ  ที่จะศึกษาการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษา ;องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  อ าเภอภาชี  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ว่าจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร
และตรงกับความคาดหวังของประชาชนในพ้ืนที่น้ันๆ หรือไม่ อย่างไร เพ่ือที่จะน าข้อมูล ที่ได้ไปใช้ เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาปรับปรุงและพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการใช้
ทรัพยากรทางการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสูด  และสนองตอบความต้องการของท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง  ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานด้านบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได้และระยะเวลาที่อยู่อาศัย 
 
สมมติฐาน 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
น้ าใส จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้และระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยมีความแตกต่างกัน 
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กรอบแนวคิด  
การศึกษาในครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา คือ ภารกิจการให้บริการสาธารณะตามอ านาจ

หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลและภารกิจบริการสาธารณะที่ได้รับการถ่ายโอน  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ดังน้ี 

 
       ตัวแปรอิสระ                                                         ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

 
ขอบเขตการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า  ดังน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา  เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งการศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิที่
ประชาชนได้รับจากการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งน้ี ได้แก่ ประชาชนที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
จ านวน 3,006 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มโดยใช้สูตรของ Taro Yamane จ านวน 354 คน 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่
อยู่อาศัย 
 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของประชาชนด้านการให้บริการสาธารณะ 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
   

ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ 
6. ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย 

ความพึงพอใจด้านการบริการสาธารณะ  6 ด้าน 
1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. การจัดระเบียบชุมชน/สงัคม 
4. การวางแผนส่งเสริมการลงทุน 
5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
6. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงผลการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. น าผลการศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 
 
ค าจ ากัดความ  
 ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจซึ่งเป็นผลมาจาก ความสนใจต่างๆและทัศนคติ
ที่บุคคลมีต่อสิ่งน้ัน 
 บริการสาธารณะ หมายถึง การให้หรืออ านวยความสะดวกในการบริการด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยรัฐมอบหมายกิจการบางประเภทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งรวมถึง
ภารกิจที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจได้ถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวม 6 ด้าน 
ประกอบด้วย 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หมายถึง งานบริการอันเกี่ยวกับการจัดการอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่ง
ประกอบไปด้วยงานด้านถนน ทางระบายน้ า ทางเท้า ไฟฟ้า ประปา ตลาด ระบบขนส่งมวลชน ท่ีพักรถโดยสารสาธารณะ 
ระบบระบายน้ าเสีย สถานทีอ่อกก าลังกาย  และสวนสาธารณะ เป็นต้น 
 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หมายถึง งานบริการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เช่น  
การส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรี การพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดมาตรฐานด้านการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น 
 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม หมายถึง การบริการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยการสร้างความตระหนักถึงภัยของยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน 
และการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น 
 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน หมายถึง งานบริการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ การท่องเท่ียวเชิงการเรียนรู้ การท่องเท่ียวเชิงศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น 
 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง งานบริการเกี่ยวกับความสะดวกสบายของชุมชน 
สุขภาพอนามัยของประชาชน สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประกอบด้วย งานด้านการก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาด ที่สาธารณะ งานบริการสาธารณสุขมูลฐาน เช่น การป้องกันโรคระบาด การ
ส่งเสริมสุขภาพการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ เป็นต้น 
 ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หมายถึง งานเกี่ยวกับการดูแล รักษา อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การส่งเสริม
วิถีชีวิต ศาสนาและประเพณีอันดีงาม รวมถึงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดีให้กับประชาชน  
 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หมายถึง องค์กรปกครองท้องถ่ินที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.254 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วน
ใหญ่มีอายุ 20 - 29 ปี โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาปวส. หรือ อนุปริญญา ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย 21 ปีข้ึนไป  

2. การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อจากมากไปน้อย 3 อันดับ 
ได้แก ่1) อบต.สามารถขยายเขตน้ าประปาอย่างทั่วถึง 2) อบต.สร้างถนนเพียงพอ ทั่วถึง และมีความเหมาะสมกับความ
จ าเป็นในการสัญจรไปมา 3)อบต.ด าเนินการขุดลอกคู คลองพร้อมวางท่อระบายน้ าอย่างเพียงพอ  

3. การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อจากมากไปน้อย 3 
อันดับ ได้แก่  1) อบต.มีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในพ้ืนที่อย่าง
เพียงพอ และอบต.มีการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสอย่างเพียงพอ 2) อบต.มีการ
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ 3)อบต.ส่งเสริมกิจกรรมและบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอย่างเพียงพอ และอบต.มีการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 

4. การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อจากมากไปน้อย 3 
อันดับ ได้แก่ 1) อบต.มีการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 2) อบต.มีการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  อย่างทันท่วงที 3) และอบต.ให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชนใน
พ้ืนที่ และอบต.มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพ่ือลดการติดยาเสพติด  

5. การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อจากมากไป
น้อย 3 อันดับ ได้แก่ 1) อบต.มีการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 2)อบต.มี
การสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพ่ือผลิตสินค้าออกจ าหน่ายเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว  3) อบต.สนับสนุนให้มีตลาดนัดชุมชน
เพ่ือให้ประชาชนได้น าสินค้ามาวางขาย  

6. การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
จากมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่  1) อบต.มีการก าจัดวัชพืชตามแม่น้ าคูคลองได้อย่างทั่วถึง  2) อบต.มีการจัดสภาพภูมิ
ทัศน์ในเขต อบต.ได้อย่างสวยงามน่าอยู่ 3) อบต.มีการรณรงค์การปลูกต้นไม้และมีการดูแลรักษาต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวให้กับชุมชน และอบต.ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

7. การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อจากมากไปน้อย 3 
อันดับ ได้แก ่1) อบต. มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่วัดทุกแห่งในเขต อบต. 2) อบต.มีการส่งเสริมวิถีชีวิต  
ภูมิปัญญาและจัดกิจกรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถ่ินทุกปี 3) อบต. มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ได้ตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน   
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8. การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่พิจารณารายด้านจากมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ 1) ด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10. ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อจากมากไปน้อย 
3 อันดับ ได้แก่ 1) อบต.สร้างถนนเพียงพอ ทั่วถึง และมีความเหมาะสมกับความจ าเป็นในการสัญจรไปมา และอบต.
สามารถขยายเขตน้ าประปาอย่างทั่วถึง 2) อบต.ด าเนินการขุดลอกคู คลองพร้อมวางท่อระบายน้ าอย่างเพียงพอ 3) อบต. 
มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการพัฒนาท้องถ่ิน  

11. ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการส่งเสริมคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อจากมากไป
น้อย 3 อันดับ ได้แก่ 1) อบต.มีการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสอย่างเพียงพอ  2) 
อบต. มีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ 3) อบต.มี
การสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ  

12. ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อจาก
มากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ 1) อบต.ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชนในพ้ืนที่  และ
อบต. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 2) อบต.มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  
อย่างทันท่วงที และอบต.มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพ่ือลดการติดยาเสพติด 
และอบต.ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับโทษของยาเสพติดท าให้ปัญหาการแพร่ระบาดลดน้อยลง  

13. ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผนการส่งเสริม การลงทุน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อจากมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ 1) อบต. มีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพ่ือผลิตสินค้าออกจ าหน่ายเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว  2) อบต.มีการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 3) อบต.สนับสนุน
ให้มีตลาดนัดชุมชนเพ่ือให้ประชาชนได้น าสินค้ามาวางขาย  

14. ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อจากมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ 1) อบต.มีการจัดสภาพภูมิทัศน์ในเขต อบต.ได้อย่างสวยงามน่าอยู่ และ
อบต.มีการรณรงค์ การปลูกต้นไม้และมีการดูแลรักษาต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียวให้กับชุมชน 2) อบต.ให้ความส าคัญกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอบต. มีการก าจัดวัชพืชตามแม่น้ าคูคลอง ได้อย่างทั่วถึง  3) อบต.มี
การส่งเสริมการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์  

15. ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อจาก
มากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ 1) อบต.มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่วัดทุกแห่งในเขต อบต. 2) อบต.มีการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน 3) อบต.มีการส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาและจัดกิจกรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถ่ินทุกปี 
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16. ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก    เมื่อพิจารณารายด้านจากมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ 1) 
ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

17. การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย 

18. การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
  18.1 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ า
ใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอายุ ในภาพรวมและ รายด้านไมแ่ตกต่างกัน 
  18.2 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ า
ใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามการศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
ด้านการวางแผนการส่งเสริม การลงทุน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
  18.3  การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ า
ใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอาชีพ ในภาพรวมและ รายด้านไม่แตกต่างกัน  
  18.4  การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ า
ใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
  18.5 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ า
ใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัย ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 19. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลา
ที่อยู่อาศัย 
  19.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
  19.2  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอายุในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน  และด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
  19.3  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามการศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม ด้านการ วางแผนการส่งเสริมการลงทุน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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  19.4  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอาชีพในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
  19.5  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
  19.6  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามระยะเวลา  ที่อยู่อาศัยในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน  
  
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบล กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยมีหัวข้อใน
การอภิปรายผล ดังน้ี 

1. การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1.1 การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล  หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสได้
ด าเนินการทางด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ต่างๆ เช่น ขยายเขตน้ าประปา สร้างถนนเพ่ิมเติม และขุดลอกคู
คลองพร้อมวางท่อระบายน้ า เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสก็ยังต้องจัดการวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอในการด าเนินงานต่างๆ ให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

1.2 การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสจะ
เน้นหนักไปที่การศึกษา โดยให้การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการศึกษาท้ังทางตรงและทางอ้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างน่ัง
ยืนของชุมชน เพราะการศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาของชุมชน และการพัฒนาสวัสดิการด้านต่างๆของชุมชนควบคู่
ไปด้วย แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสยังต้องให้ความส าคัญ ในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีให้มากกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

1.3 การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ า
ใสได้เตรียมการป้องกันปัญหายาเสพติดภายในชุมชน และการรับมือกับปัญหาภัยธรรมชาติที่คอยมาคุกคามประชาชนใน
ชุมชนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสยังต้องฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับโทษของยา
เสพติดให้กับคนในชุมชนให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

1.4 การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใสได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน เช่น การสร้างกลุ่มอาชีพเพ่ือผลิตสินค้าออก
จ าหน่ายเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และการจัดตลาดนัดชุมชนเพ่ือให้ประชาชนได้น าสินค้ามาวางขาย เป็นต้น เป็นการฝึก
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ให้ประชาชนรู้จักน าสิ่งที่มีมาสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพ่ือเป็นการพ่ึงพาตนเอง แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสยัง
ต้องพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชนให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

1.5 การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล  หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองน้ าใสได้ให้ความส าคัญกับจัดการกับวัชพืชตามแม่น้ าคูคลองในชุมชน การจัดสภาพภูมิทัศน์ในชุมชน
สวยงามน่าอยู่ และการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชน  เป็นการท าให้
ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ท าให้คนในชุมชนมีชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน แต่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองน้ าใสยังพัฒนาการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

