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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของธนาคารกสิกรไทย  สาขาสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ประชาชนผู้รับบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดค่า
ความเช่ือมั่นไว้ที่ 95 % และกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และ F-test (one way ANOVA) ผลการศึกษา
พบว่า 
 1.  ผู้รับบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการของธนาคาร ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ด้านการ
ให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม ตามลําดับ 
 2.  ผู้รับบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีเพศ อาชีพ และระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกัน 
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Abstract 
This research purposed to study and comparison the opinion of people in service 

of Kasikornthai Bank Sam Such branch Suphanburi province classified by Gender, 
Occupation and Education level duration October to November 2560. The studied 
sample were peoples in service of Kasikornthai Bank Sam Such branch Suphanburi  
province totally 384 persons. The instrument used for collecting the data was a 
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questionnaire rating scale 5 level. The statistics used for analyzing the collected data 
were frequency, percentage, mean standard deviation t-test (independent sample) and 
F-test (One-way ANOVA) 

The study results revealed that  : 
 1. The opinion of people in service of Kasikornthai Bank Sam Such branch 
Suphanburi province in overall was at high level. Each  aspect was at high level. The 
arranged mean scores from the highest to the lowest mean were sufficient service, rapid 
service, continuous service, progress service and equal service respectively. 
 2. Comparison the opinion of people in service of Kasikornthai Bank Sam Such 
branch Suphanburi province classified by Gender, Occupation and Education level in 
overall and each aspects were not statistics different. 
 
บทนํา 

การบริการ (Service) คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงของ
บุคคลหรือองค์กร เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนให้ได้รับความสุขและความสะดวกสบายหรือ
เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทําน้ัน การบริการมีลักษณะเฉพาะของตัวมันเองซึ่งไม่สามารถจับ
ต้องได้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของในลักษณะที่เป็นรูปธรรมได้ และไม่จําเป็นต้องรวมอยู่กับสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ การบริการน้ันเกิดจากความเอ้ืออาทร ความมีนํ้าใจไมตรี เป่ียมด้วยความปรารถนาดี
ช่วยเหลือเก้ือกูลให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค 
 หลักในการให้บริการที่ดีน้ัน ต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ โดยดําเนินการไป
อย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ เท่าเทียมกันทุกคน ทั้งยังให้ความสะดวกสบายไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร และไม่
สร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป การบริการเป็นสิ่งที่สําคัญย่ิงในงานด้านต่างๆ เพราะ
บริการคือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดําเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ไม่มีการดําเนินงานใดๆ ที่
ปราศจากบริการท้ังในภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน การขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ต้องมีการ
บริการรวมอยู่ด้วยเสมอ โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านการบริการ ตัวบริการน่ันเองคือสินค้า การขายจะประสบ
ความสําเร็จได้ต้องมีบริการที่ดี ธุรกิจการค้าจะอยู่ได้ต้องทําให้เกิดการ “ขายซ้ํา” คือ ต้องรักษาลูกค้าเดิม
และเพ่ิมลูกค้าใหม่ การบริการที่ดีจะช่วยรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ทําให้เกิดการขายซ้ําแล้วซ้ําอีก และชักนําให้
มีลูกค้าใหม่ ๆ ตามมา เป็นความจริงว่า “เราสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าทีละตัวได้แต่การพัฒนาคุณภาพ
บริการต้องทําพร้อมกันทั่วทั้งองค์การ” การพัฒนาคุณภาพของการบริการเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิงที่ทุกคน
ในองค์กรจะต้องถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน มิฉะน้ันจะเสียโอกาสแก่คู่แข่งขันหรือสูญเสียลูกค้าไป การ
บริการที่เป็นเลิศจะเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของธุรกิจ เป็นการสะท้อนถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจในรูปแบบ
ของผลกําไร ความช่ืนชมของสังคม และเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดี ดังน้ัน หากองค์กรใดสามารถสร้างบริการ
ที่โดดเด่นและแตกต่าง รวมทั้งสร้างความผูกพันในการให้บริการในระยะยาว สร้างประสบการณ์ที่ทําให้
ลูกค้ารู้สึกตราตรึงใจได้ ย่อมจะทําให้องค์กรน้ันได้ใจจากลูกค้าและรักองค์กรเราเสมือนเป็นส่วนหน่ึงใน
ชีวิตประจําวันของเขา 
 ธนาคารพาณิชย์ เป็นอีกหน่ึงภาคธุรกิจ ที่ต้องปรับตัวเป็นอย่างมากในยุคดิจิทัล เพราะนอกจาก 
ต้องปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี และรูปแบบการทําธุรกรรมแล้ว ยังต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าหาลูกค้าด้วย 



วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1  มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. 2561  วิทยาลัยนครราชสีมา   3 
 

 

ธนาคารพาณิชย์ จัดเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสําคัญในระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ธนาคารมีหน้าที่หลักในการระดมเงินออม และการให้สินเช่ือกู้ยืมเงิน สําหรับทุกภาคส่วน ในทาง
เศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการขยายตัว และการพัฒนาเศรษฐกิจ กระจายคลอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ซึ่งที่ผ่าน
มา การดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ของไทย มีการแข่งขันกันมาก เพ่ือช่วงชิงฐานลูกค้า โดยเพ่ิมช่อง
ทางการบริการเพ่ือดึงดูดลูกค้า การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น พร้อมกับการสร้าง
รายได้ และทํากําไรของธนาคาร เสถียรภาพและความมั่นคงของธนาคาร เป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อ
ระบบธุรกิจของประเทศ จึงได้รับการสอดส่องดูแลจากทางราชการ คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ 
กระทรวงการคลังมากเป็นพิเศษ ธนาคารพาณิชย์จึงเป็นธุรกิจบริการธุรกิจหน่ึง ที่มีการพัฒนางานด้าน
บริการและมีการแข่งขันกันสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการเลือกบริการทางการเงินเพ่ิมมาก
ขึ้น ดังน้ันธนาคารพาณิชย์จึงให้ความสนใจกับการปรับกลยุทธ์ทางด้านงานบริการมากข้ึน อันจะนํามาซึ่ง
นโยบายการตลาดสมัยใหม่ที่มีผู้บริโภคเป็นตัวนํา (Customer Orientation Marketing Driven) เพ่ือหา
วิธีการและแนวทางในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและครองส่วน
แบ่งตลาดให้ได้มากที่สุด รวมทั้งผู้มาใช้บริการเองที่เป็นฝ่ายให้ความสนใจกับเรื่องคุณภาพบริการของ
ธนาคารพาณิชย์เช่นเดียวกัน 
 สถานการณ์การแข่งขันระหว่างธนาคารไทยในปัจจุบันมีความรุนแรงสูง โดยเฉพาะในเร่ืองการ
อํานวยความสะดวก ด้วยการให้บริการเคาน์เตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ผ่านแอพพลิเคช่ัน บริการเคร่ือง 
ATM และการให้บริการธนาคารอัตโนมัติต่าง ๆ เช่น Phone Banking, E-Banking และ 2 I-Banking 
เป็นต้น โดยการแข่งขันเน้นหนักที่การพัฒนาเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม ความ
ทันสมัย คุณภาพการบริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านการลงทุน ความท้าทายสําหรับกิจการธนาคาร
ไทยในอนาคต คือ การถูกแย่งชิงตลาด อัตรากําไรลดลง การพัฒนาของตลาดทุน การต่ืนตัวของ ธนาคาร
ในประเทศ เพ่ือตอบสนองลูกค้าที่มีความรู้ความทันสมัยมากขึ้น อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการตลาด ของ
สถาบันการเงินต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นการใช้บริการของลูกค้า เช่น การแจกรถเบนซ์ของธนาคารออมสิน การ
แจกไอแพดของธนาคารกรุงไทยกับลูกค้า Net Banking และนอกเหนือจากการกําหนดกลยุทธ์ทาง 
การตลาดของสถาบันการเงินต่างๆ แล้ว ธนาคารที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงยังต้องมีความสามารถ
ปรับตัวให้เหมาะสม และทันท่วงทีต่อสภาพแวดล้อมทางการเงิน ทั้งใน และนอกประเทศ ที่ มีการความ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สะท้อนให้เห็นว่า การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ จะต้องทําได้ถูกต้อง 
และทันเวลาด้วย 

การบริการที่ดีเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพขององค์กรในมิติคุณภาพในการบริการ ดังน้ัน สําหรับ
คุณภาพในการบริการของธนาคาร ความสวยงามของที่ทําการของธนาคาร การจัดสัดส่วนของการบริการ
และการมีป้ายบอกอย่างชัดเจน การแต่งกายอย่างภูมิฐานของพนักงาน ความรวดเร็วของระบบงาน ระบบ
คอมพิวเตอร์ ความถูกต้องของตัวเลขยอดเงิน การมีเครื่องมือที่ทันสมัยจัดไว้ครบครันสําหรับบริการ ไม่ว่า
จะเป็นเคร่ืองถอนเงิน (เอทีเอ็ม) เครื่องปรับยอดเงินในสมุดอัตโนมัติ เครื่องฝากเงิน และอื่นๆ จะต้อง
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยเช่นกัน สําหรับธนาคารพาณิชย์ที่เปิดกิจการมานาน มีช่ือเสียงมา
นานมักจะได้ช่ือว่ามีคุณภาพของการบริการที่ดีด้วย การตัดสินของผู้ใช้บริการ โดยดูจากกระบวนการ
ให้บริการ แม้ผลประกอบการอาจจะออกมาไม่ดีผู้รับบริการก็ยอมรับได้ เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
กองทุนรวมที่ได้รับจริงน้อยกว่าการคาดการณ์ไว้ในคร้ังแรกที่เสนอขาย ผู้รับบริการก็อาจจะยอมรับได้ 
เพราะเห็นว่าทางธนาคารมีความสนใจ และมีการช้ีแจงกับผู้รับบริการอย่างสมํ่าเสมอ ต่างจากธนาคาร
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พาณิชย์ที่เพ่ิงเป็นที่รู้จักผู้รับบริการอาจรู้สึกตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง อาจเป็นเพราะว่าการสื่อสารที่พนักงานมี
ให้กับผู้รับบริการและการเพ่ิมช่องทางการให้บริการอย่างครบวงจร ขยายขอบเขตขีดความสามารถการ
ให้บริการเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมช่องส่วนแบ่งทางการตลาดของธนาคาร และลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับ
ธนาคาร 
 จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น และผู้ศึกษาในฐานะท่ีเป็นพนักงานของธนาคาร
พาณิชย์ ซึ่งเห็นความสําคัญว่าการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของธนาคารที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีเลิศ การให้ข้อมูล
ข่าวสารท่ีครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรม การเห็นคุณค่าและให้เกียรติลูกค้า จะส่งผลต่อจํานวนผู้ใช้บริการ 
ความสามารถในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของธนาคาร ดังน้ันจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผลการศึกษาในครั้ง
น้ีจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรีต่อไป 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาขา
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

1.  ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาขา
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน 

2.  ผู้รับบริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาขา
สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน 

3.  ผู้รับบริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย 
สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

การบริการ (Service) คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงของ
บุคคลหรือองค์กร เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนให้ได้รับความสุขและความสะดวกสบายหรือ
เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทําน้ัน การบริการมีลักษณะเฉพาะของตัวมันเองซึ่งไม่สามารถจับ
ต้องได้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของในลักษณะที่เป็นรูปธรรมได้ และไม่จําเป็นต้องรวมอยู่กับสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ การบริการน้ันเกิดจากความเอ้ืออาทร ความมีนํ้าใจไมตรี เป่ียมด้วยความปรารถนาดี
ช่วยเหลือเก้ือกูลให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค 
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การบริการ หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลสองฝ่ายคือผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
เป็นการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกของผู้ให้บริการเพ่ือให้ผู้รับบริการประสบความสําเร็จในสิ่งที่
ต้ังใจไว้ 

 ลักษณะของงานบริการมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ ไม่มีตัวตน มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ 
คุณภาพไม่แน่นอน เพราะขึ้นอยู่กับตัวผู้รับบริการ แบ่งแยกผู้รับบริการออกจากการรับบริการไม่ได้และ
เก็บรักษาไม่ได้ เพราะไม่มีตัวตน (Kotler, 1994, p. 464.  อ้างถึงใน บรรจง  มาสขาว, 2552 : 16) 

 ลักษณะของการให้บริการ มีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
 1.  ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) บริการไม่สามารถจับต้องได้ ดังน้ัน กิจการต้อง
หาหลักประกันที่แสดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ ได้แก่ 

 1.1  สถานที่ (Place) ต้องสามารถสร้างความเช่ือมั่น และความสะดวกให้กับผู้มา
ติดต่อ 

 1.2  บุคคล (People) พนักงานบริการต้องแต่งตัวให้เหมาะสม บุคลิกดี พูดจาดี 
เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดความเช่ือมั่นว่าบริการจะดีด้วย 

 1.3  เครื่องมือ (Equipment) อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ ต้องมี
ประสิทธิภาพให้บริการรวดเร็วและให้ลูกค้าพอใจ 

 1.4  วัสดุสื่อสาร (Communication material) สื่อโฆษณา และเอกสารการโฆษณา
ต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของการบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกค้า 

 1.5  สัญลักษณ์ (Symbols) ช่ือ หรือ เครื่องหมายตราสินค้าที่ใช้ในการบริการ 
เพ่ือให้ผู้บริโภคเรียกได้ถูกต้องและสื่อความหมายได้ 

 1.6  ราคา (Price) การกําหนดราคา ควรเหมาะสมกับระดับการให้บริการที่ ชัดเจน
และง่ายต่อการจําแนกระดับบริการที่แตกต่างกัน 
 2.  ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นทั้งการผลิต
และการบริโภคในขณะเดียวกัน ผู้ขายแต่ละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถให้คนอ่ืนให้บริการแทน
ได้ เพราะต้องผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ทําให้การขายบริการอยู่ในวงจํากัดในเรื่องของเวลา 
 3.  ไม่แน่นอน (Variability) ลักษณะของการบริการไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายบริการ
จะเป็นใคร จะให้บริการเมื่อใด ที่ไหน อย่างไร 
 4.  ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish ability) บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้เหมือนสินค้าอ่ืนๆ 
ดังน้ันถ้าลักษณะความต้องการไม่แน่นอน จะทําให้เกิดปัญหาหรือบริการไม่ทันหรือไม่มีลูกค้า 

แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลในอันที่จะพิจารณาถึงข้อเท็จจริงใดอย่าง

หน่ึงหรือเป็นการประเมินผลสิ่งใดสิ่งหน่ึงจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ หรือความคิดเห็นเป็นการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ได้รับ 
 องค์ประกอบของความคิดเห็น  
 จากการศึกษาเรื่ององค์ประกอบของความคิดเห็น ทิศนา  แขมมณี  (2540 : 18 ) ได้อธิบายว่า 
องค์ประกอบของความคิดเห็นมี 3 ส่วน ได้แก่  
 1.  องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive Component) ได้แก่ ความรู้และความคิดที่บุคคล
มีต่อสิ่งเร้า ซึ่งอาจเป็นบุคคล กลุ่มหรือสภาวการณ์ใดๆ ความรู้และความคิดดังกล่าวจะเป็นส่วนกําหนด
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ลักษณะและทิศทางของความคิดเห็นของบุคคล กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีความรู้และการติดต่อกับสิ่งเร้าได้
ครบถ้วนแล้ว บุคคลจะมีความคิดเห็นต่อสิ่งเร้าในทางบวกหรือลบชัดเจนขึ้น 
 2.  องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) ได้แก่ อารมณ์หรือความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า อารมณ์หรือความรู้สึกดังกล่าวจะเป็นสิ่งกําหนดลักษณะและทิศทางของความคิดเห็น
ของบุคคล กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีอารมณ์หรือความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งใด บุคคลก็จะมีความคิดเห็นทางบวกต่อสิ่ง
น้ัน แต่ถ้าบุคคลมีอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ดีต่อสิ่งใด บุคคลจะมีความคิดเห็นในทางลบ 
 3.  องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior Component) คือ พฤติกรรมของบุคคลที่
แสดงออกต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหน่ึง พฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นสิ่งบอกลักษณะและทิศทางของความ
คิดเห็นของบุคคล กล่าวคือ ถ้าพฤติกรรมของบุคคลที่จะแสดงออกต่อสิ่งเร้าน้ันชัดเจนแน่นอนความคิดเห็น
ก็ย่อมมีลักษณะเป็นบวกหรือลบชัดเจนแน่นอน 