1.6 การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส
ได้ท าการส่งเสริมและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและประเพณีต่างๆ ที่ดีงามในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสยัง
ต้องส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมอันดีของครอบครัวและชุมชนให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  
 2. ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.1 ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใสได้ด าเนินการทางด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสควรจะด าเนินการในการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอในการ
พัฒนาท้องถ่ิน แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสควรให้ความส าคัญกับการซ่อมแซมและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่
ให้สามารถใช้งานได้อย่างดีที่ในเวลาที่ต้องการใช้งาน และอาจจะขอความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนเพ่ือการ
ระดมทุนเพ่ือจัดหาหรือการขอยืมเป็นครั้งคราวเพ่ือน าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการมาใช้งานในอนาคตอีกด้วย 
 2.2 ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการส่งเสริมคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใสได้เน้นหนักไปที่การศึกษา โดยให้การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม 
และการพัฒนาสวัสดิการด้านต่างๆ ของชุมชนควบคู่ไปด้วย  และทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสต้องให้
ความส าคัญกับการเฝ้าระวัง  ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในชุมชน และต้องด าเนินการให้ประชาชนสามารถปฏิบัติได้จริง
ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในชุมชนมากกว่าท่ีจะคอยการรักษาอย่างเดียว เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใสได้น างบประมาณในการรักษาโรคติดต่อน้ีไปพัฒนาสิ่งอื่นที่จ าเป็นในชุมชนต่อไป 
 2.3 ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสได้เตรียมการป้องกันปัญหายาเสพติดภายในชุมชน และการรับมือกับปัญหาภัยธรรมชาติ 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสต้องท าให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด โดยเฉพาะกับเด็ก
และเยาชนที่เป็นอนาคตของชาติจะได้ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพ่ือรับมือ
กับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดในอนาคตอีกด้วย เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.4 ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากการที่
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน เช่น การสร้างกลุ่ม
อาชีพเพ่ือผลิตสินค้าออกจ าหน่ายเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และการจัดตลาดนัดชุมชนเพ่ือให้ประชาชนได้น าสินค้ามา
วางขาย เป็นต้น ซึ่งจากการด าเนินการที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสได้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง 
แต่ที่ส าคัญต้องท าให้มีความสม่ าเสมอในการพัฒนาและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวที่ส าคัญที่มีอยู่ในท้องถ่ินด้วย เพ่ือเป็นการวางแผนการลงทุนที่ย่ังยืนสืบไปในอนาคต 
 2.5 ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจาก
การที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ได้ให้ความส าคัญกับจัดการกับวัชพืชตามแม่น้ าคูคลองในชุมชน การจัดสภาพ
ภูมิทัศน์ในชุมชนสวยงามน่าอยู่ และการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชน 
ซึ่งสาระส าคัญน่าจะอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสได้สร้างจิตส านึกสาธารณะที่ดีเกี่ยวกับการป้องกันและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาให้ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่ และการรีไซเคิลเพ่ือน าทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกด้วย  
 2.6 ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจาการที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองน้ าใสได้ท าการส่งเสริมและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและประเพณีต่างๆ ที่ดีงามในท้องถ่ิน และส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งจากการด าเนินการ
ที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสได้ท าให้เป็นการวางรากฐานในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถ่ินไว้ให้คนรุ่นหลังในอนาคตอีกด้วย ซึ่งเป็นการท าให้ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนไม่สูญหายไปตามการเวลา 
 3. การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย 
 3.1 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากความแตกต่าง
ระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงไม่มีผลท าให้การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน 
 3.2 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอายุ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากความแตกต่าง
ระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกันไม่มีผล ท าให้การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใสค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน 
 3.3 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามการศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และ
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 น่าจะเป็นผลมาจากการที่ประชาชนที่มีอายุ
ต่างกันต้องการรับบริการสาธารณะที่แตกต่างกัน ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสต้องพัฒนาและปรับปรุงการ
บริการสาธารณะบางอย่างให้สอดคล้องกับประชาชนในระดับอายุที่ต่างกันด้วย 
 3.4 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอาชีพ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากความแตกต่าง
ระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพต่างกันไม่มีผลท าให้การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใสค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน  
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 3.5 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 น่าจะเป็นผลมาจากการที่ประชาชนที่มี
รายได้ต่างกันต้องการรับบริการสาธารณะที่แตกต่างกัน ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสต้องพัฒนาและปรับปรุง
การบริการสาธารณะบางอย่างให้สอดคล้องกับประชาชนที่มีรายได้ที่ต่างกันด้วย 
 3.6 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก
ความแตกต่างระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนต่างกันไม่มีผลท าให้การปฏิบัติงานด้านการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน 
 4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ า
ใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาท่ีอยู่อาศัย 
  4.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเพศในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากความ
แตกต่างระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงไม่มีผลท าให้ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน 
  4.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอายุในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 น่าจะเป็นผลมาจากการที่ประชาชนที่มีอายุต่างกันต้องการรับ
บริการสาธารณะที่แตกต่างกัน ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสต้องพัฒนาและปรับปรุงการบริการสาธารณะ
บางอย่างให้สอดคล้องกับประชาชนในระดับอายุที่ต่างกันด้วย  
  4.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามการศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 น่าจะเป็นผลมาจากการที่
ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันต้องการรับบริการสาธารณะที่แตกต่างกัน ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสต้อง
พัฒนาและปรับปรุงการบริการสาธารณะบางอย่างให้สอดคล้องกับประชาชนในระดับการศึกษาที่ต่างกันด้วย  
  4.4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอาชีพในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก
ความแตกต่างระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพต่างกันไม่มีผลท าให้ความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน 
  4.5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 น่าจะเป็นผลมาจากการที่
ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันต้องการรับบริการสาธารณะที่แตกต่างกัน ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ต้องพัฒนา
และปรับปรุงการบริการสาธารณะบางอย่างให้สอดคล้องกับประชาชนในระดับรายได้ที่ต่างกันด้วย 
  4.6 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามระยะเวลา  ที่อยู่อาศัยในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
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กัน เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลา ที่อยู่อาศัยในชุมชนต่างกันไม่มีผลท าให้ความพึง
พอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.  ผู้บริหารองการบริหารส่วนต าบลควรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.  ผู้บริหารองการบริหารส่วนต าบลปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นและตระหนักถึงความส าคัญของการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงความพึงพอใจของประชาชนด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการบริการสาธารณะต่อไป 
 2.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการพัฒนาการบริการสาธารณะ
ส่งเสริมขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการสาธารณะให้ดีข้ึนต่อไป 
 

บรรณานุกรม 
 

ธงชัยสันติวงษ์. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2543. 
บรรยง ทองน่วม. (2547). ทัศนคติของก าลังพลกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1ต่อการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาใน

ปีงบประมาณ 2547. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ปัณณภรณ์ ปานสรวง. (2551). บทบาทการบริหารงานวิชาการตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 
พิกุล แก้วกาหลง. (2551). ทรรศนะของพนักงานต่อการบริหารงานในฝ่ายผลิตโรงงานอุตสาหกรรม ของบริษัท ยูนิลี

เวอร์เบสท์ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 
ยงยุทธ เกษสาคร. (2547). ภาวะผู้น าและการจูงใจ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร : เอสเคบุ๊คเน็ต. 
รุจี ภู่สาระและจันทรานี สงวนนาม. การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท,์ 2545 
โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร. 

(2555). ประวัติความเป็นมาศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ. ลพบุรี : ผู้แต่ง. 
สมฤดี คัชมาตย์. (2549). ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยราชัฏวไลยองกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 
ส าเริง ดาสว่าง. (2550).การใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สระบุรี เขต 1. วิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 
จันทร์เพ็ญ ตูเทศานันท์. (2551). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงานของสถานธนานุบาล เทศบาลใน

ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารนโยบายและสวัสดิการสังคม, 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

 
 



72  Journal of Political Science and Social Science  Vol.2 No.1  January–June 2017 

 

 

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี

A Study on the Opinion of Service Receivers Towards Quality of the Pawnshop Tubkwang 
Municipality Kaeng Khoi Saraburi Province 

 
ธรรมิตาว์  วงศ์ณัฐธนากร1 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาล
เมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการ
บริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าแนก
ตามเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน          

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากร ประกอบด้วย ประชาชน
ที่มาใช้บริการที่สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ านวน 375 คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ One-way ANOVA และ
การทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้านภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.08 โดยเรียงล าดับรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความ
เอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.16 ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 4.11 และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ความต้ังใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.99 
 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับ
กวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ และอาชีพ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

 
 

ค าส าคัญ : ความคิดเห็น,ผู้ใช้บริการ, คุณภาพการบริการ, สถานธนานุบาล 
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Abstract 
 The research was entitled to A Study on the Opinion of Service Receivers Towards Service  
Quality of the Pawnshop Tubkwang Municipality Kaeng Khoi District, Saraburi. It aims to 1) study the 
satisfaction of the customers toward pawn shops in municipal Nongkhae, Saraburi province, and 2) 
compare the satisfaction of the customers toward pawn shops in municipal Nongkhae, Saraburi 
province classified by personal item. 
 The study was a descriptive research. The instrument used in study was 5-scale questionnaire 
which had been sample group of thirty people. The data were collected from a population of 375 
consisting of the people who have been service in Pawnshop Tubkwang Municipality Kaeng Khoi 
District, Saraburi. The data were analyzed by using the statistical package program to determine 
percentage, mean, standard deviation, ANOVA, and Sheffe’s method for pair-wise comparison. 
 1.  The results were as follows the satisfaction of the customers toward Pawnshop 
Tubkwang Municipality Kaeng Khoi District, Saraburi was overall at a high level with average of 4.08 
and A high level with the average of 4.16 is Personal with empathy to the customer and a second 
level with the average of 4.11 is credibility and the lowest level with the average of 3.99 is willingly 
services at fast.  
 2.  The comparison results of the satisfaction of the customers toward pawn shops in 
Tubkwang Municipality Kaeng Khoi District, Saraburi there was found to be no statistical significant 
difference at the level of  0.05 in married status and occupation ; for age level it was difference with 
statistical significance at the level of 0.05 ; for sex, age, level education, and average income per 
month, it was different with statistical significance at the level of 0.05 
 
 
Keyword : Comments, service users, service quality, pawn shop. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เปิดด าเนินกิจการสถานธนานุบาลน้ัน นอกจากจะเป็นการให้บริการเพ่ือ

ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน โดยการให้กู้ยืมเงินและเสียอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าแล้วยังเป็นทางเลือกให้กับประชาชนใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนอีกทางหน่ึง โดยไม่ต้องไปใช้บริการกู้ยืมเงินนอกระบบหรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายก าหนดในสัดส่วนที่มาก ขณะเดียวกันสถานธนานุบาลยังเป็นกิจการที่สร้าง
รายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถน าผลก าไรที่ได้จากการด าเนินกิจการ
สถานธนานุบาลไปใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน อันเป็นการคืนก าไรสู่ประชาชนอีกทางหน่ึงซึ่งแตกต่างกับสถาบันการเงินหรือ
ภาคเอกชนที่น าผลก าไรที่ได้กลับไปสู่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ ปัจจุบันสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
คิดอัตราดอกเบี้ย ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0801.5/ว 1359 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 คือ 
เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาท ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 
บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน ส าหรับเงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท 
ต่อเดือน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายก าหนดคือ เงินต้นไม่เกิน 2,000 บาท คิ ดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาทต่อเดือน ส าหรับเงินต้นส่วนที่เกิน 2,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน 
 และจากการตรวจสอบสถิติข้อมูลผลประกอบการของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ
พบว่าสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางแห่งยังมีผลประกอบการที่ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งอาจเกิดจากหลาย
สาเหตุ รวมถึงการปรับตัวขนานใหญ่ของธุรกิจโรงรับจ าน าบางแห่งที่ได้สร้างภาพลักษณ์ความทันสมัยให้แก่สถานธนานุ
บาล ท าให้มีลักษณะที่แตกต่างไปจากสถานธนานุบาลแบบเดิม ท้ังการตกแต่งสถานที่ การให้บริการที่น าเอาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และได้มาตรฐานมากข้ึน ท าให้สถานธนานุบาล
สามารถขยายฐานลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่ได้เพ่ิมข้ึน ยังผลให้ผลประกอบการของสถานธนานุบาลเพ่ิมข้ึน จาก
เหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุ
บาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งสามารถน าข้อมูลผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในด้านสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้มีประสิทธิภาพ 
อันจะน าไปสู่การบรรลุในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกตามคุณลักษณะของผู้ใช้บริการ 

2. ผลจากการวิจัยในครั้งน้ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล
ในเทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้ดีย่ิงข้ึนเพ่ือสร้างความประทับใจในการบริการและกลับมาใช้
บริการมากข้ึน รวมถึงการบริการที่ดีตลอดจนแนะน าบอกต่อความประทับใจน้ีต่อคนใกล้ชิดให้มาใช้บริการ 
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ขอบเขตการวิจัย 
 1.  ประชากรที่ใช้การวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จากการส ารวจสถิติข้อมูลของผู้รับบริการต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2557  ถึงเดือนตุลาคม 
2557 มีผู้มารับบริการจ านวนทั้งสิ้น 5,940 คน (สถาน ธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ,
ออนไลน์,2557)  
  2.  กลุ่มตัวอย่าง   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เน่ืองจากประชากรมีจ านวนแน่นอน (finite population) ใช้สูตรการค านวณ
ขนาดของประชากรของยามาเน่ (Yamane) ในการค านวณหาขนาดของตัวอย่าง ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 375 
คน ก าหนดไว้ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดข้ึนเท่ากับ  0.05 หรือ ร้อยละ 5 ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) โดยเก็บจากประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับ
กวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ท าการเก็บในช่วงต้ังแต่เดือน พฤษภาคม 2557 – เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยศึกษาตัวแปรมีรายละเอียด ดังน้ี  

3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย  เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน  

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของ
สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด คุณภาพการบริการของ 
พาราสุรมาน และคณะ (Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1985 pp. 41-45) มีรายละเอียดดังน้ี 1.ลักษณะทาง
กายภาพ (tangibles) 2.ความน่าเชื่อถือของสถานธนานุบาล (reliability) 3.ความต้ังใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
(Responsiveness) 4.การท าให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น (assurance) และ 5.  ความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ 
(empathy 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอบเขตการวิจัยลักษณะค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบตามวิธีของ Likert 
Scale  ซึ่งแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมีจ านวน 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ  
(Check List)  ได้แก ่เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

สวนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของ
สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ  ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินดังน้ี มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 การแปรผลคะแนนเฉลี่ย ผู้ศึกษาได้ก าหนดระดับของความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการ
ของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็น 5 ระดับ โดยการแบ่งพิสัย (range) ของ
คะแนนสูงสุดและต่ าสุดได้ดังน้ี ดีมาก  ดี ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

3. การการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 



76  Journal of Political Science and Social Science  Vol.2 No.1  January–June 2017 

 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล 
เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ตามล าดับข้ันตอน ดังน้ี 

   ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสังเคราะห์เน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการ
บริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีและสร้างเครื่องมือประเภท
แบบสอบถาม 

    ข้ันตอนที่ 2 สร้างแบบสอบถาม โดยการก าหนดประเด็นให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดในการวิจั ย 
(conceptual framework) ท้ังตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เป็นแบบตรวจรายการ (check list) และแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) เสร็จแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแก้ไข 
   ข้ันตอนที่ 3 น าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง 

    ข้ันตอนที่ 4 การน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์เสนอแนะ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงอีกครั้ง 

    ข้ันตอนที ่5 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปทดลองใช้ (try out) กับประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองมวกเหล็ก  อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี จ านวน 30 คน แล้วน ามาหาค่า
ความเชื่อมั่น (reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอน บาค (cronbach’s alpha coefficient)  

    ข้ันตอนที ่6 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใช้ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้าย 
   ข้ันตอนที ่7 จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอนดังน้ี 
 1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการของสถานธนานุบาล เทศบาล
เมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 2. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจ านวน 375 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ได้รับ
กลับคืนมา และมีความสมบูรณ์ จ านวน 375 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งน้ีแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน โดยใช้วิธีการประมวลผลค่าทางสถิติ
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือหาให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และ
ตอบวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
 2. ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 3. ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพ
การบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ One-
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way ANOVA ที่ระดับความเชื่อถือ 95% กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 จะท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 การใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย มีดังน้ี 
 1. การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) (สุวรีย์ ศิริโภคภิรมย์, 
2546, หน้า 129-130) 

      2Ne1
Nn


  

  
 เมื่อ           n แทน   ขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากร 
         N แทน   ขนาดจ านวนประชากร 
         e แทน   ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ผู้วิจัยยอมรับได้ = 0.05 
  
 2. สถิติทีใ่ช้หาคุณภาพเครื่องมือ 
  ค่าความเชื่อมั่นแบบประเมินค่า โดยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (alpha coefficient) หาค่าสัมประสิทธ์ิ
ของความเชื่อมั่นของครอนบาค (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538, หน้า 125 - 126) 
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เมื่อ       แทน สัมประสิทธ์ิของความเชื่อมั่น 

    แทน จ านวนข้อของเครื่องมือเครื่องวัด 
2

iS  แทน คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 
2

tS  แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
 
3. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) 

  3.1 ค่าร้อยละ (percentage) (กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์, 2543, หน้า 1-2)   
 

      ร้อยละ  =     
n

f
 X 100 

   
 เมื่อ            แทน   ความถ่ี 
                  แทน   จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
      
  3.2 ค่าเฉลี่ย   (mean) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541, หน้า 35) 
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N

fx  

1n

n

1n

nn

f



78  Journal of Political Science and Social Science  Vol.2 No.1  January–June 2017 

 

 

 เมื่อ     X   แทน ค่าเฉลี่ย 
         fx  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
          N  แทน จ านวนตัวอย่าง 
 
  3.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation :S.D.) (ชูศรี วงศ์รัตน์, 2541, หน้า 35) 
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 เมื่อ         แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     
2

 X  แทน ผลรวมคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

      2 X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
 แทน จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
 
 4. สถิติอนุมาน (inferential statistics) 
  4.1 สถิติการทดสอบที (t- test) ท่ีใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม ค านวณได้จาก
สูตร ดังต่อไปน้ี (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541, หน้า 317) 
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โดยที่       1X  แทน ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุ่มที่ 1 

      2X  แทน ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุ่มที่ 2 

      2

1S   แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

        2

2S   แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 2        
     21,nn  แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

 
  4.2 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one -  way  ANOVA) โดยการทดสอบเอฟ (F- test) 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มข้ึนไป มีสูตรดังต่อไปน้ี 
(กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์, 2543, หน้า 170-174) 
 

        F        =      ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
                ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
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        F        =      
w

b

MS

MS  

 เมื่อ     F แทน การแจกแจงเอฟ (F distribution) 
       แทน ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (mean square between groups)  
     แทน ความแปรปรวนภายในกลุ่ม (mean square within groups) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาล
เมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สรุปการวิจัยได้ดังน้ี 

1. สรุปลักษณะสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวางอ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมาใช้บริการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี  ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 และเป็นเพศชาย 161 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.9 สถานภาพสมรส จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 รองลงมาสถานภาพโสดจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.2 และหม้าย/หย่าร้าง ต่ าสุดจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 อายุส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการจะมีช่วงอายุระหว่าง 26- 
30 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 รองลงมาช่วงอายุระหว่าง 21-25 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 
และต่ าสุดคือผู้ใช้บริการที่มีอายุสูงกว่า 41 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ในเรื่องระดับ
การศึกษาน้ันผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 
รองลงมาคือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน  92 คน คิดเป็นร้อยละ  24.5 และจ านวนผู้ใช้บริการต่ าสุดคือ
ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 อาชีพของผู้ใช้บริการ
สถานธนานุบาลส่วนใหญ่จะมีอาชีพหรือเป็นลูกจ้างบริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน  จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 
รองลงมารับจ้างทั่วไป จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 และผู้ใช้บริการต่ าสุดจะอยู่ในกลุ่มอาชีพที่ว่างงานและอื่นๆ
ต่ าสุดเท่ากันคือ จ านวน 7 คน ร้อยละ 1.9 ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลจะอยู่ในช่วง  
7,501 – 10,000 บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 รองลงมา 10,001-12,500 บาท จ านวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.3 และกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 15,000  บาท เป็นกลุ่มที่ใช้บริการสถานธนานุบาลต่ าสุดคือ
จ านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 3.7 

2. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่ง

คอย จังหวัดสระบุรี ด้านภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X  = 4.08, S.D. = 0.29) โดยเรียงล าดับรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 

ความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ (X  = 4.16, S.D. = 0.29) รองลงมาเป็นความน่าเชื่อถือ (X  = 4.11, S.D. = 0.48) การท า

ให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น (X  = 4.09, S.D. = 0.42) ลักษณะทางกายภาพ (X  = 4.05, S.D. = 0.42) และความต้ังใจ

ที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว (X  = 3.99, S.D. = 0.49) ตามล าดับ ส าหรับรายละเอียดของทุกด้านได้ผลการศึกษา
ดังต่อไปน้ี 
 2.1 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุ

บาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมระดับดี ( X  = 4.05, S.D. = 0.42) และเมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานธนานุบาลมีสถานที่จอดรถที่เพียงพอและปลอดภัย 

(X  = 4.14, S.D. = 0.79) รองลงมาเป็นพนักงานแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของสถานธ

นานุบาล (X  = 4.13, S.D. = 0.72) ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากัน ได้แก่ ท าเลที่ต้ังสถานธนานุบาลสะดวกในการเดินทางมาใช้

บริการ (X  = 3.96, S.D. = 0.63) และสถานธนานุบาลมีการจัดที่น่ังส าหรับรอรับบริการไว้อย่างเพียงพอกับจ านวนผู้มาใช้

บริการ (X  = 3.96, S.D. = 0.83)  
 2.2 ด้านความน่าเชื่อถือ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล 

เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมระดับดี ( X  = 4.11, S.D. = 0.48) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงล าดับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ในช่วงเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมากพนักงานยัง

สามารถให้บริการท่านได้อย่างถูกต้อง (X  = 4.17, S.D. = 0.70) รองลงมาพนักงานของสถานธนานุบาลมีการตรวจสอบ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง (X  = 4.16, S.D. = 0.68) ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ สถานธนานุบาลมีเครื่องมือที่ทันสมัย

ในการบันทึกประวัติลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีการส ารองข้อมูลและเก็บความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี (X  = 4.01, S.D. = 
0.73) 
 2.3 ด้านความต้ังใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว พบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการ

บริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมระดับดี ( X  = 3.99, S.D. 
= 0.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ พนักงานมีความเต็มใจในการบริการ

ทุกๆครั้งที่ท่านมาใช้บริการ (X  = 4.08, S.D. = 0.65) รองลงมาเป็นพนักงานสามารถให้บริการท่านด้วยความรวดเร็ว (X  

= 4.07, S.D. = 0.70) ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการอยู่ตลอดเวลา (X  = 3.83, S.D. = 
0.60) 
 2.4 ด้านการท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น พบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการ

ของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมระดับดี ( X  = 4.09, S.D. = 
0.42) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ พนักงานสามารถตอบสนองความ

ต้องการในด้านบริการของสถานธนานุบาลให้แก่ท่านเป็นอย่างดี (X  = 4.20, S.D. = 0.74) รองลงมาเป็นพนักงานมี

ความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการต่างๆของสถานธนานุบาล (X  = 4.12, S.D. = 0.77) ส่วนค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ได้แก่ พนักงานสามารถตอบค าถามหรือข้อสงสัยในด้านบริการต่างๆของสถานธนานุบาลให้ท่านเข้าใจได้เป็นอย่างดี (

X  = 4.00, S.D. = 0.71) 
 2.5 ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของ

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมระดับดี ( X  = 4.16, S.D. = 0.29) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ พนักงานมีความเท่าเทียมกันในการให้บริการ

โดยให้บริการตามล าดับก่อนหลัง (X  = 4.27, S.D. = 0.59) รองลงมาการให้บริการของงพนักงานท าให้ท่านรู้สึกเป็นคน

พิเศษ (X  = 4.17, S.D. = 0.56) ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากัน ได้แก่ พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (X  = 