ณัฐศรินทร์  สถิตวราทร (2554 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการของธนาคารกสิกร
ไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
คุณภาพการบริการของธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ชลบุรี โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา จํานวน 389 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการธนาคาร
กสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-25,000 บาท และ
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการ
บริการของธนาคารกสิกรไทยสาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกสิกรไทยสาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ในภาพรวม
อยู่ในระดับดี เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการเห็นว่าคุณภาพการให้บริการด้านการรับประกัน
มีค่าเฉล่ียสูงเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ส่วนด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคลมี
ค่าเฉล่ียเป็นอันดับสุดท้าย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการบริการของธนาคารกสิกรไทยสาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วน
ผู้ใช้บริการที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกสิกร
ไทยสาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรีที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.50 ระดับความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการที่มีคุณภาพการบริการของธนาคารกสิกรไทยในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

บังอร  ชลสกุลถาวร (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพในการให้บริการของ บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองมน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการ
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองมน เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพใน
การให้บริการ จําแนกตามคุณลักษณะของลูกค้าและศึกษาข้อเสนอแนะจากลูกค้าในเรื่องคุณภาพในการ
ให้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองมน จากการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 345 
คน จากกลุ่มประชากรที่มาใช้บริการกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองมน จํานวน 2,459 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมมติฐานที่ใช้ t-test และ 
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One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทั่วไปของผู้เข้ารับบริการจาก บมจ. ธนาคารกรุงไทยสาขา
หนองมน ส่วนมากเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-29 ปี เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจบ
การศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 10,001 บาท มาใช้บริการโดยไม่รู้จักกับพนักงานของ
ธนาคารมาก่อน เฉลี่ยในการมาใช้บริการกับธนาคาร 2 ครั้งต่อเดือน มีระยะเวลาในการเป็นลูกค้ากับ
ธนาคารน้อยกว่า 5 ปี และประเภทของบริการท่ีลูกค้าใช้มากคือเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งการศึกษาความ
คิดเห็นของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการ ทั้ง 10 ด้านภาพรวมอยู่ในระดับบริการค่อนข้างดี ค่าเฉลี่ย 
3.64 อันดับหนึ่ง คือด้านความน่าเช่ือถือ รองลงมาคือด้านความมีอัธยาศัยไมตรี และอันดับสุดท้ายคือด้าน
การเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพในการให้บริการ 
จําแนกตามคุณลักษณะของลูกค้า ซึ่งประเภทของบริการที่ต่างกัน และการรู้จักคุ้นเคยกับพนักงาน
ธนาคาร และความถ่ีในการมาใช้บริการกับธนาคาร ที่ต่างกันมีผลต่อคุณภาพในการให้บริการของธนาคาร 
ที่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้อเสนอแนะจากลูกค้า เห็นว่าควรเพ่ิมจํานวนพนักงาน
ด้านบริการให้มากกว่าเดิมในช่วงวันสิ้นเดือน รองลงมาเสนอแนะว่าควรมีตู้ฝากเงินอัตโนมัติให้บริการเพ่ิม
อีกจากการฝากเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ และพนักงานผู้ให้บริการควรดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนผู้รับบริการธนาคารกสิกรไทย 
สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560  กลุ่มตัวอย่าง ใช้
วิธีการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจํานวนประชากร (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2555 : 46) 
โดยกําหนดค่าความเช่ือมั่นไว้ที่ 95 % และกําหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบที (t-test แบบ Independent Samples) และ F-test (one way ANOVA) 

 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ผู้รับบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 229 คน (คิดเป็นร้อยละ 
59.64) รองลงมาเป็นเพศหญิง จํานวน 155 คน (คิดเป็นร้อยละ 40.36) ส่วนใหญ่มีอาชีพอิสระหรืออาชีพ
ส่วนตัว จํานวน 197 คน (คิดเป็นร้อยละ 51.30) รองลงมามีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จํานวน 119 
คน (คิดเป็นร้อยละ 30.99) และมีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 68 คน (คิดเป็นร้อยละ 17.71) ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 173 คน (คิดเป็นร้อยละ 45.05) รองลงมามีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญา
ตรี จํานวน 112 คน (คิดเป็นร้อยละ 29.16) และมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 99 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 25.79) 

2.  ผู้รับบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการของธนาคาร ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ( x =3.69) โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ( x =3.80) ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว ( x
=3.76) ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ( x =3.69) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ( x =3.65)  และ
ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม ( x =3.59) ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังน้ี 
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 2.1  ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.59) เรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี การได้รับบริการตามลําดับการมารับบริการ ( x =4.11) 
รองลงมาคือ ได้รับความเป็นธรรมในการให้บริการจากพนักงานของธนาคาร ( x =3.85) และพนักงานของ
ธนาคารให้ความสนใจ ย้ิมแย้ม แจ่มใส และบริการเป็นกันเองกับผู้รับบริการทุกคน ( x =3.73) ตามลําดับ 

 2.2  ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.76) เรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี การได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ( x =3.89) 
รองลงมาคือ พนักงานของธนาคารให้บริการโดยทันทีเมื่อผู้มารับบริการมารับบริการ ( x =3.86) และ
ธนาคารมีการเปิดช่องบริการเพ่ิม เมื่อมีผู้มารับบริการจํานวนมากข้ึน ( x =3.81) ตามลําดับ 

 2.3  ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.80) เรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี มีพนักงานให้บริการและคอยให้คําแนะนําอย่างเพียงพอ ( x
=3.88) รองลงมาคือ ธนาคารจัดให้มีเก้าอ้ีน่ัง ที่เขียนคําร้อง ที่วางเอกสารหรือสัมภาระอ่ืนอย่างเพียงพอ (
x =3.86) และธนาคารจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์สําหรับให้บริการอย่างเพียงพอ ( x =3.85) ตามลําดับ 

 2.4  ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.69) เรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี ผู้ให้บริการสามารถตอบข้อสงสัยหรือให้ความรู้ในด้านต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี ( x =3.84) รองลงมาคือ ธนาคารให้มีพนักงานคอยให้คําแนะนําและบริการอย่างต่อเน่ืองจน
เสร็จภารกิจ ( x =3.80) และธนาคารให้มีพนักงานบริการตลอด ไม่เว้นแม้กระทั่งช่วงเวลาพักกลางวัน (
x =3.78) ตามลําดับ 

 2.5  ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.65) เรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่มีความทันสมัย 
พร้อมให้บริการ ( x =3.76) รองลงมาคือ ธนาคารมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโดยตลอด ( x
=3.73) และธนาคารมีการให้บริการในลักษณะทํางานเป็นทีม ( x =3.66) ตามลําดับ 

3.  ผู้รับบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการให้บริการของธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  ไม่แตกต่างกัน 

4.  ผู้รับบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการให้บริการของธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไมแ่ตกต่างกัน 

5.  ผู้รับบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการให้บริการของธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  ไม่แตกต่าง
กัน 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ศึกษาอภิปรายผล ดังน้ี 

1.  ผู้รับบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการของธนาคาร ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐศรินทร์  
สถิตวราทร (2554 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง คุณภาพการบริการของธนาคารกสิกรไทย สาขานิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการ
บริการของธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ



วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1  มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. 2561  วิทยาลัยนครราชสีมา   9 
 

 

ผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี โดย
จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
คุณภาพการบริการของธนาคารกสิกรไทยสาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี พบว่า ผู้ใช้บริการมี
ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของธนาคารกสิกรไทยสาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี 
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับการศึกษาของ ปวีณา  คชสาร (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการ
วิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขา ศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาศรีราชา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับการศึกษาของ ภัทรา  ธรรมพรสิริ (2552 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการวิจัยเรื่องคุณภาพการบริการแก่ประชาชนของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) สาขาอ่าวอุดม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการได้รับคุณภาพการ
บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผล
การศึกษาพบว่า การได้รับคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับการศึกษาของ  ปาริชาติ  อ่อนละม้าย (2551 : บทคัดย่อ) ที่
ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพบริการของธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) สาขานาเกลือ (พัทยา) ตามความ
คาดหวัง และการรับรู้จริงของผู้รับบริการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพในการให้บริการของธนาคาร
ธนชาติจํากัด (มหาชน) สาขานาเกลือ (พัทยา) พร้อมทั้งเปรียบเทียบคุณภาพในการให้บริการตามความ
คาดหวังและการรับรู้จริง ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการตาม
ความคาดหวังทั้ง 5 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับความคาดหวังสูง ค่าเฉลี่ย 3.82 และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ บังอร  ชลสกุลถาวร (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพในการให้บริการของ บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองมน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการ
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองมน เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพใน
การให้บริการ จําแนกตามคุณลักษณะของลูกค้าและศึกษาข้อเสนอแนะจากลูกค้าในเรื่องคุณภาพในการ
ให้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองมน ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของลูกค้าต่อ
คุณภาพการให้บริการ ทั้ง 10 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับบริการค่อนข้างดี ค่าเฉล่ีย 3.64 

 จากผลการศึกษาในครั้งน้ี มีผลการศึกษาเป็นรายด้านเมื่อเรียงลําดับค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านจาก
มากไปหาน้อย ผู้ศึกษาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1.1  ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ผู้ใช้บริการมีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ มีพนักงานให้บริการและคอยให้คําแนะนําอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ 
ธนาคารจัดให้มีเก้าอ้ีน่ัง ที่เขียนคําร้อง ที่วางเอกสารหรือสัมภาระอ่ืนอย่างเพียงพอ และธนาคารจัดให้มี
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับให้บริการอย่างเพียงพอ ตามลําดับ ส่วนข้อที่เห็นว่าควรปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นคือ 
ธนาคารจัดให้มีห้องสุขาอย่างเพียงพอ และมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน 
 1.2  ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ผู้ใช้บริการมีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ การได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว รองลงมาคือ พนักงานของธนาคาร
ให้บริการโดยทันทีเมื่อผู้มารับบริการมารับบริการ และธนาคารมีการเปิดช่องบริการเพ่ิม เมื่อมีผู้มารับ
บริการจํานวนมากขึ้น ตามลําดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ ภัทรา  ธรรมพรสิริ (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้
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ทําการวิจัยเรื่องคุณภาพการบริการแก่ประชาชนของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการได้รับคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า การได้รับ
คุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาอ่าวอุดม ในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดย
ด้านการทําให้ผู้มาใช้บริการเกิดความเช่ือมั่นด้านลักษณะทางภายภาพ ด้านความเอาใจใส่ต่อผู้มาใช้บริการ 
ด้านความต้ังที่จะให้บริการเกิดความรวดเร็ว และด้านความน่าเช่ือถือของธนาคาร อยู่ในระดับดี ส่วนข้อที่
เห็นว่าควรปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นคือ ธนาคารจัดให้มีจํานวนผู้ให้บริการเพียงพอ 
 1.3  ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ผู้ใช้บริการมีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ ผู้ให้บริการสามารถตอบข้อสงสัยหรือให้ความรู้ในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
รองลงมาคือ ธนาคารให้มีพนักงานคอยให้คําแนะนําและบริการอย่างต่อเน่ืองจนเสร็จภารกิจ และธนาคาร
ให้มีพนักงานบริการตลอด ไม่เว้นแม้กระทั่งช่วงเวลาพักกลางวัน ตามลําดับ ส่วนข้อที่เห็นว่าควรปรับปรุง
ให้ดีย่ิงขึ้นคือ พนักงานธนาคารที่เข้ามาเปลี่ยนเวร สามารถให้บริการต่อจากเจ้าหน้าที่คนเดิมได้ 
 1.4  ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ผู้ใช้บริการมีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ เคร่ืองมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่มีความทันสมัย พร้อม
ให้บริการ รองลงมาคือ ธนาคารมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโดยตลอด และธนาคารมีการ
ให้บริการในลักษณะทํางานเป็นทีม ตามลําดับ ส่วนข้อที่เห็นว่าควรปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นคือ การให้บริการ
อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้องและมีมาตรฐาน 
 1.5  ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ผู้ใช้บริการมีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ การได้รับบริการตามลําดับการมารับบริการ รองลงมาคือ ได้รับความเป็น
ธรรมในการให้บริการจากพนักงานของธนาคาร และพนักงานของธนาคารให้ความสนใจ ย้ิมแย้ม แจ่มใส 
และบริการเป็นกันเองกับผู้รับบริการทุกคน ตามลําดับ ส่วนข้อที่เห็นว่าควรปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นคือ การ
ให้บริการผู้มารับบริการท่ีมีฐานะ เพศ อายุ ศาสนาและแนวคิดแตกต่างกัน ควรได้รับการบริการใน
มาตรฐานเดียวกัน 

2.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้รับบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐศรินทร์  สถิตวราทร (2554 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพการบริการของธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการของธนาคาร
กสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
คุณภาพการบริการของธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี โดยจําแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การบริการของธนาคารกสิกรไทยสาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ไม่แตกต่าง และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปวีณา  คชสาร (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของธนาคาร
ออมสิน สาขาศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการ
ของธนาคารออมสิน สาขา ศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ
ของธนาคารออมสิน สาขาศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านเพศ ที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ 
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อตินุช  ครุฑเดชะ (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการวิจัยเรื่องคุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (เขตประกอบการเสรี 2) จังหวัดชลบุรี เพ่ือ
ศึกษาคุณภาพการบริการและเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
สาขานิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (เขตประกอบการเสรี 2) จังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และช่วงเวลาในการใช้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านเพศ 
อายุและรายได้ที่แตกต่างกันกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของธนาคารไม่แตกต่างกัน 

3.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้รับบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ปวีณา  คชสาร (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทํา
การวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขา ศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านอาชีพหลัก ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการของธนาคารไม่แตกต่างกัน 

4.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้รับบริการธนาคารกสิกรไทย สาขาสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย 
สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ปวีณา  คชสาร (2552 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาศรีราชา อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขา ศรีราชา 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาศรีราชา 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช้ 
  1.1  ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม การให้บริการผู้มารับบริการที่มีฐานะ เพศ อายุ 
ศาสนาและแนวคิดแตกต่างกัน ควรได้รับการบริการในมาตรฐานเดียวกัน 
  1.2  ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว ธนาคารจัดให้มีจํานวนผู้ให้บริการเพียงพอ 
  1.3  ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ธนาคารควรจัดให้มีห้องสุขาอย่างเพียงพอ และมีป้าย
บอกทางอย่างชัดเจน 
  1.4  ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง พนักงานธนาคารที่เข้ามาเปลี่ยนเวรควรสามารถ
ให้บริการต่อจากเจ้าหน้าที่คนเดิมได้ 
  1.5  ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ควรมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการ
อยู่เสมอและดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 

2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 2.1  ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 2.2  ควรศึกษาปัญหา และอุปสรรคของการให้บริการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้น้าํประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ 
อําเภอพนุพนิ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้นํ้าประปาหมู่บ้าน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ประชากรท่ีศึกษาคือ ประชาชนผู้ใช้นํ้าประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ 
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 369 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และ F-test (one way ANOVA)  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  ประชาชนผู้ใช้นํ้าประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความความพึงพอใจต่อการใช้นํ้าประปาหมู่บ้าน ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านราคาและค่าใช้จ่าย ด้านสถานที่ให้บริการ 
ด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้้นํ้าประปา ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านคุณภาพของนํ้าประปา 
ตามลําดับ 
 2.  ประชาชนผู้ใช้นํ้าประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีเพศ และอาชีพ ต่างกัน ความความพึงพอใจต่อการใช้นํ้าประปาหมู่บ้าน ไม่
แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2รองศาสตราจารย์ ดร.,. สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 

Abstract 
This research purposed to study and comparison the satisfaction of consumer to 

village water supply under Bang maduei sub-district organization administration Punpin 
district Surat Thani province classified by gender and occupation. The sample were 
consumer to village water supply under Bang maduei sub-district organization 
administration totally 369 persons. The instrument used for collecting the data was a 
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questionnaire rating scale 5 level. The statistics used for analyzing the collected data 
were frequency, percentage, mean standard deviation, t-test and One way ANOVA. 

The study results revealed that  : 
1.  The satisfaction of consumer to village water supply  under Bang maduei 

sub-district organization administration Punpin district Surat Thani province in overall was 
at moderate level. Each aspect was at moderate level. The arranged mean scores from 
the highest to the lowest mean were price and expense, place of service, service to 
customer, service of officer, and water supply quality respectively. 