4.12, S.D. = 0.53) และพนักงานมีความสุภาพอ่อนโยนและมีความเป็นกันเองกับท่าน (X  = 4.12, S.D. = 0.45) 
 3. การเปรียบเทียบการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถาน ธนานุบาล 
เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
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 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ได้ผลการศึกษาดังต่อไปน้ี 
 3.1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมือง
ทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามเพศ 
  ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่าในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความน่าเชื่อถือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
 3.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมือง
ทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
  ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามสถานภาพสมรสในภาพรวม ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน ด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน และเมื่อใช้
สถิติทดสอบเป็นรายคู่พบว่า คู่ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมือง
ทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามสถานภาพสมรส ลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 3.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมือง
ทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามอายุ 
  ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามอายุในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลักษณะทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือ ความต้ังใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว และ การ
ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน โดยราย
ด้านมีความแตกต่างกันดังน้ี 
  3.3.1 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของ
สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ คือ กลุ่มที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี กับกลุ่มที่มีอายุ 21-25 ปี และกลุ่มที่มีอายุต่ า
กว่า 20 ปี กับกลุ่มที่มีอายุ 26- 30 ปี 
  3.3.2 ด้านความน่าเชื่อถือ พบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุ
บาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จ านวน 3 คู่ คือ กลุ่มที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีกับกลุ่มที่มีอายุ 21-25 ปี, กลุ่มที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีกับกลุ่มที่
มีอายุ26- 30 ปี และกลุ่มที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีกับกลุ่มที่มีอายุ 31-35 ปี 
  3.3.3 ด้านความต้ังใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว พบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพ
การบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 4 คู่ คือ  กลุ่มที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีกับกลุ่มที่มีอายุ 21-25 ปี, 
กลุ่มที่มีอายุ 21-25 ปีกับกลุ่มที่มีอายุ 26-30 ปี, กลุ่มที่มีอายุ 21-25 ปีกับกลุ่มที่มีอายุ 31-35 ปี และ กลุ่มที่มีอายุ 21-25 
ปีกับกลุ่มที่มีอายุ 35-40 ปี 
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  3.3.4 ด้านการท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น พบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการ
บริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ คือ กลุ่มที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีกับกลุ่มที่มีอายุ 31-35 ปี และ กลุ่มที่มี
อายุ 21-25 ปีกับกลุ่มที่มีอายุ 31-35 ปี  
  3.3.5 ด้านภาพรวม พบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล 
เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จ านวน 3 คู่ คือกลุ่มที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีกับกลุ่มที่มีอายุ 21-25 ปี, กลุ่มที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีกับกลุ่มที่มีอายุ
26- 30 ปี และ กลุ่มที่มีอายุ 21-25 ปีกับกลุ่มที่มีอายุ 31-35 ปี 
 3.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมือง
ทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา 
   ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลักษณะทางกายภาพและ ความต้ังใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน ด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน โดยรายด้านมีความแตกต่างกันดังน้ี 
   3.4.1 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของ
สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 คู่ คือ กลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา กับ กลุ่มที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   3.4.2 ด้านความต้ังใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว พบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพ
การบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา  
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ คือ กลุ่มที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับ 
กลุ่มที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. และกลุ่มที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. กับ 
กลุ่มที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส. 
   3.4.3 ด้านภาพรวม พบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล 
เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.5 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมือง
ทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามอาชีพ 
   ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล  เทศบาลเมืองทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามอาชีพ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความ
น่าเชื่อถือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน เมื่อพบนัยส าคัญทางสถิติจึงใช้
การทดสอบเป็นรายคู่พบว่า พบว่า คู่ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาล
เมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามอาชีพ ความน่าเชื่อถือ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 3.6 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมือง
ทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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  ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความน่าเชื่อถือ และ ความต้ังใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน  
   3.6.1 ด้านความน่าเชื่อถือ พบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุ
บาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่คือ กลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่า 7,500 บาท กับ กลุ่มที่มีรายได้ 7,501 – 10,000 
บาท และ กลุ่มที่มีรายได้ 7,501 – 10,000 บาท กับ กลุ่มที่มีรายได้ 10,001 – 12,500 บาท 
                    3.6.2 ด้านความต้ังใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว พบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพ
การบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 4 คู่คือ กลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่า 7,500 บาทกับ กลุ่ม
ที่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท, กลุ่มที่มีรายได้ 7,501 – 10,000 บาท กับ กลุ่มที่มีรายได้ 10,001 – 12,500 บาท, 
กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท กับ กลุ่มที่มีรายได้ 10,001 – 12,500 บาท และ กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 15,000 
บาท กับกลุ่มที่มีรายได้ 12,501 15,000 บาท 
      3.6.3 ด้านภาพรวม พบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล 
เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  เมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 คู่คือ กลุ่มที่มีรายได้ 7,501 – 10,000 บาท กับ กลุ่มที่มีรายได้ 10,001 – 
12,500 บาท 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย เรื่องการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาล
เมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผล 2 ส่วนดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับ
กวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามรายด้าน อภิปรายผลดังน้ี 
 1. ด้านภาพลักษณ์ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาล
เมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับรายข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือสถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีความพร้อมในการที่จะ
ให้บริการ กล่าวคือ สถานที่มีความมิดชิดปลอดภัยซึ่งผู้ใช้บริการต้องการได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการสถานธนา
นุบาลเป็นอย่างมากท่ีจอดรถมีความเพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการ ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของพาราสุรมาน 
และคณะ (Parasuraman, Berry&Zeithaml, 1985, pp.201-230) ได้กล่าวถึงปัจจัยก าหนดคุณภาพการบริการ ไว้ว่า 
ลักษณะทางกายภาพ (tangibles) หมายถึงภาพลักษณ์อาคาร และสถานที่ของสถานธนานุบาลดูดีทันสมัย มีอุปกรณ์
เครื่องมืออ านวยความสะดวกให้บริการ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของคอตเลอร์ (Kotler,1997,pp.467-469) ที่ได้
กล่าวถึงลักษณะของงานบริการไว้ว่า สถานที่ (place) ในการบริการจะต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่น และความสะดวก
ให้เกิดกับผู้ติดต่อ เพ่ือสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้มาใช้บริการในแต่ละครั้งด้วย 
  2. ด้านความน่าเชื่อถือ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล 
เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ
รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ในช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมากแต่พนักงานสถานธนานุบาลยังคง
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ให้บริการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของพาราสุรมาน และคณะ (Parasuraman, Berry&Zeithaml, 
1985, pp.201-230) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการในด้านความน่าเชื่อถือ ประกอบด้วย 
ความสามารถของพนักงานในการให้บริการได้ตรงตามท่ีสัญญาไว้ การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า และการน าข้อมูลมาใช้
ในการให้บริการลูกค้า การท างานไม่ผิดพลาด การบ ารุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือให้พร้อมใช้งานเสมอ การมีจ านวน
พนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ และสอดคล้องกับแนวคิดของโกรนรูส (Gronroos,1990, pp. 102-103) ซึ่งกล่าวว่า
คุณภาพของการบริการจะดีหรือไม่น้ัน เป็นผลมาจากคุณภาพที่ลูกค้าคาดหวังไว้ เกิดเป็นภาพรวมของการบริการที่มี
คุณภาพ ซึ่งสามารถสร้างให้เกิดข้ึนได้โดยอาศัยเกณฑ์ เป็นมืออาชีพและมีทักษะในการบริการ ทัศนคติเละพฤติกรรมของ
ผู้ให้บริการ มีความสะดวกในการพบและมีความยืดหยุ่นในการให้บริการ มีความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ความสามารถใน
การแก้ไขสถานการณ์ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 
 3. ด้านความต้ังใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว พบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการ
ของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านโดยเรียงล าดับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการทุกๆครั้งที่ใช้บริการ กล่าวคือ 
การบริการที่รวดเร็วเป็นการแสดงออกถึงความกระตือรือร้น ความต้ังใจที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการไม่ได้เสียเวลาจากการใช้
บริการสถานธนานุบาล   ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเซียเท็มส์ และคณะ (Zeithaml et al., 1990, pp.21-22) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า การบริการที่ประสบความส าเร็จจะ ต้องประกอบด้วยหลักส าคัญต่างๆ เหล่าน้ี คือ การตอบสนอง 
(responsiveness) การแสดงความเต็มใจและความพร้อมที่จะให้บริการรวมทั้งมีการติดต่ออย่างต่อเน่ือง และปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการเป็นอย่างดี และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของพาราสุรมาน และคณะ (Parasuraman, Berry&Zeithaml, 
1985, pp.201-230) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการในด้านการตอบสนอง ประกอบด้วย มีระบบการ
บริการที่ให้บริการได้รวดเร็ว ความพร้อมของพนักงานในการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ลูกค้า ความรวดเร็วในการท างานของ
พนักงาน และความพร้อมของพนักงานในการบริการลูกค้าได้ทันทีที่ต้องการ และยังสอดคล้องหลักของการบริการที่ดี 
ของก าพล เกียรติปฐมชัย (2548, หน้า 57) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าการตอบสนองจะต้องประกอบด้วยความเต็มใจที่จะให้บริการ 
ความพร้อมที่จะให้บริการและอุทิศเวลา ความต่อเน่ืองในการติดต่อ และการปฏิบัติต่อผู้ให้บริการเป็นอย่างดี 
 4. ด้านการท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น พบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของ
สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยเรียงล าดับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการในด้านบริการของสถานธนานุ
บาลได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ การบริการได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการน้ันเป็นสิ่งส าคัญที่จะสร้างความไว้วางใจ
ให้แก่ผู้ใช้บริการ อีกทั้งเป็นการบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถของพนักงานที่ให้บริการได้อย่างถูกต้องจนนเกิดความ
เชื่อมั่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของพาราสุรมาน และคณะ (Parasuraman, Berry&Zeithaml, 1985, pp.201-
230) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการในด้านความเชื่อมั่น ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถของ
พนักงานในการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริการ การสร้างความปลอดภัยและเชื่อมั่นในการรับบริการ ความมีมารยาท
และความสุภาพของพนักงาน และพฤติกรรมของพนักงานในการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ กุลธน ธนาพงศ์ธร (2542, หน้า 28) ที่ได้กล่าวถึงหลักการบริการที่ดีว่า หลักความสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือประโยชน์และบริการที่องค์กรจัดให้น้ัน จะต้องตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดโดยเฉพาะ  
 5. ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธ
นานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานมีความเท่าเทียมกันในการให้บริการ โดยให้บริการตามล าดับก่อนหลัง  
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กล่าวคือ การจัดล าดับก่อน – หลัง เป็นการสื่อถึงความเท่าเทียมกันของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้มีการแบ่งแยกตามความรู้สึก 
ขณะที่ พ้ืนฐานของจิตส านึกของมนุษย์ย่อมต้องการได้รับการเอาใจใส่และให้ความส าคัญต่อตนเอง สอดคล้องกับ
แนวความคิดมิลเลท (Millet, 1954, pp. 397-400) ได้กล่าวไว้ว่า เป้าหมายส าคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึง
พอใจในการให้บริการผู้ปฏิบัติงานต้องยึดเป็นหลักการของการให้บริการ คือ หลักความเสมอภาค โดยบริการที่จัดน้ัน
จะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะที่
แตกต่างจากกลุ่มอื่น และยังสอดคล้องกับแนวคิดว่าด้วยระบบราชการของเวเบอร์ (Weber,1967, p.58) ที่กล่าวว่า การ
บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด การให้บริการที่ไม่ค านึงถึงตัวบุคคล เป็นลักษณะการ
ให้บริการที่ปราศจากอารมณ์ และไม่มีความชอบพอสนใจเป้นพิเศษ ซึ่งทุกคนจะได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันตาม
หลักเกณฑ์เมื่ออยู่ในสภาพที่เหมือนกัน 
 จากข้อสรุปดังกล่าวมาท้ังหมดท าให้ทราบว่าผู้รับบริการที่มาใช้บริการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี มีระดับความคิดเห็นต่อการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยเรียงล าดับรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้
มาใช้บริการ รองลงมาเป็นด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านความต้ังใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว  ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ได้สามารถน ามาใช้ปรับปรุงในการ
ให้บริการให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางในการวางแผน การจัดการใน
การให้บริการ และกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างในด้านต่างๆ เพ่ือสร้างความพึงพอใจและการบริการให้กับประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 ส่วนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมือง
ทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผลการทดสอบสมมติฐาน อภิปรายผลดังน้ี 
  สมมติฐานที่ 1 กล่าวว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุ
บาลเทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน
พบว่าผู้ใช้บริการเพศชาย และเพศหญิงมีความคิดคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับ
กวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในภาพรวม แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้วางไว้ เป็นเพราะเพศหญิงจะ
ใช้บริการมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาตยา อภิศัด์ิมนตรี (2553) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ จันทร์ศิริโพธา (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี  เพศ อายุ จ านวนครั้งที่มารับ
บริการ และประเภทของการมารับบริการ ไม่ท าให้ผู้รับมีความความพึงพอใจต่อการบริการของสถาน ธนานุบาลเทศบาล
เมืองโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 2 กล่าวว่า ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานพบว่าสถานภาพของผู้ใช้บริการ มีความคิดคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับ
กวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้วางไว้เน่ืองจากผู้วิจัยพบว่าผู้ใช้บริการ
ส่วนใหญ่มักจะมีความคาดหวังต่อการบริการที่ค่อนข้างสูงและทุกคนก็ได้รับรูปแบบการให้บริการเหมือนกันไม่ว่าบุคคลผู้
น้ันจะมีสถานภาพโสด สมรส หม้ายหรือหย่าร้าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญทิพย์ ฤทธ์ิเดช (2552 ) ได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสถานภาพที่แตกต่างกัน มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน 
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  สมมติฐานที่ 3 กล่าวว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุ
บาลเทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน
พบว่าอายุของผู้ใช้บริการ มีความคิดคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่ง
คอย จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้วางไว้ น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานการวิจัย เน่ืองจากผู้ วิจัย
พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ท่ีมีอายุ 31-35 ปี น้ันอยู่ในช่วงวัยท างานและก าลังเริ่มสร้างครอบครัว จึงมีทัศนคติและความ
เอาใจใส่ในด้านคุณภาพการบริการมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ป้องคุณ นาคะพงศ์ (2548) ได้
ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลและโรงรับจ าน าเอกชนในเขตโชคชัย 4 กรุงเทพมหานคร 
พบว่า อายุที่ต่างกัน มีความพอใจในคุณภาพการบริการและความต้องการแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ณรงค์ จันทร์ศิริโพธา (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของเทศบาลเมืองโพธาราม 
จังหวัดราชบุรีพบว่า เพศ อายุ จ านวนครั้งที่มารับบริการ และประเภทของการมารับบริการ ไม่ท าให้ผู้รับมีความความพึง
พอใจต่อการบริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 4 กล่าวว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานพบว่าระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการ มีความคิดคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้วางไว้ ผู้ใช้บริการที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี แตกต่างกัน น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานการวิจัย เน่ืองจากระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีความรู้
ความเข้าใจต่อกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆของสถานธนานุบาลต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ ตู
เทศานันท์ (2541) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงานของสถานธนานุบาลเทศบาลใน
ประเทศไทย พบว่าผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ จันทร์ศิริโพธา (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการบริการของเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรีพบว่าระดับการศึกษา อาชีพ รายได้สถานภาพสมรส 
และประเภทของทรัพย์สินที่น ามาจ าน า ที่ต่างกัน ท าให้ผู้รับบริการ มีความความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานธนา
นุบาลเทศบาลเมืองโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  สมมติฐานที่ 5 กล่าวว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุ
บาลเทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน
พบว่าอาชีพของผู้ใช้บริการ มีความคิดคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้วางไว้ เน่ืองจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
ในบริษัท โรงงาน ห้างร้าน ซึ่งมีรายได้น้อยและมีรายจ่ายมาก รวมทั้งอาจมีรายได้ไม่ประจ า ท าให้มีความคาดหวังต่อการ
บริการและมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้บริการโรงรับจ าน าเพ่ือน าเงินมาใช้จ่ายยามฉุกเฉินมากกว่าอาชีพที่มีรายได้ประจ าอื่น
ที่มีความมั่นคงทางอาชีพมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญทิพย์ ฤทธ์ิเดช (2552) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการสถานธนานุ
เคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ จันทร์ศิริโพธา (2554) ได้
ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจขอผู้รับบริการต่อการบริการของเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรีพบว่าระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้สถานภาพสมรส และประเภทของทรัพย์สินที่น ามาจ าน า ที่ต่างกัน ท าให้ผู้รับบริการ มีความ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  สมมติฐานที่ 6 กล่าวว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ใช้บริการ มีความคิดคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้วางไว้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,001-10,000 บาท เน่ืองจากเศรษฐกิจที่ผันผวนส่งผลให้ค่าครองชีพสูงข้ึน ผู้มีรายได้
น้อยจนถึงปานกลางจึงจ าเป็นต้องหันมาใช้บริการของสถาน ธนานุบาลมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ป้องคุณ นา
คะพงศ์ (2548) ได้การศึกษา เรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลและโรงรับจ าน าเอกชนในเขตโชคชัย 4 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ จันทร์ศิริโพธา (2554) ได้
ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรีพบว่าระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้สถานภาพสมรส และประเภทของทรัพย์สินที่น ามาจ าน า ที่ต่างกัน ท าให้ผู้รับบริการ มีความ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ผลการวิจัย เรื่องการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาล
เมอืงทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้ศึกษาค้นคว้ามีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  1. ด้านภาพลักษณ์  จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสถานธ
นานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ท าเลที่ต้ังของสถานธนานุบาล
สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และสถานธนานุบาลมีการจัดที่น่ังส าหรับรอรับบริการไว้อย่างเพียงพอกับจ านวนผู้มา
ใช้บริการ ดังน้ัน ผู้บริหารสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จึงควรด าเนินการให้
สถานธนานุบาลมีความพร้อมเพ่ิมมากข้ึนในอุปกรณืพ้ืนฐาน เช่น ท่ีพักเพ่ือรอรับการบริการ การอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้พิการ คนชราการขยายสถานที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของจ านวนผู้ใช้บริการ รวมทั้งการสร้างส านักงานส่วนหน้าในจุด
ที่บริการที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความความพึงพอใจ 
 2. ด้านความน่าเชื่อถือ จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของ
สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ สถานธนานุบาลมี
เครื่องมือที่ทันสมัยในการบันทึกประวัติลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเก็บรักษาความลับของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  ดังน้ัน 
ผู้บริหารสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จึงควรให้ความส าคัญสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับสถานธนานุบาลสามารถให้บริการลูกค้า เช่น ควรที่จะมีการเพ่ิมอุปกรณ์ภ ายในส านักงานให้มีความ
เพียงพอ มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการบันทึกประวัติให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีการส ารองข้อมูล และเก็บรักษาความลับ
ของลูกค้าได้เป็นอย่างดีกับการจัดให้มีการจัดเก็บระบบข้อมูลของสินค้าที่รับจ าน า รวมทั้งการสามารถตรวจสอบสิ่งของ
ของผู้ใช้บริการเองได้ตลอดเวลาผ่านระบบการปฏิบัติงานที่ทันสมัย ท้ังน้ี จะส่งผลผลดีในการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ผู้ใช้บริการมีความไว้วางในสิ่งของที่ได้น าไปฝากไว้กับสถานธนานุบาล  
 3. ด้านความต้ังใจที่จะให้บริการด้วยความรวดเร็ว จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มี ต่อ
คุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการอยู่ตลอดเวลา ดังน้ัน ผู้บริหารสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่ง
คอย จังหวัดสระบุรี จึงควรมีการบริหารจัดการสถานธนานุบาลโดยเร่งปลูกฝังให้พนักงานมีจิตใจที่มุ่งมั่นในด้านการพัฒนา
คุณภาพการบริการและการมอบบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า ควรมีเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆควรที่จะมีความเพียงพอกับ



88  Journal of Political Science and Social Science  Vol.2 No.1  January–June 2017 

 

 

ความต้องการของผู้มาใช้บริการ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ  การแบ่งเวรยามในการ
ปฏิบัติงานช่วงเวลาพักกลางวันหรือช่วงที่มีผู้ใช้บริการมากก็มีการเพ่ิมจ านวนพนักงาน เพ่ือลดช่องว่างการบริการลง 
 4. ด้านการท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
คุณภาพการบริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
พนักงานสามารถตอบค าถามหรือข้อสงสงสัยในด้านบริการต่างๆของสถานธนานุบาลให้ท่านเข้าใจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจาก
ผู้รับบริการต้องการค าแนะน าจากพนักงานเพ่ือให้เข้าใจในเงื่อนไขต่างๆดังน้ัน ผู้บริหารสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับ
กวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จึงควรมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานโดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในการให้บริการ การสร้างความสามารถเฉพาะด้านให้แก่พนักงานหน่ึงคนหน่ึงงานรวมทั้งการ
สร้างจิตส านึกอันดีต่อผู้ใช้บริการในครั้งต่อไป 
 5. ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการ
บริการของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ พนักงานมี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการและพนักงานมีความสุภาพอ่อนโยนและมีความเป็นกันเองกับท่าน ดังน้ัน ผู้บริหาร
เทศบาลสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ควรที่จะก าหนดของเขตของการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลให้ครอบคลุมถึงบริการสาธารณะในด้านการให้บริการของสถานธนานุบาลน้ีด้วย 
เน่ืองจากบริการด้านการเป็นบริการที่ให้แก่ประชาชนระดับกลางถึงระดับล่างซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเทศบาล
เมืองทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ดังน้ันหากมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสถานธนานุบาลในด้าน
การเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการให้ดีข้ึนแล้วจะท าให้ภาพรวมของคุณภาพการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ดีข้ึนตามไปด้วย ขณะเดียวกันผู้บริหารของสถานธนานุบาลควรเร่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในเรื่องการให้ความส าคัญกับลูกค้า อาทิ การให้ความส าคัญและการดูแลลูกค้าด่ังเป็นเช่น ราชา (customers is a king) 
และการปลูกฝังให้บุคลากรขององค์กรได้ตระหนักอยู่เสมอว่า ลูกค้าเป็นหัวใจส าคัญในการอยู่รอดของทั้งองค์กรและ
พนักงาน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนการพัฒนาของเทศบาล:กรณีศึกษาเทศบาลต าบล
ท่าสีดาอ าเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าสีดา อ าเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ครั้งน้ี ได้แก่ ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าสีดา อ าเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 375 คน 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐาน โดย ใช้ t-test และ F-test  
 ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนการพัฒนาของเทศบาลเทศบาลต าบลท่าสีดา 

โดยรวม อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด ( X  = 4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านหรือข้ันตอน พบว่า การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดท าแผนการพัฒนาของเทศบาล ล าดับที่ 1 คือ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ( X  = 4.46 ) 

ล าดับที่ 2 คือ การมีส่วนร่วมในข้ันการตรวจสอบและประเมินผล ( X  = 4.42 ) ล าดับที่ 3 คือ การมีส่วนร่วมในการ

วางแผน ( X  = 4.34 ) ล าดับที่ 4 คือ การมีส่วนร่วมในข้ันการด าเนินงาน ( X  = 4.31 ) ล าดับที่ 5 คือ การมีส่วนร่วมใน

ข้ันตอนริเริ่ม  ( X  = 4.27 ) ตามล าดับ ข้อเสนอแนะจากผลของการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมีประเด็นที่ควรน ามา
เสนอแนะ และเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากการวิจัยในครั้งน้ี ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนริเริ่ม และ
เข้ามาเป็นกรรมการมากข้ึน การวิจัยครั้งต่อไป ควรน าเรื่องเดียวกันไปศึกษาในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือพ้ืนที่อื่นๆ ผล
การศึกษาน่าจะน ามาเป็นข้อเปรียบเทียบ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแผนการพัฒนาเทศบาลในโอกาสต่อไป 
 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, ประชาชน, การจัดท าแผนพัฒนา 
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Abstract 
The purpose of this study was to study the level of people’s participation in preparation of 

development plan of Tha Sida Sub–District Municipality, Nong Phok District, Roi-Et Province. 
The samplings were 375 people who lived in the area of Tha Sida Sub–District Municipality, 

Nong Phok District, Roi-Et Province. This study was the quantitative research. The five rating scale 
questionnaire were used to collect data. The collected data were analyzed by means of percentage, 

mean ( X ), and standard deviation (S.D.). 

The results of this study were as follows: 
The overall image of people’s participation in preparation of development plan of Tha Sida 

Sub–District Municipality, Nong Phok District (TSSDM), Roi-Et Province was at a high level. The aspect 
of participation support was only at the highest level. The aspects of the examination and evaluation, 
planning, steps of operating, and steps of beginning were at a high level respectively. 
 Based on the major findings, it recommended as follows: (1) The administrator must give 
people a chance at the beginning in both of participation in preparation of development plan and 
being the committee; and (2) The Level of People’s Participation in Preparation of Development Plan 
in different Close Areas of must be conducted to the further study. The different results of this study 
can be compared how different between those areas. This is for the improvement of TSSDM’s 
preparation of development plan in the future.     
 
 
Keywords : participation,  People’s , development plan,  
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บทน า 
 ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา (รัฐธรรมนูญแห่งราชอานา
จักรไทย.2550 : 1 ) และเป็นเวลากว่า 65 ปีแล้วที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นตัวก าหนดกฎเกณฑ์ส าคัญที่ชัดเจน
สามารถใช้เป็นหลักการในการปกครองประเทศและเป็นแนวทางในการจัดท ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อื่นซึ่งต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดยมีการยกเลิกและแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง เพ่ือให้มีความเหมาะสมแห่ง
การเวลาและสภาวการณ์ของบ้านเมือง ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทยพุทธศักราช 2550ได้วางหลักเกณฑ์ที่
แสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยทั้ง
ระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ อีกทั้งยังได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจด้านการปกครองไปสู่ท้องถ่ิน ซึ่งจะเห็น
ได้จากการที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ในหมวด 14แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 283รัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักร
ไทย.  2550 :) ซึ่งก าหนดไว้ว่า “รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินพ่ึงตนเองและการตัดสินใจในกิจการท้องถ่ินได้เอง การ
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถ่ินให้ทั่วถึง
และเท่าเทียมกันทั่วประเทศรวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ โดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของ”ประชาชนในจังหวัดน้ัน”(รัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย.2550:) มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในทางการเมืองซึ่งก าหนดว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การ
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ” 
ประกอบกับหมวดที่ 1 มาตรา 12(12) (กรมการปกครอง.2550 : 30 - 31)ก าหนดว่าให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการกระจายอ านาจเสนอแนะ และจัดระบบตรวจสอบการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน  
 นอกจากน้ัน รัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการด้านสาธารณะของรัฐ ดัง
จะเห็นได้จากมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของรัฐ เป็นต้นว่าการแก้ไข
ระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.254 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ด่วนมากที่มท.0810.2/ว57 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545(กรมส่งเสริมการปกครอง. 2545 : ค าสั่ง) เรื่อง
ก าหนดแนวทางในการจักท าแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปี พ.ศ. 2547 ข้อ 1.3 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
ค านึงถึงหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน ต้ังแต่การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทบทวนวิสัยทัศน์
หรือแผนพัฒนา 5 ปี การสอบถามปัญหาความต้องการจากประชาชน การให้ประชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ศักยภาพของท้องถ่ิน การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นหลักการพัฒนา การก าหนดแนวทางการพัฒนา การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนภายหลังการจัดร่างแผนพัฒนาประจ าปีแล้วเสร็จ รวมทั้งการสนับสนุนให้ประชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ทั้งน้ีเพ่ือให้แผนพัฒนาสะท้อนและตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างตรงจุด จากการปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติข้างต้นจึงพิจารณาได้ว่า
ประชาชนหรือตัวแทนประชาชนมีความส าคัญอย่างย่ิงที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจบทบาทของตนโดยเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการบริหารกิจการด้านสาธารณะร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการให้ข้อมูลด้าน
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของชุมชน ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพ่ือให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลและความต้องการของประชาชน 
แต่ในทางตรงกันข้ามหากประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน อาจเกิดการทุจริตได้ง่ายซึ่งจะส่งผลเสียต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันๆ และในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ินจะเกิดข้ึนได้น้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในทุกข้ันตอนของการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการ     
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ขอบเขตของปัญหา 
 จากสภาพปัญหาเน่ืองมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่เห็นความส าคัญของการวางแผนการพัฒนาโดยไม่
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถ่ินอย่างแท้จริงท าให้การพัฒนาไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน อีกทั้งประชาชนยังขาดความสนใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านการพัฒนาท้องถ่ินต้ังแต่
แรกเริ่ม เช่น การจัดท าแผนพัฒนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น ซึ่งหากสถานการณ์ในอนาคตยังคงด าเนินการไปในลักษณะเช่นน้ีก็เป็นที่แน่นอนว่าการด าเนินงานในการ
จัดท าแผนพัฒนาและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่ตรงจุดและจะท าให้การพัฒนาท้องถ่ินขาดความสมดุล คือ
โครงสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจอาจจะดีแต่โครงสร้างการพัฒนาทางสังคมมีปัญหาและจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีไม่ย่ังยืน  
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าสี
ดาว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลท่าสีดามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลอยู่ในระดับใด 
มีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลและมีปัญหา-
อุปสรรคใดบ้างในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล ผลการวิจัยน่าจะน าไปใช้เป็น
แนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับการจัดท าแผนพัฒนาซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประชาชนในระดับ
ท้องถ่ินและระดับประเทศต่อไป 
 