2.  Comparison the satisfaction of consumer  to village water supply under Bang 
maduei sub-district organization administration Punpin district Surat Thani province 
classified by gender and occupation overall and each  aspect were not statistical 
different. 
 
บทนํา 

ประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลนนํ้าในทั่วทุกภาคของประเทศ จากการที่ประเทศไทยประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ําในหลาย ๆ พ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค นํ้าเพ่ือการทําการเกษตร 
นํ้าเพ่ือการทําอุตสาหกรรม  นํ้าเพ่ือการเลี้ยงสัตว์ และอ่ืน ๆ เป็นเหตุการณ์ที่ได้ช่ือว่าเป็นภาวะภัยแล้ง
ซ้ําซาก  ดังน้ัน  รัฐบาลจึงมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคท่ัวประเทศให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของทุกภาคส่วนของสังคม  อีกทั้งรัฐบาลยังมี
นโยบายบริการจัดการสํารองน้ําให้เพียงพอในพ้ืนที่แล้งซ้ําซากอีกด้วย  โดยรัฐบาลได้ริเริ่มให้มีโครงการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภคโดยจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปประเทศนําไป
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเร่ืองน้ี  และเป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของประชาชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยให้ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด สถาบัน
การเงิน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดสรรงบประมาณให้มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม และคุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ  ตรงตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อย่างเป็นระบบ  ในส่วนของกลุ่ม
ภารกิจด้านทรัพยากรนํ้าในแผ่นดิน  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจสําคัญในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรประชาชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือบริหารจัดการนํ้า โดย
พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการนํ้าในทุกระดับ 

ภารกิจในการจัดบริการนํ้าสะอาดในชุมชน เป็นบทบาทและหน้าที่หน่ึงซึ่งรัฐจะต้องส่งเสริมให้
ประชาชนมีนํ้าสะอาดเพ่ือเป็นนํ้าด่ืมและใช้อย่างเพียงพอ หากประชาชนในชุมชนมีนํ้าสะอาดสําหรับด่ืม
และใช้ไม่เพียงพอ  ไม่เหมาะสําหรับการด่ืมและใช้ก็จะเป็นบ่อเกิดของโรคระบาดได้ “พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ. ศ. 2537 มาตรา 68 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล จัดทํา
กิจการให้มีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร” และ “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
51 มาตรา 53 และมาตรา 56 กําหนดให้เทศบาลตําบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร จัดทํากิจการให้มี
นํ้าสะอาด หรือการประปาเพ่ือประชาชน” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนการปฏิรูประบบราชการมีส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงต่างๆ ได้แก่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมโยธาธิการ กรมการเร่งรัด
พัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม  ได้ปฏิบัติภารกิจใน
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ด้านการจัดหาและพัฒนาน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ
ในชนบท อาทิ ระบบประปาหมู่บ้าน บ่อนํ้าบาดาล บ่อนํ้าต้ืนและภาชนะเก็บนํ้าฝน เป็นต้น สําหรับในเขต
เมือง มีการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคให้บริการนํ้าประปาทําให้ประชาชนมีนํ้าอุปโภค
บริโภคในปริมาณท่ีเพียงพอเพ่ิมขึ้นตามลําดับ อย่างไรก็ตามจากการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าประปาและน้ํา
บริโภคในครัวเรือนปี 2551-2553 ของกรมอนามัย พบว่า คุณภาพนํ้าประปาและน้ําบริโภคส่วนใหญ่ไม่อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภคกรมอนามัย ซึ่งจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น  เพ่ือปกป้องผู้ใช้นํ้าจากเช้ือ
โรคและส่ิงปนเป้ือนในนํ้าที่อาจทําให้เกิดการเจ็บป่วยได้  ทั้งน้ีข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรคของกระทรวง
สาธารณสุขพบว่าทุกๆ ปีมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากนํ้าเป็นสื่อ อาทิ  โรคอุจจาระร่วง โรคบิด 
โรคไทฟอยด์และหนอนพยาธิ  ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ  โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันยังมีผู้ป่วยในแต่ละปีมากกว่า 1 ล้านราย นอกจากน้ียังมีการเจ็บป่วยจากการปนเป้ือนโลหะหนัก
ในแหล่งนํ้าซึ่งมิได้หมายถึงการปล่อยของเสียสู่แหล่งนํ้าเท่าน้ัน แต่ยังหมายรวมถึงสารเคมีที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติในแหล่งนํ้าใต้ดินอีกด้วย 

กรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ได้ถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ได้แก่ งานด้านจัดหานํ้า
บาดาล งานด้านระบบประปาหมู่บ้าน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ พ.ศ. 2542 ดังน้ัน จึงได้จัดทําแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการบริหารจัดการน้ําให้แก่ท้องถิ่นเพ่ือการเสริมสร้างความรู้ และให้ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการบริหารจัดการนํ้าได้ในเบ้ืองต้น ดังน้ันหน่วยงานจึงได้มีแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
บริหารจัดการนํ้าให้แก่ท้องถิ่นเพ่ือการเสริมสร้างความรู้ และให้ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
บริหารจัดการนํ้าได้เบ้ืองต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มุ่งเน้นให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกลุ่มผู้ใช้นํ้าในกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการนํ้าผ่าน
การทดสอบหรือปฏิบัติจริงตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอน และกระบวนการใน
การถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่ึงในภารกิจดังกล่าว คือ การให้มีนํ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคแก่
ประชาชนด้วย  ดังน้ัน ส่วนราชการจึงได้ถ่ายโอนภารกิจ และทรัพย์สินสาธารณูปโภค (แหล่งนํ้าและระบบ
ประปาชนบท) คือ การก่อสร้างระบบประปาชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
ต่อไป 

การบริหารกิจการประปาจึงอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหาร
กิจการประปาจะได้รับการแต่งต้ังหรือเลือกต้ังให้มีหน้าที่บริหารกิจการประปาเพ่ือบริการนํ้าสะอาด โดยใช้
งบประมาณจาก อปท. หลังจากการถ่ายโอนภารกิจการจัดหานํ้าสะอาดโดยการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เกิดการบริหารกิจการประปาข้ึนหลายรูปแบบ บางแห่ง 
อปท. เป็นผู้บริหารกิจการประปาแทนคณะกรรมการบริการกิจการประปาหมู่บ้านทั้งหมด อปท. บางแห่ง. 
ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารกิจการประปาต่อไป บางแห่งก็เกิดปัญหาในการทางปฏิบัติ บางแห่ง
ประสบความสําเร็จมีผลกําไรสูง บางแห่ง อปท. อยากเข้าไปบริการกิจการเอง แต่คณะกรรมการบริหารไม่
ประสงค์ให้ อปท. บริหาร บางแห่งไม่ประสบความสําเร็จกิจการขาดทุน กรณีน้ีเช่นน้ีคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาต้องการให้ อปท. เข้ามาบริหารกิจการแต่ อปท. ไม่เข้าไป เป็นต้น 
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ปัจจุบันมีการแก้ไขปัญหาน้ันๆ แล้ว โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทยได้
มีหนังสือแจ้งไปยัง อปท. ทุกแห่งให้ทราบถึงแนวทางการจัดทําข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน และประปาชนบท ซึ่งระบุให้กิจการประปาเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และมอบให้คณะกรรมการบริหารกิจารประปาดําเนินการบริหารจัดการ หากมีระบบประปา
หมู่บ้าน และประปาชนบทชํารุดเสียหายเพียงเล็กน้อย  ให้ถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่ต้อง
ซ่อมแซม และบํารุงรักษา แต่ถ้าหากระบบประปาหมู่บ้านและประปาชนบทชํารุดเสียหายมากหรือเกิน
กําลังความสามารถของคณะกรรมการบริหารให้ถือว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้อง
ซ่อมแซม และบํารุงรักษาให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอ 

องค์การบริหารตําบลบางมะเด่ือ อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนเล็กๆ ต้ังอยู่ริมแม่
นํ้าพุมดวง แต่เดิมมีผู้อาศัยจํานวนไม่มากนัก การคมนาคมขนส่งจึงใช้การขนส่งทางนํ้า ที่แห่งน้ีมีต้นมะเด่ือ
จํานวนมากชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านบางมะเด่ือ” ปัจจุบันมีการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้าน
บางประชาภิบาล หมู่ 2 บ้านบางมะเด่ือ หมู่ 3 บ้านท่าม่วง หมู่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์ หมู่ 5 บ้านห้วยมุด  หมู่ 
6 บ้านแหลมเศียร และหมู่ 7 บ้านถ้ําเม่น ประชาชนท่ีพักอาศัยในเขตพ้ืนที่ตําบลบางมะเด่ือมีทั้งหมด 
4,689 คน เป็นชาย 2,319 คน และหญิง 2,370 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,028 ครัวเรือน นอกจากน้ี 
พ้ืนที่ตําบลบางมะเด่ือยังมีประชากรแฝงที่พักอาศัยในจํานวนมาก (ประชากรแฝง ได้แก่  แรงงานต่างชาติ 
ประชาชนที่มารับจ้างหรือมาทํางานในตําบลโดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามา) 

จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น และผู้ศึกษาในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารท้องถิ่น จึงสนใจ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้นํ้าประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลการศึกษาในครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานการให้บริการน้ําประปา
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้นํ้าประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ 
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้นํ้าประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
มะเด่ือ อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

1.  ผู้ใช้นํ้าประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ ที่มีเพศต่างกัน มีความพึง
พอใจแตกต่างกัน 

2.  ผู้ใช้นํ้าประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ ที่มีอาชีพต่างกัน มีความ 
พึงพอใจแตกต่างกัน 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ที่เป็นไปในทางที่ดี
และไม่ดี หรือในด้านบวกและในด้านลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา คือเฉยๆ ก็ได้ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งน้ัน
สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลน้ัน โดยอาจแบ่งตามปัจจัยที่เกิดความพึงพอใจได้ 2 แบบ คือ 
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ความพึงพอใจที่เกิดจากปัจจัยเบ้ืองต้น ได้แก่ ความพึงพอใจที่ได้รับจากการตอบสนองความต้องการขั้น
พ้ืนฐาน เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และความพึงพอใจท่ีเกิดจากปัจจัยระดับสูง 
ได้แก่ ความพึงพอใจที่ได้รับการตอบสนองความรู้สึกภายใน เช่น ความรู้สึกรัก ชอบ โกรธ เกลียด เป็นต้น 

 ความพึงพอใจและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
 ความพึงพอใจเป็นจิตใต้สํานึกที่เกิดขึ้นและเป็นปัจจัยหน่ึงของมนุษย์ทุกคน ที่มีความรู้สึก  

พึงพอใจ ประทับใจ เมื่อได้รับการบริการต่อสิ่งน้ัน ที่ตรงกับความต้องการของตนเอง โดยที่ตนเองคิดว่า
การให้บริการน้ันเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของประชาชนผู้รับบริการ ไม่มีการคอรัปช่ัน มีระบบ
ตรวจสอบถ่วงดุล และมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่มีระบบส่วย แต่ละระดับความพึงพอใจย่อมมี
ความแตกต่างไปตามทัศนคติ ค่านิยม ระดับการศึกษาของผู้น้ัน ตลอดจนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
สภาพแวดล้อม เป็นองค์ประกอบ กล่าวคือ ความพึงพอใจเกิดขึ้นได้จากการที่ได้รับสิ่งที่ตนปรารถนาและ
ได้รับสนองตอบความต้องการน้ัน ดังน้ันจะเห็นว่า ความสําคัญของทฤษฎีความพึงพอใจอยู่ที่ว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับของผู้รับบริการ กับคุณภาพการให้บริการ ดังน้ันในการจัดการ
คุณภาพของการให้บริการจึงนิยมใช้ความพึงพอใจเป็นเกณฑ์ 

แนวทางในการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
สถาบันหัวหน้าคนงานแห่งชาติ (อ้างถึงใน ยุพดี  ลิ้มมธุรสกุล,  2541 : 10) ได้ให้แนวทางในการ

สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ไว้ดังน้ี 
 1.  ผู้ให้บริการจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับบริการ ในขณะเดียวกันก็จะต้องกระทําตนให้

ผู้รับบริการมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ให้บริการด้วย 
 2.  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้มีความภูมิฐาน บุคลิกภาพดี แต่งกายสะอาด เรียบร้อย 

สง่างาม 
 3.  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรแจ้งให้ผู้รับบริการทราบว่าตนต้องการทําอะไรบ้าง จะต้องใช้

เวลาเท่าไหร่ ในการติดต่อหรือให้บริการ จะต้องสร้างความรู้สึกว่าผู้ให้บริการมีความพร้อมและต้ังใจที่จะ
ช่วยเหลือ หรือให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเต็มที่ 

 4.  เมื่อมีผู้รับบริการเข้ามาติดต่อขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องให้ความสําคัญ
และความสนใจแก่ผู้รับบริการทันที การให้ความสนใจรวมไปถึงความพยายามท่ีจะให้ความช่วยเหลือหรือ
บริการทันที 

 5.  อย่าพูดหรือพยายามเน้นในสิ่งที่เป็นจุดเด่นของการให้บริการ แต่จะต้องพูดหรือกล่าวถึง
ความสําคัญของผู้รับบริการมากกว่า 

 6.  พยายามให้ความช่วยเหลือหรือบริการบางสิ่งบางอย่างที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือความ
ต้องการของผู้รับบริการเท่าที่สามารถกระทําได้การให้บริการอะไรนอกเหนือจาการให้บริการตามปกติจะ
เป็นตัวกระตุ้น ให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้รับบริการกับหน่วยงานหรือองค์การที่เขามาติดต่อ 

 7.  ถ้าเกิดความล่าช้าในการให้บริการอันเน่ืองมาจากสาเหตุที่คาดไม่ถึง การขออภัยและรับ
ผิดต่อผู้รับบริการพร้อมทั้งอธิบายให้ทราบถึงสาเหตุเหล่าน้ันให้ผู้รับบริการทราบทันที เป็นหนทางเดียวที่
จะป้องกันความรู้สึกที่ไม่ดีของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานหรือองค์การ แต่หน่วยงานหรือองค์การจะต้อง
ถือเป็นภารกิจสําคัญย่ิงที่จะป้องกันมิให้เกิดปัญหาเหล่าน้ันขึ้นมาอีก 

 8.  เมื่อผู้รับบริการมีความข้องใจหรือข้อสงสัย ผู้ให้บริการจะต้องมีความสนใจและตอบ
คําถามโดยไม่รีรอหรือชักช้า 
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 9.  ตอบหรืออธิบายหรือแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้มารับบริการอย่างทันทีทันใดเช่นเดียวกับ
การไม่รีรอในการตอบข้อซักถาม 

 10.  ถ้าไม่สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้ อันเน่ืองมาจากเหตุผลต่างๆ เช่น แบบฟอร์ม
ต่างๆ หมด ผู้ให้บริการจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการให้ได้แบบฟอร์มที่ต้องการจากที่อ่ืน และเมื่อ
ผู้รับบริการได้รับความช่วยเหลือเช่นน้ีก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ให้บริการตลอดจนหน่วยงานหรือองค์การท่ี
ให้บริการน้ันๆ ตลอดไป 

แนวคิดที่กล่าวมาแล้วน้ีเป็นแนวคิดที่มองความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับบริการแบบผู้ให้บริการ
เป็นตัวกําหนดความพึงพอใจในบริการที่ได้รบั ซึ่งแนวคิดการสร้างความพึงพอใจโดยผ่านสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างผู้รับบริการและผูใ้หบ้ริการน้ีก็ได้รับการพัฒนาเพ่ิม ดังน้ี 
 1.  รักษาคํามัน่สัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ 
 2.  มีการตอบรับในเร่ืองที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ภายใน 2 วัน 
 3.  ไม่ควรให้ผูร้ับบริการคอยนาน 
 4.  ผู้ให้บริการต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับบริการ 
 5.  เมื่อมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องเกิดขึ้น ผู้ให้บริการต้องรีบไปหารือ ติดต่อกับผู้รับบริการ
ก่อนที่ผู้รับบรกิารจะมาหา 
 6.  การติดต่อสื่อสารใดๆ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความซื่อสัตย์และเปิดเผยต่อกัน 
 7.  ระบบการทํางานจะต้องมีความน่าเช่ือถือ 
 8.  แก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดทุกด้านอย่างรวดเร็ว 
 9.  เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานหรือองค์การจะต้องเป็นผู้รู ้คือ รู้ข้อมลูที่จําเป็นในหน้าที่
รับผิดชอบ 
 10.  อย่ามองข้ามความสําคญัของรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ 
 11.  พยายามจัดหน่วยงานหรือองค์การ และวัสดุครุภัณฑ์ทุกอย่างในหน่วยงานหรือองค์การ
ให้มีความสง่างาม การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องดูเรียบร้อย สวยงาม 