ค าถามในการวิจัย  
 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลท่าสีดามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าสีดาอยู่
ในระดับใด 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าสีดา  หนองพอก 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
เน้ือหาที่เก่ียวข้อง  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้มีทั้งความหมายที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันตาม
ทัศนคติของแต่ละท่านและภูมิหลังทางวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย 

อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง (2522) ได้อธิบายเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่าการมีส่วนร่วมเป็นผลมาจาก
การเห็นพ้องกันในเรื่องของความต้องการ และทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่ความเห็นพ้องต้องกันน้ัน จะต้องมีมากพอ
จนเกิดความริเริ่มโครงการเพ่ือการน้ัน ๆ คนเราสามารถรวมกันได้โดยผ่านองค์กร ดังน้ัน องค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวน า
ให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการได้ 

ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (2527) ได้กล่าวว่า หน่วยงานที่ท าหน้าท่ีพัฒนาของรัฐบาล (Government Organization) 
หรือหน่วยงานพัฒนาของภาคเอกชน (Non-Governmental Organization) ต่างให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถ่ินที่จะเข้าร่วมในการพัฒนา แต่ดูเหมือนว่าความเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาชนบททั้งหลาย ยังขาดความเข้าใจความหมายที่สอดคล้องต้องกัน และที่ผ่านมาจะพบว่าการมี
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ส่วนร่วมในการพัฒนาถูกฝ่ายรัฐน าไปใช้เป็นเครื่องมือระดมประชาชนให้เข้ามาร่วมมือในกิจกรรม หรือโครงการที่รัฐหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ก าหนดข้ึน มากกว่าจะเป็นการให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมตามความหมายที่แท้จริง 
 ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (2527) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงว่า น่าจะหมายถึง การที่
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ และควบคุม การใช้และกระจายทรัพยากรและปัจจัย
การผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็นอย่างสมศักด์ิศรีในฐานะ
สมาชิกของสังคมและได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา ซึ่งแสดงออกในรูปของการตัดสินใจในการก าหนดชะตาชี วิตของ
ตนเองอย่างเป็นตัวของตัวเอง             
 สรุป การมีส่วนร่วม (Participation) จึงเป็นกระบวนการที่คน ครอบครัว หรือองค์กรในชุมชนเข้ามามีส่วนใน
การคิด การตัดสินใจการวางแผนด าเนินการพัฒนาครอบครัวและชุมชนของตนเองโดยหลักการที่แท้จริงของการมีส่วน
ร่วมคือการมีส่วนร่วมในลักษณะของความรู้สึกเป็นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินตรวจสอบและร่วมรับผิดชอบ
ถึงผลประโยชน์และโทษที่เกิดข้ึนลักษณะของการมีส่วนร่วม มี 4 ด้าน คือ 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ หมายถึง การร่วมคิด ค้นหาและตัดสินใจหรือการก าหนด
รายละเอียดของสิ่งที่จะด าเนินการ 

2. ด้านการร่วมปฏิบัติการในกิจกรรมโครงการ หมายถึง การที่มีส่วนเข้ามาร่วมด าเนินโครงการ ร่วมแรง ร่วม
สมทบค่าใช้จ่าย การให้ข้อมูลที่จ าเป็นตลอดจนการเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการ  ร่วมในการบริหารงานหรือการประสานงาน 

3. ด้านการรับผลประโยชน์ หมายถึง การได้รับผลประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วม ในโครงการพัฒนา เช่น 
มีรายได้เพ่ิมข้ึน มีการกระจาย โอกาสทางการพัฒนา การรับความรู้แนวความคิด และการช่วยเหลือด้านต่างๆมากข้ัน 
เป็นต้น  
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน และความหมายของการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539) ได้สรุปแนวความคิดของนักวิชาการและนักปกครองที่เกี่ยวกับการปกครองส่วน
ท้องถ่ินไว้ว่าค านิยามความหมายของการปกครองท้องถ่ิน ได้มีผู้ให้ความหมายหรือค านิยามไว้ส่วนใหญ่มีหลักการที่ส าคัญ
คล้ายคลึงกัน จะต่างคือส านวนและรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังน้ี 

ดาเนียล วิท (Daniel Wit) นิยามว่า การปกครองท้องถ่ิน หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลให้อ านาจหรือกระจาย
อ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถ่ิน เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีอ านาจปกครองร่วมกันทั้งหมด หรือเป็น
บางส่วนในการบริหารท้องถ่ิน ตามหลักการที่ว่าถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถ่ินแล้วรัฐบาลของท้องถ่ิน 
ก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนเพ่ือประชาชน 

วิลเลี่ยม วี.ฮอลโลเวย์ (William V. Holloway) (1951 : 101 - 103) นิยามการปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง 
องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชาชนตามหลักที่ก าหนดไว้มีอ านาจการปกครองตนเองมีการบริหารการคลังของ
ตนเองและมีสภาท้องถ่ินที่สมาชิกได้รับการเลือกต้ังจากประชาชน 

โจน เจ.  คลาร์ก (John J. Clarke) (1957 : 87-89) นิยามว่า การปกครองท้องถ่ิน หมายถึงหน่วยการปกครอง
ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่หน่ึงพ้ืนที่ใด โดยเฉพาะ และหน่วยงานการปกครอง 
ดังกล่าวน้ีจัดต้ังและอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง 

แฮรีส จี มอนตากู (Haris G. Moutagu) (1984:574) นิยามว่า การปกครองท้องถ่ิน หมายถึง การปกครองซึ่ง
หน่วยงานการปกครองท้องถ่ินได้มีการเลือกต้ังโดยอิสระเพ่ือเลือกผู้ที่มีหน้าท่ีบริหาร การปกครองท้องถ่ิน มีอ านาจอิสระ
พร้อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจาก การควบคุมของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน
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ดังกล่าวหรือภูมิภาคทั้งน้ีหน่วยงานการปกครองท้องถ่ินยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศ ไม่ได้
กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อย่างใด 

อีไมล์ เจ ซัดด้ี (Emile  J.  Sady) นิยามว่า การปกครองท้องถ่ิน หมายถึงการปกครองทางการเมืองที่อยู่ใน
ระดับต่ าจากรัฐ ซึ่งก่อต้ังโดยกฎหมาย และมีอ านาจอย่างเพียงพอที่จะท ากิจการในท้องถ่ิน ดังกล่าวอาจได้รับการเลือกต้ัง
หรือแต่งต้ังโดยท้องถ่ินก็ได้ (อุทัย หิรัญโต,2523 :4) 

ประทาน คงฤทธิ ศึกษาการนิยามว่า การปกครองท้องถ่ินเป็นระบบการปกครองที่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการ
กระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยน้ีจะเกิดองค์การท าหน้าท่ี ปกครองท้องถ่ินน้ันๆ องค์การน้ีจัดต้ังและ
ถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง 

สรุปการปกครองท้องถ่ิน คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถ่ินใดท้องถ่ินหน่ึงจัดการ
ปกครองและด าเนินการบางอย่างโดยด าเนินกันเองเพ่ือบ าบัดความต้องการของตน การบริหารงานท้องถ่ินมีการจัดเป็น
องค์การมีเจ้าหน้าท่ี ซึ่งประชาชนเลือกต้ังมาท้ังหมด หรือบางส่วน ท้ังน้ีมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้อง
ควบคุมด้วยวิธีการต่างๆตามความเหมาะสม จะปราศจากการ ควบคุมของรัฐหาได้ไม่เพราะการ ปกครองท้องถ่ินเป็นสิ่งที่
รัฐท าให้เกิดข้ึน(อุทัย หิรัญ-โต,2523 :2) 

 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนา 
 ขณะที่โลกก าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระแสการพัฒนาก็เกิดข้ึนตามมาอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งการพัฒนา
กลายมาเป็นตัวชี้วัดความเจริญทางด้านต่างๆ ที่เกิดข้ึน จะเห็นได้จากการที่ทั่วโลกพร้อมใจกันแบ่งพัฒนา ดังน้ัน ผู้วิจัยถึง
ได้ศึกษาความหมายของการพัฒนาดังน้ี 
 การพัฒนา ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 
2540 (แนวคิดการพัฒนา. 2007. ออน– ไลน์) คือ การพัฒนาจะต้องมีลักษณะของการได้ประโยชน์ร่วมกัน สร้างความรู้
รักสามัคคี และการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันซึ่ง เป็นประโยชน์กับประชาชนมุ่งไปสู่ วิ ถีการพัฒนาแบบย่ังยืน 
(Sustainability) การพัฒนาน้ันต้องให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน จึงจะถือได้ว่าเป็นความส าเร็จ และ
ก่อให้เกิดความร่วมมือ 
 การพัฒนา ตามความหมายของรูปศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม (พจนานุกรมฉบับเฉริมพระเกียรติ. 2530 : 
192) หมายถึง ท าให้เจริญ คือ ท าให้เติบโต งอกงามและมากข้ึน และการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย โดยผ่านล าดับ
ข้ันตอนต่างๆ ไปสู่ระดับที่ขยายตัวข้ึน 
 การพัฒนา ความหมายโดยทั่วไป (ทศพล  กฤตยพิสิฐ. 2007. ออน–ไลน์) คือ การกระท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากสถานภาพหน่ึงไปสู่อีกสถานภาพหน่ึงที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ หรือการท าให้ดีข้ึนกว่าสภาพเดิมที่
ดีกว่าอย่างเป็นระบบ กล่าวโดยสรุป การพัฒนา คือ กระบวนการที่ต่อเน่ือง (Continuing process)ดังน้ันการพัฒนาจึง
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับล าดับ/ข้ันตอน (Stages) และความเชื่อมโยง (Relation or Linkage) แนวคิดและทฤษฎีใน
การพัฒนาจึงปรากฏชัดเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการพัฒนาว่าด าเนินการไปตามล าดับหรือข้ันตอนจากระดับหน่ึงไปสู่อีก
ระดับหน่ึงโดยต้องสร้างความพร้อมด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม และกลุ่มการพัฒนาที่เกิดข้ึนได้โดยการกระตุ้นและชักน า 
โดยปัจจัยการพัฒนา เช่น การสะสมทุน การค้าต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีความเชื่อว่าความพร้อมน้ันสร้างได้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการสะสมทุนหรือการค้าระหว่างประเทศ บนความเชื่อดังกล่าวมักจะเกิดการพัฒนาแบบ “ก้าวกระโดด” 
เพราะประชาชนไม่สามารถสร้างความพร้อมตามแบบอย่างของนักพัฒนาและนักพัฒนาก็ไม่สามารถปรับตนเองให้มีความ
พร้อมที่จะสอดคล้องกับความพร้อมของประชาชนท าให้เกิดช่องว่างและปัญหาได้ 
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การจัดท าแผนพัฒนาความเป็นมาของการจัดท าแผนพัฒนา 
นับต้ังแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มีบทบาทอ านาจหน้าที่กว้างขวางมากข้ึน โดยมิเพียงที่จะมีหน้าที่ ให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ิน
เท่าน้ัน แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน
ด้วย โดยเฉพาะเป็น องค์กรที่เปิดให้ประชาชนท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 

นอกจากน้ี ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และก าหนดหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงาน บุคคล
ส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นอิสระมากข้ึน 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการก าหนดข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดท า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548" ข้ึน โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรเองแยก
เป็น 2 ประเภท คือ 

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว 

2. แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวน และจัดท าทุกปี ซึ่ง
จะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องยาวไกลในอนาคต 

2. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดภารกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์ 
แนวทางการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม ชัดเจน และทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา และสนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถ่ิน อย่างถูกต้อง
แท้จริง 

4. เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการแบบบูรณาการทั้งด้านบุคลากร องค์กรทุกภาคส่วนประชาชน
และพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง 

5. เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาตลอดจนกิจกรรม โครงการต่างๆ ของ
เทศบาล และเพ่ือให้มีการวางแผนปฏิบัติการให้บรรลุผลส าเร็จตามภารกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนกลยุทธ์น้ัน ๆ 

6. เพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

7. เพ่ือให้สามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างชัดเจน 

8. เพ่ือให้เทศบาลก้าวไปข้างหน้าสู่ความส าเร็จได้อย่างมั่นใจ 
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ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 

16 และมาตรา 17 ได้บัญญัติให้เทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบล และการปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษมีอ านาจ
หน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองแล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย 

 ดังน้ัน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะยาวอย่างน้อย 5 ปี 
จึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึง
เป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและ
แนวทางในการบรรลุ บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งน้ี จะต้องสอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถ่ิน ปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินด้วย   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าสีดา อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ประชาชนที่มีอายุต้ังแต่ 
18 ปี ข้ึนไป และมีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนส ามะโนครัวประชากรในเขตพ้ืนที่ของ เขตเทศบาลต าบลท่าสีดา อ าเภอ
หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีจ านวน 6,061 คน (ข้อมูลส านักปลัดเทศบาลท่าสีดา) จาก 11 หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งน้ีได้แก่ประชากรในเขตองค์เทศบาลต าบลท่าสีดา อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ตารางการสุ่มของ 
Taro Yamane ก าหนดความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 375 คน และใช้วิธีการเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) จนครบตามจ านวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง(ชัชวาล เรืองประพันธ์ 2541;345) 

  
สรุปผลการวิจัย   
 ผลจากการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนการพัฒนาของเทศบาลเทศบาลต าบลท่าสี

ดา โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดท าแผนการพัฒนาของเทศบาลล าดับที่ 1 คือ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ( X  = 4.46 ) ล าดับที่ 2 คือ การมีส่วน

ร่วมในข้ันการตรวจสอบและประเมินผล ( X  = 4.42 ) ล าดับที่ 3 คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผน ( X  = 4.34 ) ล าดับ

ที่ 4 คือ การมีส่วนร่วมในข้ันการด าเนินงาน ( X  = 4.31 ) ล าดับที่ 5 คือ การมีส่วนร่วมในข้ันตอนริเริ่ม  ( X  = 4.27 ) 
ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนการพัฒนาของเทศบาลต าบล: 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลท่าสีดา อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีประเด็นส าคัญที่จะน ามาอภิปรายผลของ
การศึกษา ดังน้ี 

1. ข้ันตอนของการมีส่วนร่วมในข้ันตอนแรกได้แก่ ร่วมในการริเริ่มในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่า
สีดา ซึ่งประกอบไปด้วย การค้นหาปัญหา แก้ปัญหา การร่วมคิด ร่วมประชุม และร่วมแสดงความคิดเห็น น้ีเป็น
กระบวนการของการริเริ่มในการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการศึกษา โดยรวมการมีส่วนร่วมจะอยู่ในระดับมากที่สุด แต่
ถ้าพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยละเอียดจะพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยได้แก่ การร่วมเป็น
กรรมการ และการร่วมประชุม ท่ีผลการศึกษาออกมาเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่า ประชาชนไม่ให้ความส าคัญ หรือประชาชน ยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง ถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นน้ีก็เป็นที่แน่นอนว่า ในการพัฒนาท้องถ่ินอาจท าให้ เกิดการทุจริตไ ด้
ง่ายซึ่งจะส่งผลเสียต่อองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นนั้นๆ  ซึ่งสอดกับการศึกษาของ เพ็ญศรี รัตนะ (2545:ข) ได้
ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ของกรมพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด
อุบลราชธานี พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมน้อยกว่าครึ่ง (น้อยกว่า50%) เน่ืองมาจากประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ของการมีส่วนร่วม และท้องถ่ินก็ไม่ได้สนับสนุนอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลเสียต่อการบริหารท้องถ่ินในภาพรวม 

2. ข้ันตอนของการมีส่วนร่วมข้ันตอนที่สองได้แก่ ร่วมในการวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนร่วมในการก าหนดแนวทางใน
การ และร่วมในการจัดหาแหล่งทรัพยากรผลการศึกษา โดย การมีส่วนร่วมจะอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายข้อ ก็ยังพบว่า การมีส่วนของประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกันที่ผลการศึกษาออกมาเช่นน้ี อภิปรายได้
ว่าประชาชนให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ศิลปะชัย ค้ าชู (2548)ได้ท าการศึกษา เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในอยู่ในระดับมาก แต่มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ใน 
ระดับปานกลาง ซึ่งแสดงเห็นว่า ถึงแม้ประประชาชน จะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริหารส่วนท้อง แต่ก็ไม่ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมเท่าท่ีควร 

3. ข้ันตอนของการมีส่วนร่วม ข้ันตอนที่สามได้แก่ ร่วมด าเนินการในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนพัฒนามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาร่วมประสานงานและขอ
ความช่วยเหลือจากประชาชน และร่วมในการสังเกตความก้าวหน้าในการจัดท าแผน ผลการศึกษาโดยรวม พบว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมากที่สุด  แต่เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า การมีส่วนอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกันแต่
จะมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย ซึ่ง อภิปรายได้ว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน จะมีเป็นครั้ง คราว ไม่สม่ าเสมอ เริ่มแรก
จะมีผู้เข้าร่วมมากเพราะความอยากรู้ อยากเห็น แต่พอนานๆ ก็ขาดหายไป ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอย่างหน่ึงของคนภาคอีสาน 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ เจิมศักด์ิ  ปิ่นทอง (2546, หน้า 25) ได้สรุปและเสนอปัญหาเกี่ยวกับชาวชนบทที่ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมไว้ว่า ในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมที่มั่งคั่งจึงไม่มีความจ าเป็นในการเสริมสร้างการท างานร่วมกัน 
ต่างคนต่างก็เพียงพอแก่การยังชีพ ชาวชนบทจึงขาดนิสัยการท างานร่วมกันอย่างจริงจัง และถาวร จะมีการท างานร่วมกัน
เป็นครั้งคราว เช่น ลงแขก ร่วมงานประเพณี และชาวชนบทมีทัศนคติในแนวทางลัทธิปฏิบัตินิยม (pragmatism) ซึ่งจะ
ยอมรับความคิดริเริ่มหรือของแปลกใหม่ก็ต่อเมื่อเห็นว่าได้ประโยชน์โดยตรงในระยะสั้น ชาวชนบทไม่ชอบแสดงตัวเป็น
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ศัตรูกันซึ่งหน้า รวมทั้งไม่ชอบโต้เถียงขัดแย้งกับคนภายนอก  เขาจึงรับทุกอย่างโดยไม่ค้านแ ต่ไม่เห็นด้วย  เมื่อถึงเวลา
ด าเนินการเขาจะเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเข้าไปตอนแรกแล้วขาดหายไป 

4. ข้ันตอนของการมีส่วนร่วม ข้ันตอนที่สี่ได้แก่ ร่วมในการสนับสนุน การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่า
สีดา ซึ่งประกอบไปด้วยร่วมในการเชื้อเชิญหรือชักน าผู้อื่นเข้าร่วมในการจัดท าแผนร่วมในการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ร่วม
ในการประชาสัมพันธ์ในการจัดท าแผนพัฒนา และร่วมในการให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือทางวิชาการในการจัดท า
แผนพัฒนา จากการศึกษา พบว่า โดยรวม การสนับสนุนการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด แต่เมื่อแยกพิจารณารายข้อ 
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน อภิปรายได้ว่า อุปสรรค และเงื่อนไขของการส่วน
ร่วมน้ันมีหลายปัจจัย ซึ่งข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาคร 
พลซื่อ(2557.หน้า 49) ได้ท า การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล: ศึกษากรณี
เทศบาลต าบลบุ่งเลิศ อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดผลการศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง 
กล่าวโดยสรุปปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในทุกๆ ข้ันตอน เกิดข้ึนได้ หลายปัจจัย  ทั้งน้ีเพราะระบบราชการท า
ให้เจ้าหน้าท่ีและประชาชนเข้าใจแตกต่างกัน จึงท าให้เกิดความไม่เข้าใจกันท าให้ยากต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ประชาชนบางส่วนไม่ปรารถนาให้รวมตัวกัน และไม่ต้องการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถ่ินอย่างจริงจัง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการสรุปผลและอภิปรายผลของการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบล: ศึกษากรณีเทศบาลต าบลท่าสีดา อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมีประเด็นที่ควรน ามา
เสนอแนะดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ ด้านการมีส่วนร่วมในข้ันตอนริเริ่มควรให้มีการร่วมเป็นกรรมการมากข้ึน 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยครั้งต่อไปควรน าเรื่องเดียวกันไปศึกษาในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือพ้ืนที่อื่นๆ ผล

การศึกษาน่าจะน ามาเป็นข้อเปรียบเทียบ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
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บทความวิชาการ 
 

แนวทางการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์การ 
 

 พระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม1 
 

 ธรรมาภิบาล ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีสอนอยู่ในหลักศาสนาต่างๆ อยู่แล้ว เพียงแต่มิได้เรียกชื่ออย่างที่เรียกกันใน
ปัจจุบัน ในพุทธศาสนามีการสอนเรื่องธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีกันมาต้ังแต่สมัยพุทธกาลแล้ว โดยหากเรา
พิจารณาค าสอนของพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าเป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีและมีการน ามาใช้
ในการบริหารงานอย่างต่อเน่ืองมีค าสอนในพุทธศาสนาเป็นจ านวนมากท่ีกล่าวถึงหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการ
ทีดี่ ดังเช่น หลักสัปปุริสธรรม ซึ่งเป็นธรรมของคนดีการรู้หลักรู้จักเหตุและผล เป็นการรู้กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายรู้หน้าที่
ของตนเองอันจะท าให้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าท่ีมีความส านึกรับผิดชอบความมุ่งหมายและรู้จักผล เข้าใจวัตถุประสงค์ของ
งานที่ท า ท าให้ท างานแล้วเกิดผลสัมฤทธ์ิก่อให้เกิดประสิทธิผล รู้คน รู้จักตนเองว่าโดยฐานะ เพศ ก าลัง ความรู้ 
ความสามารถ เป็นอย่างไร และท าการต่างๆ ให้สอดคล้อง รู้ประมาณ รู้จักพอดี รู้กาลเวลาท่ีเหมาะสม ระยะเวลาที่พึงใช้
ในการประกอบกิจหน้าที่การงาน รู้ ว่าเวลาไหนควรท าอะไร อย่างไร วางแผนการใช้เวลา เ ป็นการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลน่ันเอง รู้ชุมชน รู้จักถ่ินที่ชุมนุม ชุมชน การอันควรประพฤติในที่ชุมชน รู้ระเบียบวินัย 
ประเพณี วัฒนธรรม ท าให้ประพฤติตัวถูกหลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรมของท้องถ่ินน้ัน รู้บุคคล รู้จักและเข้าใจความ
แตกต่างแห่งบุคคล เป็นการ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุขและเกิดสัมฤทธิผลของงานได้ในที่สุด  
 จึงอาจกล่าวได้ว่าธรรมาภิบาล ส าหรับคนไทยแล้วมิใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่มิได้น ามาปฏิบัติให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม ในช่วงปี พ.ศ. 2539-2540 แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดีได้เผยแพร่สู่สังคมไทย โดยองค์กรพัฒนาใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนักวิชาการที่ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการที่ดีใน การสนับสนุนการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนได้หยิบยกปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการมีระบบบริหารจัดการที่ไม่ดี และแนวทางสร้างระบบที่ดีข้ึนมา
เป็นประเด็นในการสร้างความเข้าใจและระดมความเห็นจากประชาชนใน ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเป็นผลให้ภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคมเกิดการต่ืนตัวในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง องค์กรต่างประเทศที่ให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือ 
เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ เพ่ือให้ประเทศที่ก าลังพัฒนาน าไปเป็นแนว
ปฏิบัติเพ่ือการน าเงินไปใช้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักการของการมีธรรมาภิบาล มีหลายหลักการ
แตกต่างกันออกไป แต่ก็มักมีหลักการพ้ืนฐานคล้ายกัน คือ หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส การส านึกรับผิดชอบ 
และหลัก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นต้น   
 
 
 
 
 

                                                             
 