ความพึงพอใจ เป็นปัจจัยหน่ึงที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา ความพึงพอใจของมนุษย์แต่ละคนที่มีต่อ
สิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหน่ึง ย่อมมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปตามทัศนคติ ค่านิยม ระดับการศึกษาของผู้รับบริการ
น้ัน ตลอดจนสถานการณ์ทั่วไปหรือ สถานการณ์ในขณะที่มีการปะทะ สังสรรค์กันเป็นองค์ประกอบอยู่
ด้วย กล่าวกันว่าความพึงพอใจอาจเกิดขึ้นได้จากการที่ได้รับสิ่งที่ตนปรารถนาหรือ อยากได้ ความพึงพอใจ
จึงเป็นทั้งพฤติกรรม และกระบวนการในการลดความตึงเครียด 

การบริการ (Service) 
การบริการ (Service) คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงของ

บุคคลหรือองค์กร เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนให้ได้รับความสุขและความสะดวกสบายหรือ
เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทําน้ัน การบริการมีลักษณะเฉพาะของตัวมันเองซึ่งไม่สามารถจับ
ต้องได้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของในลักษณะที่เป็นรูปธรรมได้ และไม่จําเป็นต้องรวมอยู่กับสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ การบริการน้ันเกิดจากความเอ้ืออาทร ความมีนํ้าใจไมตรี เป่ียมด้วยความปรารถนาดี
ช่วยเหลือเก้ือกูลให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค 

การให้บริการ มีลักษณะสําคญั 4 ประการ ได้แก่ 
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 1.  ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) บริการไม่สามารถจับต้องได้ ดังน้ัน กิจการต้องหา
หลักประกันทีแ่สดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ ได้แก่ 
 1.1  สถานที่ (Place) ต้องสามารถสร้างความเช่ือมั่น และความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ 
 1.2  บุคคล (People) พนักงานบริการต้องแต่งตัวให้เหมาะสม บุคลิกดี พูดจาดี เพ่ือให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดความเช่ือมั่นว่าบริการจะดีด้วย 
 1.3  เครื่องมือ (Equipment) อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ ต้องมีประสิทธิภาพ
ให้บริการรวดเร็วและให้ลูกคา้พอใจ 
 1.4  วัสดุสื่อสาร (Communication material) สื่อโฆษณา และเอกสารการโฆษณา
ต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของการบริการที่เสนอขายและลักษณะของลูกค้า 
 1.5  สัญลักษณ์ (Symbols) ช่ือ หรือ เครื่องหมายตราสินค้าที่ใช้ในการบริการ เพ่ือให้
ผู้บริโภคเรียกได้ถูกต้องและสื่อความหมายได้ 
 1.6  ราคา (Price) การกําหนดราคา ควรเหมาะสมกับระดับการให้บริการที่ ชัดเจนและ
ง่ายต่อการจําแนกระดับบริการที่แตกต่างกัน 

2.  ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นทั้งการผลิตและ
การบริโภคในขณะเดียวกัน ผู้ขายแต่ละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถให้คนอ่ืนให้บริการแทนได้ 
เพราะต้องผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ทําให้การขายบริการอยู่ในวงจํากัดในเรื่องของเวลา 
 3.  ไม่แน่นอน (Variability) ลักษณะของการบริการไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายบริการจะ
เป็นใคร จะให้บริการเมื่อใด ที่ไหน อย่างไร 
 4.  ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish ability) บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้เหมือนสินค้าอ่ืนๆ 
ดังน้ันถ้าลักษณะความต้องการไม่แน่นอน จะทําให้เกิดปัญหาหรือบริการไม่ทันหรือไม่มีลูกค้า 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ประชาชนผู้ใช้นํ้าประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 4,689 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร  ยามาเน่ 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 369 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบที (t-test แบบ Independent Samples) และ F-test (one way ANOVA) 
 
 
 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ประชาชนผู้ใช้นํ้าประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความความพึงพอใจต่อการใช้นํ้าประปาหมู่บ้าน ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านราคาและค่าใช้จ่าย ด้านสถานที่ให้บริการ 
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ด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้้นํ้าประปา ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านคุณภาพของนํ้าประปา 
ตามลําดับ 

2.  ประชาชนผู้ใช้นํ้าประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีเพศ และอาชีพ ต่างกัน ความความพึงพอใจต่อการใช้นํ้าประปาหมู่บ้าน ไม่
แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1.  ประชาชนผู้ใช้นํ้าประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความความพึงพอใจต่อการใช้นํ้าประปาหมู่บ้าน ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุภาพร  อํานาจ และคณะ (2557 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการ
ประเมินประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพ่ือ
ประเมินการควบคุมและดูแลระบบผลิตประปาหมู่บ้าน คุณภาพนํ้าประปา และการบริหารงานกิจการ
ประปาของคณะกรรมการบริหาร โดยทําการสุ่มตัวอย่างระบบผลิตประปา ทั้งสิ้น 110 แห่ง และใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการและผู้ดูแลระบบ เก็บตัวอย่างนํ้าประปาเพ่ือตรวจวัดคุณภาพ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าได้กําหนดพารามิเตอร์คือ ความเป็นกรด-ด่าง สีความขุ่น ของแข็งละลาย 
ความกระด้าง เหล็ก คลอไรด์ ไนเตรต โคลิฟอร์ม และ ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เปรียบเทียบกับเกณฑ์
คุณภาพนํ้าประปา ปี พ.ศ. 2543 ของกรมอนามัย พบว่า ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยคณะ
กรรมการบริหารกิจการประปาอยู่ในระดับพอใช้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ฉวีวรรณ  วินิจเขตคําณวน 
(2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ความ   พึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้นํ้าประปา กรณีศึกษา 
สํานักงานประปา สาขาบางเขน พบว่า ความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้นํ้าประปา โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน 

จากผลการศึกษา เมื่อเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย เป็นรายด้าน พบว่าผู้ใช้นํ้าประปา
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจ
ด้านราคาและค่าใช้จ่าย มากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุเทพ  ลี้ยุทธานนท์ (2551 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้นํ้าประปาในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่มีต่อการ
ให้บริการของสํานักงานประปาสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้นํ้าประปาในเขตเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนในเรื่องของด้านราคา และค่าธรรมเนียมใน
การให้บริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1.1  ด้านคุณภาพของนํ้าประปา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย เป็นดังน้ี ความเพียงพอของปริมาณนํ้าประปาต่อการใช้  รองลงมา แรงดันของนํ้าประปา  
ความสะอาดของนํ้าประปา  ความใสของน้ําประปา ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และความสม่ําเสมอของปริมาณ
นํ้าประปา สอดคล้องกับการศึกษาของ ฉวีวรรณ  วินิจเขตคําณวน (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้นํ้าประปา กรณีศึกษา สํานักงานประปา สาขาบางเขน พบว่า 
ความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้นํ้าประปา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
แยกเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
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 1.2  ด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้้นํ้าประปา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาใน
ครั้งน้ีไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ดารารัตน์  ศรีวิชัย. (2546 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการน้ําประปามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรณีศึกษาผู้ที่ได้รับการจัดสรรให้พักอาศัยในบ้านพัก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้นํ้าประปาในการให้บริการของโรงผลิตนํ้าประปา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้กําหนดปัจจัยคือ ด้านคุณภาพและความเช่ือถือได้ของน้ําประปา ด้านราคานํ้า
และการให้บริการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ด้านอํานวยความสะดวกและด้านสถานที่ ด้านความรวดเร็วของ
กระบวนการให้บริการ ด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้นํ้าประปา ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ 
และด้านการให้บริการของพนักงาน พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
 1.3  ด้านราคาและค่าใช้จ่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย เป็นดังน้ี ค่าปรับชําระเงินช้ากว่ากําหนด  รองลงมา ค่าธรรมเนียมขอติดต้ังมาตรวัดนํ้าอัตราค่า
นํ้าประปา  ค่าธรรมเนียมขอเพ่ิมขนาดมาตรวัดนํ้า และค่าใช้จ่ายในกรณีต้องซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ผล
การศึกษาในครั้งน้ีไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุเทพ  ลี้ยุทธานนท์ (2551 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้ใช้นํ้าประปาในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่มีต่อการให้บริการของสํานักงาน
ประปาสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้นํ้าประปาในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนในเรื่องของด้านราคา และค่าธรรมเนียมในการให้บริการมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด 
 1.4  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย เป็นดังน้ี เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้นํ้าประปา รองลงมา เจ้าหน้าที่ย้ิม
แย้ม แจ่มใสในการให้บริการ เจ้าหน้าที่การพูดจาไพเราะ สุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วย
ความเอาใจใส่กระตือรือร้น รวดเร็ว และเต็มใจบริการ และเจ้าหน้าที่ แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ฉวีวรรณ  วินิจเขตคําณวน (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการรับ
บริการของผู้ใช้นํ้าประปา กรณีศึกษา สํานักงานประปา สาขาบางเขน พบว่า ความพึงพอใจในการรับ
บริการของผู้ใช้นํ้าประปา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
 1.5  ด้านสถานที่ให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย เป็นดังน้ี บริเวณพ้ืนที่ของสํานักงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยทําให้ท่านรู้สึกมีความที่ดี
เมื่อมาติดต่อ ประสานงาน รองลงมา สํานักงานจัดให้มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ สํานักงานมีทําเลท่ีต้ังที่
ติดต่อง่าย ท่านจึงสามารถเดินทางมาสํานักงานฯ ได้โดยสะดวก  สํานักงานได้จัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
เช่น นํ้าด่ืม ที่น่ังพักคอย สําหรับผู้มาใช้บริการ  สํานักงานจัดให้มีป้ายบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ มี
ความชัดเจนและเข้าใจง่าย และสํานักงานจัดให้มีห้องนํ้าที่สะอาด สะดวก สําหรับผู้มาใช้บริการ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ฉวีวรรณ  วินิจเขตคําณวน (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ในการรับบริการของผู้ใช้นํ้าประปา กรณีศึกษา สํานักงานประปา สาขาบางเขน พบว่า ความพึงพอใจใน
การรับบริการของผู้ใช้นํ้าประปา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายด้าน 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 

2.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
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 2.1  ประชาชนผู้ใช้นํ้าประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  บางมะเด่ือ อําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีเพศต่างกัน มีความความพึงพอใจต่อการใช้นํ้าประปาหมู่บ้าน โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ นฤมล  เรืองโชติ (2557 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้นํ้าประปาต่อการให้บริการ ของบริษัทประปาบางปะกง จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้น้ําประปา เพ่ือศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้น้ําประปา ที่มีต่อการให้บริการของบริษัท
ประปาบางปะกง จํากัด กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้น้ําประปาที่อยู่ในพ้ืนที่การจ่ายน้ําประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาบางปะกง จํานวน 392 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังน้ี ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยอ่ืนๆ และความพึงพอใจของผู้ใช้น้ําประปา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจก
แจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า ANOVA (F-test, t-test) และ 
Multiple Regression Analysis (MRA) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้น้ําประปา 
 2.2  ประชาชนผู้ใช้นํ้าประปาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเดื่อ อําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีอาชีพต่างกัน มีความความพึงพอใจต่อการใช้นํ้าประปาหมู่บ้าน โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ พึงใจ  ศรีเดช (2557 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือทําการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท 
และเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ชัยนาท จําแนกตาม อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท ด้านการให้บริการทั่วไป ด้านปริมาณ
และคุณภาพนํ้าประปา ด้านการซ่อมท่อประปาและความพร้อมของอุปกรณ์ในการซ่อมท่อประปา ด้าน
ปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ในการอ่านมาตร การออกใบแจ้งหน้ี และการชําระเงินค่านํ้าประปา ในภาพรวมอยู่
ในระดับพึงพอใจอย่างย่ิง ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท พบว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท  ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ฉวีวรรณ  วินิจเขต
คําณวน (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ใช้นํ้าประปา กรณีศึกษา 
สํานักงานประปา สาขาบางเขน พบว่า ผู้ใช้นํ้าประปาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

3.  ข้อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช้ 
 3.1  ด้านคุณภาพของนํ้าประปา องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ ควรตรวจสอบระบบ
และกวดขันในเรื่องความสมํ่าเสมอของปริมาณนํ้าประปา 
 3.2  ด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้้นํ้าประปา องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ ควรมีการ
พัฒนา ปรับปรุงในเรื่องความรวดเร็วในการบริการแต่ละขั้นตอน 
 3.3  ด้านราคาและค่าใช้จ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ ควรพิจารณาทบทวน
ค่าใช้จ่ายในกรณีต้องซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ 
 3.4  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ ควรจัดให้มี
เครื่องแบบหรือเคร่ืองหมายสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ทั้งน้ีเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ในเรื่องเก่ียวกับประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ 
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 3.5  ด้านสถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลบางมะเด่ือ ควรสถานที่และการ
อํานวยความสะดวกสําหรับผู้มาใช้บริการให้เพียงพอมากย่ิงขึ้น 

5.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 5.1  ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร จัดการประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
เพ่ือเปรียบเทียบและเป็นแนวทางในการพัฒนาบริหาร จัดการประปาหมู่บ้าน 

5.2  ควรศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการบริหาร จัดการประปา
หมู่บ้าน 
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แรงจูงใจที่สง่ผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล 
ในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
สมชาติ  สีหมงคล1 
วิภาส  ทองสุทธ์ิ2 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรท่ี
ศึกษาคือ  พนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 11 แห่ง จํานวนทั้งสิ้น 162 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร  ยามาเน่ 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 157 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และ F-test (one way ANOVA)      
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  พนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอ   
สูงเนิน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความสําเร็จใน
ชีวิต ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความมั่นคงและ
ปลอดภัย ด้านการยกย่องและยอมรับ และด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ ตามลําดับ 
 2.  พนักงานส่วนตําบลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา  ที่มีเพศ  อายุ  และประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน  มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาไม่แตกต่างกัน 
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Abstract 
This research  purposed  to 1) study the motivation effecting  on work of sub-

district organization administration officer in Sungneon sub-district Nakorn Ratchasima  
Province 2) comparison the motivation effecting  on work of sub-district organization 
administration officer in Sungneon sub-district Nakorn Ratchasima  Province classified by 
gender age and work experience. The population were sub-district organization 
administration officer 11 organizations totally 162 persons select sample size  by Taro 
Yamane formula. The instrument used for collecting the data was a questionnaire. The 
statistics used for analyzing the collected data were frequency, percentage, mean  
standard deviation t-test (independent sample) and F-test(One-way ANOVA). 

The study results as follow  : 
1. The motivation effecting  on work of sub-district organization administration 

officer in Sungneon sub-district Nakorn Ratchasima  Province in overall was at moderate  
level. The arranged mean scores from the highest to the lowest mean were 
Achievement of life  Achievement of job Responsibility  Accept  Safety and secure  
Esteem and agree Progress in work position respectively. 

2. Comparison the motivation effecting  on work of sub-district organization 
administration officer in Sungneon sub-district Nakorn Ratchasima  Province classified by 
gender age in overall and each aspects were not statistically different. 
 
บทนํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-10 ได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศโดย
เน้น “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
พัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ว่า “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green 
and Happiness Society)” ภายใต้แนวทางการปฏิบัติของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคนให้มี
คุณภาพ มีคุณธรรมนําความรู้อย่างเท่าทัน เพราะคนเป็นปัจจัยความสําเร็จ เป็นผู้กําหนดทิศทางการ
พัฒนาและเป็นผู้รับประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา (สันติ  บางอ้อ,  2540 : 2) 

ปัจจัยสําคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบผลสําเร็จ มีด้วยกัน 4 ประการ ได้แก่ มนุษย์ เงิน 
วัสดุ-อุปกรณ์ และการบริหารจัดการ มนุษย์นับเป็นปัจจัยสําคัญในการนําองค์การให้ไปสู่ความสําเร็จ 
เน่ืองจากมนุษย์มีสมอง มีความรู้สึกนึกคิด และมีจิตวิญญาณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีความ
แตกต่างจากทรัพยากรอ่ืนๆ ได้แก่ เงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และกระบวนการจัดการในการทํางานให้
ได้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ี มนุษย์ยังมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ  ซึ่งปัจจัยทางการบริหารอื่นๆ ไม่สามารถทําได้ จําเป็นที่ผู้บริหารต้องทําความเข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงาน การให้เกียรติ และการปฏิบัติต่อกันเย่ียงมนุษย์ ตลอดจนการให้ความสําคัญกับ
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สิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของคนงานให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข ปัจจุบันการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ ต่อองค์กรต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจเอกชน หรือแม้กระทั่งในหน่วยงานภาคราชการเอง เพราะไม่ว่า
องค์กรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใด ย่อมต้องเก่ียวข้องกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จอย่างย่ังยืนขององค์กรน้ันอยู่ที่  “คุณภาพของคน” ในองค์กรน้ันๆ 

ปัญหาสําคัญประการหน่ึงขององค์กรคือ ปัญหาเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังน้ัน 
ผู้บริหารไม่ควรละเลยความสําคัญของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่จะผลักดันภารกิจทั้งหลายให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ การท่ีบุคคลจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ขององค์กรที่จะสร้างขวัญกําลังใจเพ่ือเป็นการกระตุ้นหรือจูงใจให้คนในองค์กรมีความสามารถ หรือจะ
กล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ถ้าบุคคลใดมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงก็แสดงว่าบุคคลน้ันเป็นผู้มีจุดมุ่งหมายใน
ชีวิต มีความคล่องแคล่วไม่อยู่น่ิงเฉยและจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ในทางตรงกัน
ข้ามหากองค์กรใดมีบุคลากรที่ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานก็จะส่งผลทําให้การปฏิบัติงานล่าช้า การ
ดําเนินงานไม่ราบรื่น ความรับผิดชอบต่องานหรือผลสําเร็จก็จะขาดไป การปฏิบัติงานในหน้าที่เฉื่อยชา 
นอกจากน้ีบุคลากรเหล่าน้ัน ยังขาดความจงรักภักดีต่อองค์กร ดังน้ัน การเพ่ิมแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความพึงพอใจในการทํางานให้สูงขึ้น จะช่วยลดปัญหา การออกจากงาน การขาดงาน และการเบ่ืองานได้ 
(อรุณรัตน์  อ่ิมรัง,  2550 : 2) 

องค์การบริหารส่วนตําบล คือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงมีอํานาจหน้าที่
โดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและมีอิสระในการ
กําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังตาม
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งในอําเภอสูงเนินมีองค์การบริหารส่วนตําบลรวมทั้งสิ้น 11 แห่ง (สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 2560) ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนตําบลเสมา 2) 
องค์การบริหารส่วนตําบลสูงเนิน 3) องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งขี้เหล็ก 4) องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองตะไก้ 5) องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 6) องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือใหม่ 7) 
องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 8) องค์การบริหารส่วนตําบลโคราช 9) องค์การบริหารส่วนตําบลโนน
ค่า 10) องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง และ 11) องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับประชาชน 4 ด้าน 12 แผน ดังน้ี ก.ด้านบริหารงานท่ัวไป 
ประกอบด้วย 1) แผนการบริหารงานทั่วไป ข.ด้านบริการสังคมและชุมชน ประกอบด้วย 2) แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 3) แผนงานการศึกษา 4) แผนงานสาธารณสุข 5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6) แผนงาน
เคหะและชุมชน 7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ค.ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10) แผนงาน
การเกษตร 11) แผนงานการพาณิชย์ ง.ด้านการดําเนินงานอ่ืนๆ ประกอบด้วย 12) แผนงานงบกลาง โดย
มีพนักงานส่วนตําบลปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่แตกต่างกันไป ตามลักษณะงานในบทบาทหน้าที่เฉพาะ
ตําแหน่งและตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

เพ่ือให้ปริมาณคนมีความสมดุลกับปริมาณงาน องค์การบริหารส่วนตําบล จึงต้องวางแผน
ปรับปรุงกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบลทุกสามปี เน่ืองจากมีการรับโอนย้ายจากหน่วยงานอ่ืน ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อผู้บังคับบัญชาที่จะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายงานเปลี่ยน
ลักษณะและความรับผิดชอบ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับจํานวนบุคลากร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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ย่อมส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลท้ังคนเก่าและคนใหม่เป็นอย่างมาก 
ทําให้เกิดปัญหาขึ้น ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมต้องการการปฏิบัติที่เป็นธรรมจากผู้อ่ืน พนักงานส่วนตําบลก็
เช่นเดียวกัน มีความคาดหวังว่าจะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมจากองค์กร ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และ
เพ่ือนร่วมงาน ประกอบกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลยังดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบันและยังไม่ครอบคลุม ถึงแม้ว่าองค์การบริหารส่วน
ตําบลจะใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการนํากฎระเบียบและข้อบังคับของข้าราชการมาใช้โดยอนุโลม แต่
บางคร้ังระเบียบราชการที่เคร่งครัดและการอิงระเบียบกระทรวงการคลังก็ไม่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงาน
ทั้งสถานที่ในการปฏิบัติงานยังไม่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการกําหนดนโยบายจาก
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ซึ่งบางคร้ังพนักงานส่วนตําบลไม่ได้รับทราบนโยบายจากผู้บังคับบัญชาทําให้
การปฏิบัติงานไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร และพนักงานส่วนตําบลในบางตําแหน่งต้องประสานงานใน
การปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานในหน่วยงานที่มีคนเป็นจํานวนมาก ซึ่งบางคร้ังอาจไม่ได้รับความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานจากเพ่ือนร่วมงาน อีกทั้งภาระงานของพนักงานส่วนตําบลในบางตําแหน่งมีการติดต่อสื่อสาร
หรือปฏิบัติงานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานค่อนข้างน้อยทําให้ขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

พนักงานส่วนตําบลในฐานะบุคคลท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ต่างต้องการกําลังใจใน
การทํางาน เพ่ือเป็นแรงผลักดันและกระตุ้นให้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ หรือเติมบรรยากาศภายใน
องค์กรให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายในองค์กร มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันในทุก
ระดับ หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารมีประสบการณ์ และไหวพริบก็สามารถพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้
มีคุณภาพได้ตามต้องการ เพราะได้รับแรงจูงใจจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารขององค์กร เป็นที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปว่า พนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ความช่วยเหลือ และบริการประชาชน
อย่างมีคุณภาพ 
 ผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือผลการวิจัยจะนําไปเพ่ิมแรงจูงใจในการทํางานและเพ่ือช่วยปรุง
แต่งสภาพจิตใจของพนักงานส่วนตําบล ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและเกิดประโยชน์สูงสุด 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอ   สูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

1.  พนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

2.  พนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
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3.  พนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ที่มีประสบการณ์ในการทํางาน
ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

ดาริกา  ศรีพระจันทร์ (2553 : 19) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไว้ว่า 
กระบวนการในการทํางานของบุคลากรขององค์การจะมีประสิทธิภาพเพียงใดและช่วยให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายได้เพียงใดน้ัน ผู้บริหารองค์การต้องสามารถเข้าใจความต้องการของบุคลากรในองค์การและ
ผสมผสานความต้องการน้ันให้เข้ากับจุดมุ่งหมายขององค์การในขณะเดียวกันก็สามารถทําให้บุคลากรมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําให้เกิดความ
กระตือรือร้นและปรารถนาที่จะทํางานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การให้ได้ผลดีกว่าคนที่ไม่มีความพึงพอใจ
ในการทํางาน ไม่ว่าปัจจัยน้ันจะมาจากสาเหตุใด ความพึงพอใจจะก่อให้เกิดความร่วมมือและมีความรู้สึก
ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์การที่จะต้องรับผิดชอบต่อความสําเร็จของงานซึ่งมักพบเห็นอยู่เสมอว่า
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความพึงพอใจในงาน จะคิดปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนให้ดีอยู่เสมอ เป็นต้นว่า
ผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานด้วยความขยันขันแข็งทํางานด้วยความสนุกสนานงานจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
จะมีเวลาปฏิบัติงานมากขึ้น ต้ังใจทํางานด้วยความกระตือรือร้นแสดงถึงความอุตสาหะ วิริยะ ในการ
ทํางานไปอีกยาวนาน ตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่มีความพึงพอใจในงานที่ทํา จะมีส่วนทําให้เกิดผลในทางตรงกัน
ข้ามเช่นกัน 

ดังน้ันผู้ศึกษาจึงสรุปว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การเป็นปัจจัยสําคัญที่จะ
เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลเหล่าน้ันเกิดความสนใจในงานมากข้ึน เพ่ิมความกระตือรือร้นในการทํางานมากข้ึน 
การเพ่ิมผลผลิตสูงขึ้น เกิดความเต็มใจที่จะนําความรู้ความสามารถของตนเองท่ีมีอยู่มาสร้างประโยชน์
ให้กับองค์การ ทําให้องค์การมีความเจริญและประสบความสําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

แรงจูงใจที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่ง รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2548 
: 81) ได้แบ่งทฤษฎีการจูงใจต่างๆ ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 

1.  กลุ่มทฤษฎีเน้ือหาของการจูงใจ (Content Theory of Motivation) เป็นทฤษฎีที่จะมุ่งที่การ
กําหนดความต้องการของแต่ละบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการทํางานซึ่งประกอบด้วย  1) ความ
ต้องการด้านกายภาพ (Physiological) 2) ความต้องการด้านจิตวิทยา (Psychological) ซึ่งจะเป็น
แรงผลักดันให้บุคคลเกิดการตอบสนอง เพ่ือลดหรือขจัดความต้องการน้ันให้หมดไป 

2.  กลุ่มทฤษฎีกระบวนการ (Process Theory) จะมุ่งที่การแสวงหาความเข้าใจในกระบวนการ
ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Processes) ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล 

3.  กลุ่มทฤษฎีเสริมแรงจูงใจ (Reinforcement Theory) จะมุ่งที่วิธีการต่างๆ ในกระบวนการ
ควบคุมพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสม (Schermerhorn, Hunt and Osborn, 
2003, p.103) โดยจะมุ่งที่การสังเกตพฤติกรรมมากกว่าความรู้สึกนึกคิดของพนักงาน ดังน้ัน ทัศนะการ
เสริมแรงจะเกิดขึ้นจากการสังเกตตัวบุคคล เพ่ือทราบถึงผลลัพธ์กับการทํางาน (Work-related 
Outcomes) ซึ่งมีคุณค่าในระดับสูง 

ทฤษฎีน้ีเป็นการอธิบายส่ิงกระตุ้นที่ทําให้เกิดการจูงใจในงาน โดยเช่ือว่าพฤติกรรมที่มนุษย์แสดง
ออกมาเพ่ือการตอบสนอง จะเป็นในทิศทางใดน้ันขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าที่ได้รับ มีทฤษฎีที่สําคัญอยู่ 2 ทฤษฎี 
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1.  ทฤษฎีการจูงใจด้วยการเสริมแรงของ Skinner โดย สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2543 : 326) ได้
กล่าวว่า Skinner เป็นผู้นําเสนอทฤษฎีน้ีมีหลักการว่า การกระทําของมนุษย์หากได้รับการเสริมแรงเชิง
บวก จะจูงใจให้มนุษย์ต้ังใจทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในทางตรงข้าม ถ้าการกระทําของมนุษย์ได้รับการ
เสริมแรงเชิงลบจะลดหรือยับย้ังการกระทําหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาได้ และจาก ทฤษฎีการจูงใจ
ด้วยเสริมแรงของ Skinner มีสาระสําคัญที่เก่ียวข้อง 2 ประการ คือ 

 1.1  การเสริมแรงเชิงบวก เป็นการพิจารณาว่ามนุษย์ทํางานได้ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าเพียงใดผล
การปฏิบัติงานมีความดีหรือไม่ ถ้าปฏิบัติงานดีก็จูงใจด้วยการเสริมแรงบวก โดยการให้รางวัลอาจจะเป็น
เงินโบนัส หรือขึ้นขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างเพ่ิมให้ หรืออาจจะเป็นรางวัลอย่างอ่ืน เช่น สิทธิพิเศษหรือคํา
ชมเชยประกาศว่าเป็นพนักงานดีเด่นประจําเดือนหรือประจําปี เป็นต้น 

1.2  การเสริมแรงเชิงลบ เป็นการพิจารณาว่ามนุษย์กระทําความดีหรือปฏิบัติงานดี หรือไม่
เพียงไร ถ้าพบว่าปฏิบัติงานไม่ดี ผลลัพธ์ไม่เป็นที่พึงปรารถนา หรือกระทําผิดข้อบังคับ ระเบียบและ
กฎเกณฑ์ขององค์การ ก็จูงใจด้วยการเสริมแรงเชิงลบโดยการลงโทษ เช่น ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน
หรือให้ลาออกหรือไล่ออก หรือตัดสิทธิพิเศษอย่างอ่ืน เป็นต้น 

2.  ทฤษฎีการจูงใจแบบทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor 
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540 : 45) ได้สรุปการมองถึงวิธีการที่ผู้บริหารปฏิบัติต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชาของ Douglas McGregor ไว้ว่า ทัศนะหรือแนวคิดของผู้บริหารในด้านธรรมชาติของเขา
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาตามข้อสมมติฐานท่ีเขาคิดไว้หรือมีอยู่ สมมติฐานของกลุ่มแรกมีลักษณะที่เป็นทางลบ 
ซึ่ง McGregor กําหนดไว้ว่าเป็นทฤษฎี X และข้อสมมติฐานของกลุ่มที่สองมีลักษณะไปในทางบวก ซึ่งเขา
กําหนดเป็นทฤษฎี Y 

2.1  ข้อสมมติฐาน 4 ประการของทฤษฎี X ที่นักบริหารกําหนดหรือยึดถือกัน คือ 
1)  ภายในจิตใจของคนงานท่ัวๆ ไปแล้วจะไม่ชอบทํางานและหากเมื่อมีโอกาสและ

เป็นไปได้ก็จะหลบหรือหลีกเลี่ยงงาน 
2)  เน่ืองจากคนงานไม่ชอบทํางาน ดังน้ันต้องบังคับ ควบคุม หรือต้องขู่ว่าจะลงโทษ

เพ่ือที่จะให้ทํางานตามเป้าหมายที่ต้องการ 
 3)  คนงานไม่ยอมรับผิดชอบ หรืออยากจะลดความรับผิดชอบลงและจะแสวงหา
ข้อแนะนําที่เป็นแบบทางการจากคนอ่ืนเมื่อโอกาสอํานวยให้ 
 4)  คนงานส่วนมากจะให้ความสําคัญทางค้านความมั่นคง ความปลอดภัยมากกว่า
องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน และจะแสดงออกในแง่ของความทะเยอทะยานน้อยมาก 
 2.2 ข้อสมมติฐาน 4 ประการของทฤษฎี Y ในทางตรงกันข้ามกับแนวคิดทางด้านลบเก่ียวกับ
ธรรมชาติของมนุษย์เหล่าน้ี McGregor ได้เขียนสมมติฐานซึ่งเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎี Y ไว้อีก 4 ข้อ ดังน้ี 
 1)  คนงานสามารถท่ีจะมองการทํางานว่าเป็นของธรรมดา เช่นเดียวกับการที่ต้อง
พักผ่อนและต้องเล่น 
 2)  คนงานทุกคนจะดําเนินงานด้วยตนเอง และสามารถควบคุมตนเองได้ ถ้าหากเขาให้
คํามั่นหรือยึดคํามั่นต่อวัตถุประสงค์ของการทํางาน 
 3)  คนเราโดยปกติสามารถที่จะเรียนรู้ในการยอมรับหรือจะแสวงหาความรับผิดชอบ 
 4)  การมีความคิดสร้างสรรค์ น่ันก็คือ มีความสามารถที่จะทําการตัดสินใจที่ดีจะมีอยู่
ได้ในคนทุกคนและไม่จําเป็นว่ามีเพียงในกลุ่มผู้ที่ทําหน้าที่ทางด้านการบริหาร เท่าน้ัน 
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ประสงค์  ภาเรือง (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจงหวัด
อุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานครู
เทศบาลที่มีตําแหน่งต่างกัน เพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน 

วราภรณ์  คําเพชรดี (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็น
ของบุคลากร สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่อุบลราชธานี ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสําเร็จในการ
ทํางาน ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงานด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ทํา และด้านความ
รับผิดชอบ โดยภาพรวม มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นรายด้าน ด้านที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านการยอมรับนับถือ โดยมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ส่วนด้านลักษณะงานที่ทําอยู่ในระดับปานกลาง 2)บุคลากรของสํานักงาน
สรรพากรพ้ืนที่อุบลราชธานี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส รายได้ และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วน
บุคลากรที่ฝ่ายปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านความรับผิดชอบ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 11 แห่ง จํานวนทั้งสิ้น 162 คน 
(ข้อมูลอัตรากําลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา, กันยายน 2560) 
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ   สูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 11 แห่ง คํานวณหาจํานวนตัวอย่างตามสูตร Yamane ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 ได้จํานวน 157 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบที (t-test แบบ Independent Samples) และ F-test (one way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา  สรุปผลการศึกษาดังน้ี 

1.  พนักงานส่วนตําบลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 111 คน (ร้อยละ 68.79) รองลงมา เป็น
เพศชาย จํานวน 46 คน (ร้อยละ 31.12) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี จํานวน 84 คน (ร้อยละ 
54.34) รองลงมา มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี จํานวน 42 คน (ร้อยละ 25.43) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
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ทํางาน 5-10 ปี จํานวน 89 คน (ร้อยละ 53.76) รองลงมา มีประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่า 5 ปี 
จํานวน 41 คน (ร้อยละ 26.01) 

2.  พนักงานส่วนตําบลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูง
เนิน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความสําเร็จในชีวิต 
ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความมั่นคงและปลอดภัย 
ด้านการยกย่องและยอมรับ และด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน  ปรากฏผลดังน้ี 

2.1  ด้านความรับผิดชอบ พนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี มีความ
ยินดีที่จะทํางานด้านอ่ืนนอกเหนือจากสายงานตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร รองลงมา ปริมาณงานท่ี
ปฏิบัติมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ สามารถควบคุมการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบของหน่วยงานได้ ระเบียบข้อบังคับและคําสั่งต่างๆ ส่งเสริมในการปฏิบัติงาน มีอํานาจ
เหมาะสมกับความรับผิดชอบในงานท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ตัดสินใจใน
การทํางานในหน่วยงานได้อย่างอิสระ และสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ตาม
ความต้องการ 

2.2  ด้านความสําเร็จในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย ดังน้ี งานที่ปฏิบัติสําเร็จตรงตามเป้าหมาย รองลงมา งานที่ปฏิบัติสําเร็จรวดเร็วตามกําหนดเวลา 
ได้วางแผนงานการปฏิบัติงานและดําเนินการตามแผนที่วางไว้จนสําเร็จ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ได้เป็นอย่างดี ได้พัฒนาจุดเด่นของตนในการปฏิบัติงาน สามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน และ ผู้บังคับบัญชาสอนงานก่อนการลงมือปฏิบัติงานจนเป็นที่เข้าใจ 

2.3  ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ พนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดังน้ี มีโอกาสในการได้รับพัฒนาความรู้ประสบการณ์ในการทํางานอยู่เสมอ รองลงมา ได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนตามผลงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ได้รับการประเมินจากผู้บังคับบัญชาอย่างยุติธรรม 
ตําแหน่งที่ปฏิบัติ ณ ปัจจุบันมีโอกาสจะก้าวหน้าทัดเทียมกับการปฏิบัติงานในตําแหน่งอ่ืนๆ ในหน่วยงาน 
มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ มีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งที่สูงกว่า
ตําแหน่งเดิม และ มีโอกาสได้ศึกษาต่อโดยได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม 

2.4  ด้านการยอมรับนับถือ พนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน รองลงมา ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของเพ่ือน
ร่วมงาน ผู้บริหารมอบหมายงานที่สําคัญให้ปฏิบัติ บุคคลภายนอกให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ได้เป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และเป็นแกนนําในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
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2.5  ด้านความมั่นคงและปลอดภัย พนักงานส่วนตําบลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี มีความรู้สึกมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดํารงอยู่ รองลงมา ได้รับสวัสดิการต่างๆ เพียงพอ
และเหมาะสมกับความต้องการ มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมั่นใจในระบบคุณธรรม 
อาคารสถานที่ทํางานและสภาพแวดล้อมอยู่ในสภาพเรียบร้อย มั่นคง และปลอดภัย และเงินเดือนเพียง
พอที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 

2.6  ด้านการยกย่องและยอมรับ พนักงานส่วนตําบลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ มีเกียรติและศักด์ิศรี รองลงมา เพ่ือนร่วมงานให้ความ
ไว้วางใจ ยอมรับฟัง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือนร่วมงานขอคําปรึกษา แนะนําในทั้งด้านการ
ปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัว การเป็นผู้ที่มีความสําคัญในหน่วยงาน และการได้รับคํายกย่องชมเชยจาก
ผู้บังคับบัญชา เมื่อทํางานที่ได้รับมอบหมายสําเร็จเสมอ 

2.7  ด้านความสําเร็จในชีวิต พนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี มีความ
ภูมิใจในอาชีพและตําแหน่งหน้าที่การงาน รองลงมา มีสุขภาพท่ีแข็งแรง และเต็มไปด้วยพลังและความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความสุขในชีวิตการปฏิบัติงาน ประสบความสําเร็จในชีวิตในด้านตําแหน่ง
หน้าที่การงาน และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ในเรื่องอาชีพการทํางาน 

3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนินในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

4.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของมีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนินในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

5.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของมีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน ที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนินในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา  ผู้ศึกษาอภิปรายผลการศึกษา  ดังต่อไปน้ี 
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1.  พนักงานส่วนตําบลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูง
เนิน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับการศึกษาของ  อดุลย์  ทองแก้ว  (2551 : บทคัดย่อ)  
ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและแรงจูงใจการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว
โรงพยาบาลจิตเวชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการวิจัยพบว่า  บรรยากาศองค์การในการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างช่ัวคราว โรงพยาบาลจิตเวชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ร่วมงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และการศึกษาในครั้งน้ีไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ  วัชระ  บุญปลอด 
(2551 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
พะเยา ผลการศึกษา พบว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  จังหวัดพะเยา  เฉลี่ยทุกด้านมีแรงจูงใจ
ระดับมาก 

การศึกษาในคร้ังน้ี  เมื่อพิจารณาในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า  อยู่ในระดับมาก  3  ด้าน  เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  ด้านความสําเร็จใน
ชีวิต  ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านความรับผิดชอบ  และอยู่ในระดับปานกลาง  4  ด้าน  
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  ด้านการยอมรับนับถือ  ด้านความมั่นคงและปลอดภัย  ด้าน
การยกย่องและยอมรับ  และด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่  โดยผู้ศึกษาอภิปรายผล  ดังน้ี 
 1.1  ด้านความสําเร็จในชีวิต  พนักงานส่วนตําบลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจด้านความสําเร็จในชีวิตที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานคือ  การมีความภูมิใจในอาชีพและตําแหน่งหน้าที่การงาน  การมีสุขภาพที่แข็งแรง และเต็มไป
ด้วยพลังและความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  การมีความสุขในชีวิตการปฏิบัติงาน การประสบ
ความสําเร็จในชีวิตในด้านตําแหน่งหน้าที่การงาน  และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ในเร่ืองอาชีพการ
ทํางาน  สอดคล้องกับการศึกษาของ  ดาริกา  ศรีพระจันทร์  (2553 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาเร่ือง
องค์ประกอบที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเกาะคา  จังหวัด
ลําปาง  ผลการศึกษาพบว่า  พนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง  มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานความม่ันคงและความก้าวหน้าในงานที่ทํา  อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับการศึกษาของ  
ชาญเดช  วีระกุล (2552 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับขวัญ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่  5  (จังหวัดอุบลราชธานี)  
พบว่า  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี  5  (จังหวัด
อุบลราชธานี)  ด้านความสําเร็จในการทํางาน  อยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับการศึกษา
ของ  วราภรณ์  คําเพชรดี (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงาน
สรรพากรพ้ืนที่อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของ
บุคลากร สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่อุบลราชธานี ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสําเร็จในการทํางาน 
ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงานด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ทํา และด้านความรับผิดชอบ 
โดยภาพรวม มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง  ประสงค์  ภาเรือง (2551 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา
เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจงหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
  1.2  ด้านความสําเร็จในการทํางาน  พนักงานส่วนตําบลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจด้านความสําเร็จในชีวิตที่
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ส่งผลต่อการปฏิบัติงานคือ  งานที่ปฏิบัติสําเร็จตรงตามเป้าหมาย  งานท่ีปฏิบัติสําเร็จรวดเร็วตาม
กําหนดเวลา  ได้วางแผนงานการปฏิบัติงานและดําเนินการตามแผนที่วางไว้จนสําเร็จ มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ได้พัฒนาจุดเด่นของตนในการปฏิบัติงาน สามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน และ ผู้บังคับบัญชาสอนงานก่อนการลงมือปฏิบัติงานจนเป็นที่เข้าใจ  สอดคล้องกับ
การศึกษาของ  ดาริกา  ศรีพระจันทร์  (2553 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาเร่ืององค์ประกอบที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง  ผลการศึกษา
พบว่า  พนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง  มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในงานที่ทํา  อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับการศึกษาของ  ชาญเดช  วีระกุล 
(2552 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับขวัญในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี  5  (จังหวัดอุบลราชธานี)  พบว่า  แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี  5  (จังหวัดอุบลราชธานี)  ด้าน
ความสําเร็จในการทํางาน  อยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับการศึกษาของ  วราภรณ์  คํา
เพชรดี (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่
อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของบุคลากร สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนที่อุบลราชธานี ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งงานด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ทํา และด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวม มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง  ประสงค์  ภาเรือง (2551 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจงหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
สอดคล้องกับการศึกษาของกรกช  ใจซื่อตรง (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท SCT จํากัด ผลการศึกษา พบว่า 1) พนักงานในระดับปฏิบัติการส่วนมากมีระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานในด้านความสําเร็จของงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และด้านความมั่นคงในการทํางาน อยู่ในระดับมาก 
 1.3  ด้านความรับผิดชอบ  พนักงานส่วนตําบลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจด้านความสําเร็จในชีวิตที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานคือ  มีความยินดีที่จะทํางานด้านอ่ืนนอกเหนือจากสายงานตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร 
รองลงมา ปริมาณงานที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ สามารถควบคุมการปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานได้ ระเบียบข้อบังคับและคําสั่งต่างๆ ส่งเสริมใน
การปฏิบัติงาน มีอํานาจเหมาะสมกับความรับผิดชอบในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ ผู้บังคับบัญชา
เปิดโอกาสให้ตัดสินใจในการทํางานในหน่วยงานได้อย่างอิสระ และสามารถเลือกแนวทางหรือวิธี
ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ตามความต้องการ สอดคล้องกับการศึกษาของ  ดาริกา  ศรีพระจันทร์  (2553 : 
บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาเรื่ององค์ประกอบที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลใน
เขตอําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง  ผลการศึกษาพบว่า  พนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเกาะคา  
จังหวัดลําปาง  มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานความมั่นคงและความก้าวหน้าในงานที่ทํา  อยู่ในระดับมาก  
สอดคล้องกับการศึกษาของ  ชาญเดช  วีระกุล (2552 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคท่ี  5  (จังหวัดอุบลราชธานี)  พบว่า  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานการ
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ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี  5  (จังหวัดอุบลราชธานี)  ด้านความสําเร็จในการทํางาน  อยู่ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  สอดคล้องกับการศึกษาของ  วราภรณ์  คําเพชรดี (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของบุคลากร สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่อุบลราชธานี ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงานด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน
ที่ทํา และด้านความรับผิดชอบ โดยภาพรวม มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง  ประสงค์   ภา
เรือง (2551 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจงหวัดอุบลราชธานี 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 1.4  ด้านการยอมรับนับถือ  พนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจด้านความสําเร็จในชีวิตที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานคือ  ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน รองลงมา ผลการปฏิบัติงานเป็นที่
ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหารมอบหมายงานที่สําคัญให้ปฏิบัติ บุคคลภายนอกให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน ได้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และเป็นแกนนําในการวางแผนการปฏิบัติงาน  
สอดคล้องกับการศึกษาของ  กรกช  ใจซื่อตรง  (2549 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท SCT จํากัด ผลการศึกษา พบว่า พนักงานในระดับปฏิบัติการส่วนมากมีระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานในด้านความสําเร็จของงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ และด้านความมั่นคงในการทํางาน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือด้านสภาพการทํางาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านเงินเดือน ด้านโอกาสท่ี
ได้รับในระดับปานกลาง 

1.5  ด้านความมั่นคงและปลอดภัย  พนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจด้านความสําเร็จในชีวิตที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานคือ  มีความรู้สึกมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงานท่ีดํารงอยู่ รองลงมา ได้รับสวัสดิการ
ต่างๆ เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมั่นใจในระบบ
คุณธรรม อาคารสถานที่ทํางานและสภาพแวดล้อมอยู่ในสภาพเรียบร้อย มั่นคง และปลอดภัย และ
เงินเดือนเพียงพอที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวได้  สอดคล้องกับการศึกษาของ  ดาริกา  
ศรีพระจันทร์  (2553 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาเรื่ององค์ประกอบที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง  ผลการศึกษาพบว่า  พนักงานเทศบาลตําบล
ในเขตอําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง  มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานความม่ันคงและความก้าวหน้าในงานที่
ทํา  อยู่ในระดับมาก  ผลการศึกษาพบว่า มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลในเขต
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 5 ด้านพบว่า พนักงานเทศบาลตําบลมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
และด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 และลําดับ
รองลงมาด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในตําแหน่งงานและด้านสภาพการทํางานอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 

1.6  ด้านการยกย่องและยอมรับ  พนักงานส่วนตําบลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจด้านความสําเร็จในชีวิตที่ส่งผล
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ต่อการปฏิบัติงานคือ  ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ มีเกียรติและศักด์ิศรี รองลงมา เพ่ือนร่วมงานให้
ความไว้วางใจ ยอมรับฟัง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือนร่วมงานขอคําปรึกษา แนะนําในทั้งด้าน
การปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัว การเป็นผู้ที่มีความสําคัญในหน่วยงาน และการได้รับคํายกย่องชมเชยจาก
ผู้บังคับบัญชา เมื่อทํางานที่ได้รับมอบหมายสําเร็จเสมอ 

1.7  ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่  พนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจด้านความสําเร็จใน
ชีวิตที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานคือ  มีโอกาสในการได้รับพัฒนาความรู้ประสบการณ์ในการทํางานอยู่เสมอ 
รองลงมา ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลงานและระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ได้รับการประเมินจาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างยุติธรรม ตําแหน่งที่ปฏิบัติ ณ ปัจจุบันมีโอกาสจะก้าวหน้าทัดเทียมกับการปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งอ่ืนๆ ในหน่วยงาน มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ มี
โอกาสได้เลื่อนตําแหน่งที่สูงกว่าตําแหน่งเดิม และ มีโอกาสได้ศึกษาต่อโดยได้รับการสนับสนุนอย่าง
เหมาะสม  สอดคล้องกับการศึกษาของ  วัชระ  บุญปลอด (2551 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดพะเยา ผลการศึกษา พบว่า พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล จังหวัดพะเยา เฉลี่ยทุกด้านมีแรงจูงใจระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านบรรยากาศในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านการยอมรับ
นับถือ และด้านความมั่นคงในงานสําหรับ ด้านความก้าวหน้าในงานมีแรงจูงใจในระดับปานกลาง  และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ  ปรียาพรรณ  ละอองนวล (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานตอนล่าง ผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอีสานตอนล่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้านคือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน ด้านความสําเร็จในชีวิตและด้านความคาดหวัง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้านความคาดหวัง ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบและด้านความสําเร็จในชีวิต 
อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

2.  การเปรียบเทียบแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

จากการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  ที่มีเพศ  อายุ  และประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน  มีความคิดเห็น
ว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาไม่
แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ  และประสบการณ์ในการทํางาน ไม่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
สอดคล้องกับการศึกษาของ  ประสงค์  ภาเรือง (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูเทศบาลจงหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า พนักงานครูเทศบาลที่มีตําแหน่งต่างกัน เพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 1.1  ด้านความรับผิดชอบ  ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานด้านอ่ืนที่นอกเหนือจากสาย
งานประจํา 

1.2  ด้านความสําเร็จในการทํางาน  องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา  ควรส่งเสริมหรือสนับสนุนเพ่ือให้งานที่ปฏิบัติสําเร็จตรงตามเป้าหมาย 

1.3  ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา  ควรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสในการได้รับพัฒนาความรู้
ประสบการณ์ในการทํางานอยู่เสมอ 

1.4  ด้านการยอมรับนับถือ  องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา  ควรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน  หรือการทํางานเป็นทีม 

1.5  ด้านการยกย่องและยอมรับ องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา  ควรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้พนักงานมีความภูมิใจในตําแหน่ง หน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ 

1.6  ด้านความสําเร็จในชีวิต องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา  ควรจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานให้มากย่ิงขึ้น 

2.  ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป 
2.1  ควรมีการศึกษารูปแบบในการปฏิบัติงานที่จะเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
2.2  ควรมีการศึกษาปัญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล 
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อติโรจ  บุญใย1 
ผิน  ปานขาว2 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการ ละลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  
จํานวน  120  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  (t–test)  และการทดสอบ
ค่าเอฟ  (F-test)  และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ เชฟเฟ่  
(Scheffe/)   

ผลการศึกษาพบว่า 
1.  บุคลากร  มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวม

และทุกด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี  ด้านความมั่นคงในการทํางาน  
ด้านนโยบายและการบริหาร  ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน  ด้านบรรยากาศในการทํางาน  และด้าน
ความก้าวหน้าในการทํางาน  ตามลําดับ 

2.  บุคลากรท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน   ใน
ภาพรวมและด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน  ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน  ด้านความมั่นคงในการ
ทํางาน ไม่แตกต่างกัน  ส่วนด้านนโยบายและการบริหาร และด้านบรรยากาศในการทํางาน  แตกต่างกัน 

3.  บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมและด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านความมั่นคงในการทํางาน 
และ ด้านบรรยากาศในการทํางาน ไม่แตกต่างกันด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนแตกต่างกัน 
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Abstract 
This research  purposed  to 1) study the factors effecting  on moral and spirit in 

work of maung district officer Phetchabun  Province 2) comparison the factors effecting  
on moral and spirit in work of maung district officer Phetchabun  Province classified by 
age and gender. The sample were maung district officer Phetchabun  Province totally 
120 persons. The instrument used for collecting the data was a questionnaire. The 
statistics used for analyzing the collected data were frequency, percentage, mean 
standard deviation t-test (independent sample) and F-test(One-way ANOVA). 