1 อาจารย์ประจ าสาขาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม 
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ธรรมาภิบาลคืออะไร 
 เก่ียวกับความหมาย หรือค าจ ากัดความ ของค าว่าธรรมาภิบาล ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Good Governance น้ัน 
ผู้เขียนขอน าเสนอในนัย ดังน้ี คือ ค าว่า Governance เป็นเรื่องของการอภิบาล เป็น วิธีการใช้อ านาจ ดังน้ันค าว่า Good 
Governance เป็นการรวมค าของค าว่า “ธรรม” และ “อภิบาล” เป็น ธรรมาภิบาล จึงหมายความว่าเป็นวิธีการที่ดีใน
การใช้อ านาจเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร ส าหรับในเรื่องการน าไปใช้น้ันหลักธรรมาภิบาล สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในการบริหารในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ
เป้าหมายของการใช้หลักธรรมาภิบาลคือ เพ่ือการมีความเป็นธรรมความสุจริตความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
วิธีการที่จะสร้างให้เกิดมีธรรมาภิบาลข้ึนมาได้ก็คือการมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ และการมี
ส่วนร่วมเป็นส าคัญ อย่างไรก็การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วยหลักการ อื่นๆ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับผู้น าไปใช้ 
พิจารณาถึงความเหมาะสม   
 
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญหลายประการ ข้ึนอยู่กับ
การน าไปใช้ว่าจะให้ความส าคัญกับเรื่องใดมากกว่า แต่หลักการที่มีการน าไปใช้อย่างแพร่หลายคือ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนการมุ่งฉันทามติ การมีส านึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่า
เทียมกันและการค านึงถึงคนทุกกลุ่มหรือพหุภาคี และการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ในบทความน้ีผู้เขียนจะน าเสนอแนว
ทางการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 6 ประการ ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้แก่ หลักนิติ ธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักส านึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า (Value for Money) ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี (อ้างจาก ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ,  2545)   

1. หลักนิติธรรม (Rule of Laws) หลักการส าคัญที่ถือได้ว่าเป็นสาระส าคัญของหลักนิติธรรม ประกอบด้วย 7 
หลักการ คือ  

1.1 หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของหลักนิติธรรม เพราะหลักการแบ่งแยกอ านาจ เป็น
หลักการที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอ านาจ การตรวจสอบอ านาจและการถ่วงดุลอ านาจ   

1.2 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคลและ
สิทธิในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นพ้ืนฐานของ “ศักด์ิศรีความ เป็นมนุษย์” อันเป็น
หลักการส าคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ     

1.3 หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้กฎหมายของฝ่ายตุลาการ หรือ
ฝ่ายปกครองที่เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายท่ีได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชน โดย
ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใดเรื่องหน่ึง ให้แตกต่างไปจาก บทบัญญัติของกฎหมายฝ่ายตุลาการมีความ
ผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจ โดยปราศจากข้อบกพร่อง     

1.4 หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเน้ือหาเป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครองที่ออก
กฎหมายล าดับรองก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตามหลักความแน่นอนของกฎหมายหลักห้ามมิให้กฎหมายมี
ผลย้อนหลังและหลักความพอสมควรแก่เหตุ      

1.5 หลักความอิสระของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถท าภาระหน้าที่ในทางตุลาการได้โดยปราศจากการ
แทรกแซงใดๆ โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและท าการพิจารณาพิพากษาภายใต้มโนธรรมของตน



วารสารรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. 2560  วิทยาลัยนครราชสีมา   103 

 

 

เท่าน้ัน โดยวางอยู่บนพ้ืนฐานของความอิสระจาก 3 ประการ กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ ความอิสระจากรัฐและ
ความอิสระจากสังคม  

1.6 หลัก “ ไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย ” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติทางกฎหมายให้เป็นความผิด
แล้วจะเอาผิดกับบุคคลน้ันๆ มิได้      

1.7 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับให้เป็น
กฎหมายที่อยู่ในล าดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐน้ัน และหากกฎหมายที่อยู่ในล าดับที่ต่ า กว่าขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับ     

2. หลักคุณธรรม (Ethics)ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 3 หลักการคือ หน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงาน
ปลอดจากการท าผิดวินัย และหน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ องค์ประกอบของ
คุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากคอรัปชั่น หรือมีคอรัปชั่นน้อยลง คอรัปชั่น (corruption) หรือการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยรวมหมายถึงการท าให้เสียหาย การท าลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติและกฎหมาย พิษ
ภัยของคอรัปชั่นได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนและเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของการบริหาร
จัดการอย่างร้ายแรง เมื่อพิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่องต่อไปน้ี       

2.1 องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างโจ่งแจ้ง
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง    

2.2 องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติที่น้อยกว่าหรือไม่ดีเท่าที่
กฎหมายก าหนดหรือปฏิบัติเช่นน้ีน้อยลง    

2.3 องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทีป่ลอดจากการปฏิบัติที่มากกว่าที่กฎหมายก าหนด
หรือปฏิบัติเช่นน้ีน้อยลง      

2.4 องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเช่นน้ีน้อยลงการที่หน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและ
จรรยาบรรณน้ันเป็นการกระท าผิดวิชาชีพนิยมได้แก่ พฤติกรรมที่สวนทางหรือขัดแย้งกับองค์ประกอบของ วิชาชีพนิยม
โดย เฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

3. ความโปร่งใส (Transparency) ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการ คือ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้าน
โครงสร้าง หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใส
ด้านการเปิดเผยข้อมูล    

3.1 ความโปร่งใสด้านโครงสร้างประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปน้ี        
1) มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบมีคณะกรรมการสอบสวน  
2) โปร่งใสเห็นระบบงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน        
3) ประชาชน ลูกค้า หรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้การท างาน  
4) มีเจ้าหน้าท่ีที่ได้มาด้วยระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงที่เข้ามาอยู่ใหม่มีจ านวนมากข้ึน  
5) มีการต้ังกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบข้ึนมาใหม่      
6) มีฝ่ายบัญชีที่เข้มแข็ง     

3.2 ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปน้ี         
1) มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเป็นผลส าเร็จ       
2) มีค่าตอบแทนเพ่ิมส าหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ         
3) มีค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าท่ีที่ซื่อสัตย์   
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4) มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย    
3.2 ความโปร่งใสด้านการให้โทษประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปน้ี       

1) มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ        
2) มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้ท าผิดอย่างยุติธรรม         
3) มีการลงโทษจริงจังหนักเบาตามเหตุแห่งการกระท าผิด       
4) มีระบบการฟ้องร้องผู้กระท าผิดที่มีประสิทธิภาพ         
5) หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่างจริงจัง         
6) มีการปรามผู้ส่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต        
7) มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว       

3.3 ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปน้ี      
1) ประชาชนได้เข้ามารับรู้การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ      
2) ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหาการให้สัมปทาน การออกกฎระเบียบ และ

ข้อบังคับต่างๆ        
3) ประชาชนสื่อมวลชนและองค์กรพัฒนาเอกชนได้มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหารโดยวิธีการต่างๆมากข้ึน        
4) มีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอกเข้ามาร่วมตรวจสอบ     

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน า
ความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ระดับการให้
ข้อมูลเป็นระดับต่ าสุด และเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพ่ือให้
ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามา
เก่ียวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
หลักการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ 4 หลักการคือ    

4.1 ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้วางแผน
โครงการกับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเก่ียวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นหรือเข้ามาเก่ียวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดง นิทรรศการ และการท าหนังสือพิมพ์ให้
ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ   

4.2 ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับข้ันที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ ผู้ วางแผน
โครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากข้ึน และประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจน
ย่ิงข้ึน เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟัง
เก่ียวกับโครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟังรวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ เป็นต้น    

4.3 ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตัดสินใจ เป็นระดับข้ันที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็นเรื่อง
การมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากข้ึนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจ และวางแผนเตรียมโครงการ และเตรียม
รับผลที่จะเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ ระดับน้ีมักใช้ในกรณีที่เป็น เรื่องซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่
ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้อนุญาตตุลาการเพ่ือปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพ่ือ
หาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น  



วารสารรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. 2560  วิทยาลัยนครราชสีมา   105 

 

 

4.4 ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน เป็นระดับข้ันที่สูงสุดของ
การมีส่วนร่วม คือเป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสามารถ 

4.5 ในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากข้ึนจนอยู่ในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่และเกิด
ประโยชน์สูงสุด    

5. หลักส านึกรับผิดชอบ (Accountability) มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบค าถามหรืออธิบาย
เก่ียวกับพฤติกรรมได้เท่าน้ัน ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็นเรื่องของความพร้อมที่จะรับผิดชอบ ความพร้อมที่จะถูก
ตรวจสอบได้โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่าส านึกรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพ่ือเป็น
เครื่องชี้ว่าได้ยอมรับในภารกิจที่ได้รับมอบหมายและน าไป ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ประกอบด้วยหลักการย่อยดังน้ี    

5.1 การมีเป้าหมายที่ชัดเจนการมีเป้าหมายชัดเจนเป็นสิ่งส าคัญสิ่งแรกของระบบส านึกรับผิดชอบกล่าวคือ 
องค์การจะต้องท าการก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ชัดเจนว่าต้องการบรรลุ
อะไรและเมื่อไรที่ต้องการเห็นผลลัพธ์น้ัน      

5.2 ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันจากเป้าหมายที่ได้ก าหนดเอาไว้ต้องประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ และเกิดความ
เข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุและเงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เห็นผลงานเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของโครงการสร้าง
วัฒนธรรมน้ีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการประสานก าลังคนร่วมใจกันท างานเพ่ือผลิตภาพโดยรวมขององค์การ  

5.3 การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมส า นึกรับผิดชอบอยู่ที่
ความสามารถของหน่วยงานในการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เกิดข้ึนในองค์การ ผู้บริหารให้ความสนับสนุนแนะน า ท า
การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการประสานงานร่วมมือกันท างานระหว่างหน่วยงานต่างๆในองค์การ  

5.4 การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอื้อการท างานอย่างไม่หยุดย้ัง ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงนับว่าเป็นเรื่องปกติ 
และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเสมอ หน่วยงานต้องมีมาตรการในการจัดการกับ
พฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพ่ือให้ทุกคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ  

5.5 การมีแผนการส ารองส่วนประกอบส าคัญขององค์การที่มีลักษณะวัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบต้องมีการ
วางแผนฟ้ืนฟูที่สามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและเข้าใจถึงแผน และนโยบายขององค์การและที่ส าคัญคือ
ต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์อย่างเปิดเผย    

5.6 การติดตามและประเมินผลการท างาน องค์การจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล การท างานเป็น
ระยะๆอย่างสม่ าเสมอเพ่ือตรวจสอบดูว่าผลงานน้ันเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ผลงานที่พบว่ายัง
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดต้องมีการด าเนินการแก้ไขในทันทีขณะที่ผลงานที่ได้มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับยก
ย่องในองค์การ  

6. หลักความคุ้มค่า (Value for Money)หลักการน้ีค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการ บริหารการ
จัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด สิ่งเหล่าน้ีเป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใช้ หลักธรรมาภิบาลน่ันเอง 
ประกอบด้วย  

6.1 การประหยัด หมายถึง   
1) การท างานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม  
2) การไมม่ีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์   
3) การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน  
4) การมีการตรวจสอบภายในและการจัดท ารายงานการเงิน   
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5) การมีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ    
6.2 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมายถึง  

1) มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
2) มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
3) มีการใช้ผลตอบแทนตามผลงาน   

6.3 ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง  
1) การมีนโยบายแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย  
2) การมีการเน้นผลงานด้านบริการ  
3) การมีการประเมินผลการทางาน  
4) ผู้บริหารระดับสูงมีสภาวะผู้น า 

 
บทสรุป 
 แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดี หรือการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลได้เผยแพร่สู่สังคมไทย ในช่วงปี พ.ศ. 
2539-2540 โดยองค์กรพัฒนาในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนักวิชาการที่ตระหนักถึง 

ความส าคัญของการบริหารจัดการที่ดีในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างย่ังยืน ได้หยิบยกปัญหาที่เป็นผลกระทบ
จากการมีระบบบริหารจัดการที่ไม่ดีและแนวทางสร้างระบบที่ดีข้ึนมาเป็นประเด็นในการสร้าง ความเข้าใจและระดม
ความเห็นจากประชาชนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเป็นผลให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเกิดการต่ืนตัวในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในหน่วยงานน้ันข้ึนอยู่กับผู้น าไปใช้พิจารณาถึงความเหมาะสม ซึ่ง 
อาจมีความแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามหลักธรรมาภิบาล มีเป้าหมายเพ่ือการมีความเป็นธรรม ความสุจริต ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งวิธีการที่จะสร้างให้เกิดมีธรรมาภิบาลข้ึนมาได้ก็คือ การมีความโปร่งใส มีความ
รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วม เป็นต้น การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อาจประกอบไปด้วย
หลักการอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยในบทความน้ีผู้เขียนได้เสนอแนวทางการ ประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักส านึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
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