The study results as follow : 



40  Journal of Political Science and Social Science  Vol.3 No.1  January–June 2018 
 

 

1. The factors effecting on moral and spirit in work of maung district officer 
Phetchabun Province in overall and each aspect was at high level. The arranged mean 
scores from the highest to the lowest mean were Secure in work Policy and 
administration Welfare and salary Work environment and Progress in work position 
respectively. 

2. Comparison the factors effecting  on moral and spirit in work of maung district 
officer Phetchabun  Province classified by gender in overall and Secure in Welfare and 
salary and Progress in work position were not statistically different work Policy and 
administration Work environment were statically different. 

3. Comparison the factors effecting  on moral and spirit in work of maung district 
officer Phetchabun  Province classified by age in overall and Secure in work Policy and 
administration Work environment and Progress in work position were not statistically 
different work Policy and administration Work environment were  statically different 
Welfare and salary were statistically different. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทนํา 

ขวัญและกําลังเป็นสภาวะจิตใจหรือความรู้สึกของบุคคลที่ เป็นพฤติกรรมแสดงออกต่อ
สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานอันเป็นสิ่งบ่งช้ีให้เห็นถึงความต้ังใจและทําให้เกิด
กําลังใจที่จะที่จะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้ประสบผลสําเร็จเช่นถ้าบุคคลมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานดีย่อมส่งผลต่อผลผลิตและความสําเร็จของงานแต่ถ้าบุคคลมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ที่ไม่ดีย่อมส่งผลกระทบต่อความสําเร็จในการทํางานในแง่ที่ผลงานออกมาไม่ดีการทํางานไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือการปฏิบัติงานล้มเหลวได้ 

องค์การเกิดจากการที่มนุษย์รวมกลุ่มกันเพ่ือทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเพ่ือตอบความสนองความ
ต้องการแบบใดแบบหน่ึงเช่น การรวมตัวกันของคนในสมัยก่อนเพ่ือการล่าสัตว์มาเป็นอาหาร การสร้างที่
อยู่อาศัย การรวมตัวในลักษณะน้ียังช่วยสร้างความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มโดยนําเอาการรวมกลุ่มเป็น
เครื่องมือในการกําหนดความสัมพันธ์ จนกลายมาเป็นรูปแบบขององค์กรในปัจจุบัน ที่เป็นการร่วมตัวกัน
เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ มากกว่าการที่รวมตัวกันโดยสัญชาตญาณของมนุษย์เองเป็นที่ยอมรับและเห็นจริง
กันอย่างกว้างในปัจจุบันแล้วว่า ส่วนประกอบขององค์กรที่สําคัญที่สุดคือ มนุษย์ (Human Resources)
เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างจนกระท่ังกลายเป็นผลผลิต หรือการบริการตามแต่ละ
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ประเภทขององค์การ  ซึ่งนําไปสู่ความสําเร็จและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การ  โดยท่ัวไปมนุษย์แต่ละ
คนมีลักษณะหลากหลายแตกต่างกันในด้าน  ความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ  ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่ทําหน้าที่ใน
การปฏิบัติภารกิจต่างๆ  ให้องค์การบรรลุเป้าหมาย การดําเนินการให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์งานอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยคุณภาพทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (พะยอม วงศ์สารศรี,2540:2) 
ดังน้ันผู้บริหารองค์การทุกคนสมควรต้องมีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือให้สามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผล
แก่องค์การของตนเอง 

สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
องค์การที่จะสามารถดํารงอยู่ได้จะต้องเป็นองค์การที่สามารถปรับตัวให้เท่าทันและให้สามารถอยู่ได้
ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน การปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ได้อย่างเหมาะสมน้ัน  ทรัพยากรบุคคลนับเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญเน่ืองมาจากทรัพยากรบุคคลเป็น
ตัวการแห่งการเปลี่ยนแปลง  ที่จะผลักดันให้การใช้ทรัพยากรทางการบริหารขององค์การทั้งหลาย  เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ดังน้ันองค์การจึงมีภารกิจสําคัญประการหน่ึงคือ  การบริหารจัดการ  
การพัฒนาให้เป็นกําลังคนหรือทรัพยากรบุคคลขององค์การให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ ในการที่จะ
ปฏิบัติภารกิจ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้องค์กรได้รับ
การพัฒนาสามารถปรับตัวให้อยู่รอดในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน ซึ่ง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สามารถปฏิบัติภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ยังมี
สิ่งที่สําคัญย่ิงอีกประการหน่ึงที่เป็นเคร่ืองสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานสนองภารกิจ
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น ก็คือ “ขวัญและกําลังใจของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน”เพราะขวัญและกําลังใจจะผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักในองค์กร และ
ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างบุคลากรในองค์กร ให้สามารถปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้ และถ้าบุคลากรปราศจากขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแล้ว ย่อม
นําไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความล้มเหลวในภารกิจและจะนําไปสู่ความล่มสลาย
ขององค์กรดังน้ันขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจึงถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญย่ิงประการหน่ึงใน
การบริหารงาน  โดยเฉพาะหน่วยงานหรือองค์การขนาดใหญ่ดังเช่นส่วนราชการ  ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแล
ความเป็นอยู่ของประชาชน  การให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน  จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การทํางานซึ่งเป็นแรงจูงใจให้บุคคลทํางานด้วยความกระตือรือร้นและด้วยความสมัครใจหรือมีขวัญ
กําลังใจในการทํางานทําให้องค์การบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในที่สุดจึงเป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าขวัญและกําลังใจของบุคคลเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้การบริหารมีประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญดีจึงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกองค์การ (อุทัย หิรัญโต, 2520 : 181) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ให้ความสําคัญต่อการ
พัฒนาคนทั้งในฐานะผู้มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบ
โดยตรง จากการพัฒนามุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”เพราะ “คน” 
เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ จึงจําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ทักษะความสามารถดังน้ันการดําเนินงานขององค์กรจะมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากหรือน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรน้ันๆ ว่ามีแรงจูงใจ 
ความเต็มใจ และความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ 
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ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนามีการบูรณาการทั้งสองยุทธศาสตร์
อย่างผสมผสานกันอย่างสอดคล้อง เป็นระบบและได้มีการใช้ทรัพยากรจากหลายภาคส่วนเป็นจํานวนมาก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงทรัพยากรบุคคลที่มีหน่วยงานอยู่ในพ้ืนที่ ที่มีหน้าที่หลักต้องให้บริการแก่ประชาชนเช่น
ที่ทําการปกครองอําเภอต่างๆ ทั้งน้ีจากการปฏิรูประบบราชการ ตามนโยบายของรัฐบาลและตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ได้ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการหลายประการได้แก่ การ
ปรับปรุงโครงสร้างบทบาท ภารกิจของหน่วยงาน การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวน้ีล้วนมีผลกระทบต่อขวัญกําลังใจของบุคลากรในหน่วยงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงปัจจัยต่างๆ 
ที่ล้วนมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริหารงานบุคคล สวัสดิการและ
ค่าตอบแทนและสภาพแวดล้อมเป็นต้น 

จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวข้างต้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา
น้ี  จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
ที่ว่าการอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการ
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ว่าการ
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

1.  บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

2.  บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

ขวัญกําลังใจเป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้บริหารจะต้องเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอเพราะถ้าการบํารุง
ขวัญที่ดีจะทําให้มีการสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้แก่หน่วยงานจึงต้องมีการเสริมสร้างขวัญและบํารุงขวัญ
ของพนักงานเพ่ือรักษาเสถียรภาพของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงตามความต้องการและส่งผลไปถึง
ประสิทธิภาพของงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540 : 241)ได้กล่าวถึงความสําคัญของขวัญในการปฏิบัติงานดังน้ี 
1.  ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
2.  เกิดความจงรักภักดีซื่อสตัย์ต่อหมู่คณะและองค์การ 
3.  ปฏิบัติอยู่ในกรอบแห่งระเบียบวินัยและศีลธรรมอันดีงาม 
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4.  เกิดความสามัคคีในหมูค่ณะและก่อให้เกิดพลังร่วม (Group  Effort) และฝ่าฟัน 
อุปสรรคทั้งหลายขององค์กรได้ 

5.  เกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจการต่างๆขององค์กร 
6.  เกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในองค์กรที่ตนปฏิบัติอยู่ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
ทฤษฎีการเสริมแรงของการจูงใจ (Reinforcement Theory of Motivation) เป็นเรื่องที่

เก่ียวข้องโดยตรงกับกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ประเด็นสําคัญในเรื่องน้ีคือพฤติกรรมอาจ
จูงใจให้มุ่งสู่รางวัลโดยนัยน้ีนักบริหารจึงปรับใช้ทฤษฎีโดยการกําหนดรางวัลหรือการลงโทษที่เหมาะสม
มากกว่าที่จะวิเคราะห์ถึงแรงจูงใจหรือความต้องการของผู้ปฏิบัติงานเร่ืองน้ีเก่ียวข้องสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
กับกฎแห่งผลกรรม (Law of Effect) ซึ่งเอ็ดวาร์ดแอลธอร์นไดก์ (Edward L. Thorndike) ได้เสนอไว้โดย
กล่าวว่าการตอบสนองต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์อย่างเดียวกันการตอบสนองใดที่ทําให้เกิดความพึง
พอใจพฤติกรรมน้ันคล้ายจะเกิดขึ้นอีก ส่วนการตอบสนองใดที่ทําให้เกิดความไม่สบาย (เป็นการลงโทษ)พฤติกรรม
น้ันเหมือนจะไม่เกิดขึ้นอีกซึ่งก็สอดคล้องกับลัทธิสุขนิยมปรัชญาโบราณดังได้กล่าวมาแล้ว 

ทฤษฎีการเสริมแรงทางบวกและลบเมื่อนําเรื่องการเสริมแรงไปสัมพันธ์กับกฎแห่งผลกรรมแล้วก็
จะเกิดการเสริมแรงในทางบวก (Positive Reinforcement–PR) และการเสริมแรงในทางลบ (Negative 
Reinforcement–NR) การเสริมแรงไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือลบต่างก็เพ่ิมพลังการตอบโต้และทําให้เกิด
การทําซ้ําซากมีมากขึ้นแต่ทั้งตัวตัวเสริมแรงในทางบวกและทางลบก็จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมหรือการ
ทําพฤติกรรมเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีเพราะตัวเสริมแรงในทางบวกเป็นผลที่ปรารถนาส่วนการเสริมแรงในทางลบจะ
ทําให้เกิดพฤติกรรมเพ่ิมขึ้น  เพ่ือจะได้หนีหรือหลบเลี่ยงผลกรรมที่ไม่พึงปรารถนา 

กระมล  ทองธรรมชาติ  (2528 – 69 –72)  ได้กล่าวถึง  ปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพของระบบ
ราชการไทย  ดังน้ี 

1)  ความไม่มีประสิทธิภาพ  ได้แก่  การปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ  ใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานมาก แต่ได้ผลน้อยและงานไม่มีคุณภาพ 

2)  การดําเนินงานล่าช้า มีขั้นตอนมากเพ่ือการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 
3)  คุณภาพการบริการไม่ดี เพราะระบบราชการเป็นระบบอํานาจนิยมไม่สนใจที่จะให้บริการแม้

หน้าที่จะต้องให้บริการ แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถให้การบริการที่ดีได้ 
4)  สายการบังคับบัญชายาว เน่ืองจากระบบราชการเป็นระบบการรวมอํานาจขั้นตอนจาก

การปฏิบัติงานถึงหน่วยนโยบายยาวมาก 
5)  เทคโนโลยีเน้นการใช้แรงงานคนมาก ไม่มีการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้จึงเกิด

ปัญหางานล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพ 
สมยศ  นาวีการ (2520 : 5) ได้เสนอปัจจัย 7 ประการ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ขององค์กร ดังน้ี 
1.  กลยุทธ์ (Strategy) เก่ียวกับการกําหนดภารกิจ การพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนในองค์กร 

โอกาส และอุปสรรคภายนอกองค์กร 
2.  โครงสร้าง(Structure)โครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบัติงาน 
3.  ระบบ (System) ระบบขององค์กรที่จะทําให้บรรลุเป้าหมาย 
4.  แบบ (Style)แบบของการบริหารเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
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5.  บุคลากร(Staff) 
6.  ความสามารถ(Skill)  
7.  ค่านิยมร่วมของคนในองค์กร(Shared Value) 

จากแนวคิดในเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพอาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยที่มีประสิทธิภาพเป็น
สิ่งที่ทําให้เกิดประสิทธิภาพในหลายด้าน และในหลายๆระดับในการทํางานซึ่งมีอยู่หลายประการ เช่นการ
ฝึกอบรม ประสบการณ์ ความรู้สึกผูกพัน ความยุติธรรมในการทํางาน การรักษาระเบียบวินัยในการทํางาน 
ความเข้าใจ และกําหนดแนวคิดในการทํางานให้กระจ่าง ความน่าเช่ือถือ สมรรถภาพในการทํางาน การ
กําหนดมาตรฐานท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกสอน และการให้บําเหน็จรางวัลแก่ผู้ที่ทํางานได้ตาม
เป้าหมาย 

มนัส  ศุภวิริยากร (2550 : 18) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง การช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวก ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ และการบริการที่ดีจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีทัศนคติต่อผู้ให้บริการและ
หน่วยงานที่ให้บริการเป็นไปในทางบวก คือ เกิดความชอบและความพึงพอใจ 

ศิริพร ตันติพูลวินัย (2538 : 59) กล่าวว่าบริการเป็นงานที่เราทําเพ่ือผู้อ่ืนทําแล้วผู้อ่ืนได้รับ
ประโยชน์และความพึงพอใจและผู้กระทําต้องมีความสุขในงานน้ันด้วย 

สรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลสองฝ่ายคือผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ เป็นการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกของผู้ให้บริการเพ่ือให้ผู้รับบริการประสบ
ความสําเร็จในสิ่งที่ต้ังใจไว้ 

สุนทร  เทียมสุวรรณเลิศ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน่าง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม” ผลการศึกษา
พบว่า “ระดับจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์หารบริหารส่วนตําบลแวงน่าง อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากเจ็ดด้าน 
ได้แก่ ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
ลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และอยู่ใน
ระดับปานกลางสามด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ 
และด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล” 

นิพนธ์  พรหมจารี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย” ผล
การศึกษาพบว่า “โดยรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อแยกเป็นรายระดับ พบว่า มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานสูง จํานวนหน่ึงด้าน คือ ด้านการปกครองบังคับบัญชา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับ
ปานกลางเก้าด้านคือ ด้านความสําเร็จของงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายและการ
บริหารด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านสภาพแวดล้อมภายในการ
ทํางาน ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อําเภอโว่พิสัย จังหวัดหนองคาย ที่มีความแตกต่างกันด้าน
การศึกษา ตําแหน่ง ประสบการณ์ในการทํางาน และรายได้ โดยรวมและรายด้านมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน” 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
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 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีศึกษา คือ ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใน
ที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  จํานวน  120  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test แบบ Independent Samples) และ F-test (one way 
ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จํานวน  79  
คน  (ร้อยละ  65.84)  รองลงมาเป็นเพศหญิง  จํานวน  41  คน (ร้อยละ  34.16)  ส่วนใหญ่มีอายุ  30-
50  ปี  จํานวน  57  คน (ร้อยละ  47.50)  รองลงมามีอายุตํ่ากว่า  30  ปี  จํานวน  34  คน (ร้อยละ  
28.34)  และมีอายุ  50  ปีขึ้นไป  จํานวน  29  คน (ร้อยละ  24.16) 

2.  บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก  (μ =4.07)  โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี  ด้านความม่ันคงในการทํางาน  (μ =4.30)  ด้านนโยบายและการ
บริหาร  (μ =4.12)  ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน  (μ =4.04)  ด้านบรรยากาศในการทํางาน  (μ 
=3.96)  และด้านความก้าวหน้าในการทํางาน  (μ =3.91) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  เป็นดังน้ี 

2.1  ด้านนโยบายและการบริหาร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (μ =4.12)  เรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ  คือ  การเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานมีผลกระทบต่อการ
ทํางาน  (μ =4.40)  รองลงมา  หน่วยงานมีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงาน  (μ =4.20) และหน่วยงาน
มอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม  (μ =4.15)  ส่วนข้อที่บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุดคือ  หน่วยงานมีโครงสร้างและอัตรากําลังเหมาะสม
กับสภาพในปัจจุบัน  (μ =3.90) 
 2.2  ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (μ =4.04)  เรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ  คือ  การพิจารณาความดีความชอบหรือปรับเงินเดือนขึ้นอยู่กับผล
การปฏิบัติงาน  (μ =4.28)  รองลงมา  สวัสดิการที่ได้รับครอบคลุมหมดแล้ว  (μ =4.12) และเงินเดือน
และสวัสดิการท่ีได้รับทําให้มีชีวิตอย่างสุขสบาย ไม่ต้องด้ินรนหางานอ่ืนเพ่ิม  (μ =4.05)  ส่วนข้อที่
ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ  หน่วยงานให้ค่าจ้างและผลตอบแทนน้อยกว่าที่อ่ืน  
(μ =3.78) 
 2.3  ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (μ =3.91)  เรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ  คือ  งานที่ทําอยู่มีโอกาสท่ีจะได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น  (μ =4.24)  
รองลงมา  การได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการทํางานและการแต่งต้ังโยกย้าย  (μ =4.12) และความพอใจ
ในความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานในขณะนี้  (μ =3.87)  ส่วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามี
การปฏิบัติน้อยที่สุดคือ  ที่ทํางานสนับสนุนให้ไปฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ในงาน  (μ 
=3.58) 
 2.4  ด้านความมั่นคงในการทํางาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (μ =4.30)  เรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ  คือ  ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  (μ =4.14)  
รองลงมา  งานที่ปฏิบัติอยู่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  (μ =4.04) และงานที่ทําอยู่ในขณะนี้มี
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ความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง  (μ =3.96)  ส่วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ  
การปฏิบัติงานถูกกลั่นแกล้งจากหัวหน้างาน  (μ =3.72) 
 2.5  ด้านบรรยากาศในการทํางาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (μ =3.96)  เรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ  คือ  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน มีผลทําให้การ
ปฏิบัติงานดีขึ้น  (μ =4.10)  รองลงมา  อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอและใช้การ
ได้ดี  (μ =4.04) และสถานที่ทํางานเอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงาน  (μ =4.02)  ส่วนข้อที่ประชาชนมีความ
คิดเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการทํางาน  (μ 
=3.74) 

3.  บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไม่แตกต่าง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน  ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน  ด้านความมั่นคงในการทํางาน 
ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านที่แตกต่างได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านบรรยากาศในการทํางาน  
ทั้งน้ีเมื่อพิจารณา ค่าเฉล่ีย พบว่า เพศหญิงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากกว่าเพศชาย 

4.  บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  และด้านนโยบายและการ
บริหาร ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านความมั่นคงในการทํางาน และ ด้านบรรยากาศในการทํางาน 
ไม่แตกต่างกัน  ส่วนด้านที่แตกต่างกันได้แก่ ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอ
เมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้ศึกษาอภิปรายผลการศึกษา  ดังน้ี 
 1.  บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับการศึกษาของ  ลือ
ชา  ภักดีศรี (2551 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงาน
เทศบาลตําบลแวง  อําเภอ โพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ผลการศึกษาพบว่า  บุคลากรในสํานักงานเทศบาล
ตําบลแวง  อําเภอ โพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  จริญญา  ครูพิพรม (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลทรายมูล  อําเภอนํ้าพอง  จังหวัดขอนแก่น  ผล
การศึกษาพบว่า  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลทรายมูล  อําเภอนํ้าพอง  จังหวัดขอนแก่น  มีระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  กีรติกานต์  สุธีร
ยงประเสริฐ  (2552 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าฉนวน  และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตูม  อําเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  ผล
การศึกษาพบว่า  ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลท่าฉนวนและ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตูม  อําเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  สุนทร  เทียมสุวรรณเลิศ  (2553 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ทําการศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลแวงน่าง  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ผล
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การศึกษาพบว่า  ระดับจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์หารบริหารส่วนตําบลแวงน่าง อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

จากการศึกษาในครั้งน้ี  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมและ
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี  ด้านความมั่นคงในการทํางาน  
ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอภิปรายผลได้ว่า  บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความ
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  งานที่ปฏิบัติอยู่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  และงานที่
ทําอยู่ในขณะนี้มีความม่ันคงและเจริญรุ่งเรือง สอดคล้องกับการศึกษาของ  จริญญา  ครูพิพรม (2553 : 
บทคัดย่อ)  ที่ได้ทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลทราย
มูล  อําเภอนํ้าพอง  จังหวัดขอนแก่น  ผลการศึกษาพบว่า  ด้านปัจจัยค้ําจุน  มีระดับแรงจูงใจเรียงจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านความมั่นคงของอาชีพ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านการปกครองบังคับ
บัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านนโยบายและการบริหารงาน 

ส่วนด้านที่บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความคิดเห็นในระดับ
รองลงมา  อภิปรายผลได้ดังน้ี 

ด้านนโยบายและการบริหารบุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความ
คิดเห็นว่าปัจจัยเป็นที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่บุคลากรสังกัด
ที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความคิดเห็นว่าส่งผลมาก  ได้แก่  การเปล่ียนแปลงนโยบาย
ของหน่วยงานมีผลกระทบต่อการทํางาน  หน่วยงานมีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงาน  และหน่วยงาน
มอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม  ส่วนเร่ืองที่บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบูรณ์  มีความคิดเห็นว่าส่งผลในระดับน้อย  การจัดโครงสร้างและอัตรากําลัง  แสดงให้เห็นว่าที่ว่า
การอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีการจัดโครงสร้างและอัตรากําลังเหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน 
 ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน  บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ มี
ความคิดเห็นว่าปัจจัยเป็นที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  โดยเรื่องที่
บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความคิดเห็นว่าส่งผลมาก  ได้แก่  การพิจารณา
ความดีความชอบหรือปรับเงินเดือนต้องขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน  ความครอบคลุมสวัสดิการที่ได้รับ  
และเงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับทําให้มีชีวิตอย่างสุขสบาย ไม่ต้องด้ินรนหางานอ่ืนเพ่ิม  ส่วนเรื่องที่
บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความคิดเห็นว่าส่งผลในระดับน้อย  คือการได้รับ
ค่าจ้างและผลตอบแทนมีความเหมาะสม 
 ด้านบรรยากาศในการทํางาน  บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ มี
ความคิดเห็นว่าปัจจัยเป็นที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  โดยเรื่องที่
บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความคิดเห็นว่าส่งผลมาก  ได้แก่  การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน มีผลทําให้การปฏิบัติงานดีขึ้น  อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานมีเพียงพอและใช้การได้ดี  และสถานที่ทํางานเอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงาน  ส่วนเรื่องที่บุคลากร
สังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความคิดเห็นว่าส่งผลในระดับน้อย  ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการทํางาน  แสดงให้เห็นว่าที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  
มีการจัดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเหมาะสมและไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการทํางาน   
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 ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน  บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  มี
ความคิดเห็นว่าปัจจัยเป็นที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  โดยเรื่องที่
บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความคิดเห็นว่าส่งผลมาก  ได้แก่  งานที่ทําอยู่มี
โอกาสท่ีจะได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น  การได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการทํางานและการแต่งต้ังโยกย้าย  
และความพอใจในความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานในขณะนี้  ส่วนเรื่องที่บุคลากรสังกัดที่ว่าการ
อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีความคิดเห็นว่าส่งผลในระดับน้อย  คือที่ทํางานสนับสนุนให้ไปฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ในงาน  แสดงให้เห็นว่าที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  มี
การสนับสนุนให้บุคลากรไปฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์  อยู่ในระดับที่บุคลากรพอใจ 

2.  บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไม่แตกต่าง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน  ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน  ด้านความมั่นคงในการทํางาน 
ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  อังคณา  บุญตาแวง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลในเขตพ้ืนที่อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ   ผล
การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนที่อําเภอสหัสขันธ์  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ พบว่า  บุคลากรเทศบาลในเขตพื้นที่อําเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ที่มีเพศต่างกันแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ไม่ต่างกัน 

3.  บุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  และด้านนโยบายและการ
บริหาร ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน ด้านความมั่นคงในการทํางาน และ ด้านบรรยากาศในการทํางาน 
ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  อังคณา  บุญตาแวง (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลในเขตพ้ืนที่อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ผล
การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนที่อําเภอ สหัสขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า  บุคลากรเทศบาลในเขตพ้ืนที่อําเภอ สหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ที่มีเพศต่างกัน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่ต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 เรื่องต่อไปน้ี  ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ได้แก่  
1)  การเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานมีผลกระทบต่อการทํางาน  2)  การพิจารณาความดีความชอบ
หรือปรับเงินเดือนควรข้ึนอยู่กับผลการปฏิบัติงาน  3)  งานที่ทําอยู่มีโอกาสท่ีจะได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น  4)  
การทําให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  และ  5)  สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 
มีผลทําให้การปฏิบัติงานดีขึ้น 

2.  ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป 
 2.1  ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2.2  ควรศึกษาสภาพปัญหา  สาเหตุ  และแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสังกัดที่ว่าการอําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบรหิารส่วน 
ตําบลสําพะเนยีง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

 
นพดล  ศิริประเสริฐ1 

ผิน  ปานขาว2 

 
บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาจําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่มีอายุ  18  ปีขึ้นไป ที่
อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาจํานวน  3,978  
คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 363 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และ
เมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)  
  ผลการศึกษาพบว่า 
  1.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง 
อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย  ดังน้ี  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติและด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลตามลําดับ 
 2.  ประชาชนที่เพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
สําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  แต่ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยเพศชายมีส่วนร่วมสูงกว่าเพศหญิง 
 3.  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่าง
กัน 
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ABSTRACT 
This research  purposed  to study and comparison the participation of people for 

Development plan of Sampaneang sub-district organization administration Nondaeng 
district Nakhon Ratchasima  Province classified by gender and education level. The 
population were people age over 18 years old in Sampaneang sub-district organization 
administration Nondaeng district Nakhon Ratchasima  Province 3,978 persons the studied 
sample were 363 persons select sample size  by Taro Yamane formula. The instrument 
used for collecting the data was 5 rating scale questionnaire. The statistics used for 
analyzing the collected data were frequency, percentage, mean  standard deviation t-
test (independent sample) and F-test(One-way ANOVA). 

The study results as follow  : 
1. The participation of people for Development plan of Sampaneang sub-

district organization administration Nondaeng district Nakhon Ratchasima  Province in 
overall was at moderate  level. The arranged mean scores from the highest to the 
lowest mean were Participate in benefit Participate in decision making Participate in 
action and Participate in evaluation respectively. 

2. Comparison the participation of people for Development plan of 
Sampaneang sub-district organization administration Nondaeng district Nakhon 
Ratchasima  Province classified by Gender in overall and each aspects were not 
statistically different accept Participate in decision making were statistically different at 
.01 level of significant. 

3. Comparison the participation of people for Development plan of 
Sampaneang sub-district organization administration Nondaeng district Nakhon 
Ratchasima  Province classified by education level in overall and each aspects were not 
statistically different. 

 
 
 
 
 
 
 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2542  กําหนดให้มีแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง
และแนวทางการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจ
จากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจาก
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ทุกฝ่าย มีกระบวนการท่ียืดหยุ่น และสามารถปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งได้มอบหมายภารกิจการพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนภายในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงทําให้งบประมาณและทรัพยากรใน
การบริหารงานและพัฒนาประเทศลงไปสู่ระดับท้องถิ่นมากขึ้น  ทั้งน้ีการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะเกิดประโยชน์และส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพหากได้มีการประสาน
เช่ือมโยงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในภาพรวม 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 กําหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือทําหน้าที่ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนการดําเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับ
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําขึ้นเป็นเสมือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น ประกอบกับในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งมีคณะ
กรรมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งระดับจังหวัดและระดับอําเภอทําหน้าที่การบูรณาการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นทุกระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการประสานให้แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละระดับภายในจังหวัดมีความประสานเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ตลอดจนการบูรณาการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีการบูรณาการร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  (พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542) 
 การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน
พ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งน้ีจะต้องสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย การจัดทํา   หรือการวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจึงมีความสําคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตและ
เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึง
ประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทอํานาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมี
หน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่าน้ัน แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วยและเป็นองค์กรที่เปิด
โอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งน้ีส่วนราชการมีหน้าที่ในการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค  
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและให้ส่วน
ราชการที่ถ่ายโอนภารกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้
ทราบว่าภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทําและภารกิจใดราชการบริหารส่วนกลางเป็น
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ผู้จัดทํา เพ่ือประชาชนจะได้ขอความช่วยเหลือหรือร้องเรียนได้ถูกต้อง  ทั้งน้ี การบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพได้
น้ัน  การวางแผนถือเป็นกลไกประการหน่ึงที่จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องและเหมาะสมจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้
ความสําคัญต่อการวางแผนในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  ทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคตโดยใช้แผนพัฒนาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน 
 จึงกล่าวได้ว่าแผนพัฒนาเป็นส่วนสําคัญที่เป็นแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่ของ
แต่ละองค์กรที่จะสามารถทําได้มากน้อยต่างกัน โดยจะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น เช่น การประชาคม การประชุมกลุ่ม รวมทั้งเวทีการสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยน   ข้อมูล ทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องให้ความสําคัญ
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อประโยชน์สุขของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบการทํางานของรัฐที่เก่ียวข้องในการ
กําหนดนโยบาย เพราะความเจริญก้าวหน้าและมีความสามารถในการรับใช้ประชาชนในการอํานวยความ
สะดวกและความสุขให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นย่อมขึ้นอยู่กับการวางแผนและการจัดทําแผนที่สนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอันจะส่งผลให้ประชาชนมีความรู้สึกเช่ือมั่นและศรัทธา  โดยมี
ความรู้สึกตัวว่ามีความผูกพัน  มีส่วนได้เสียต่อถิ่นอาศัยซึ่งเป็นการสร้างพลเมืองที่มีความรับผิดชอบให้แก่
ประเทศชาติโดยรวม  (อุทัย  หิรัญโต,  2523 : 5-6)  
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  ผู้ศึกษาจึงศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  3.  เพ่ือศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
  1.  ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสํา
พะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  แตกต่างกัน 
  2.  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  แตกต่างกัน 
 
แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 



54  Journal of Political Science and Social Science  Vol.3 No.1  January–June 2018 
 

 

 ความหมายของการมีส่วนร่วม นักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ดังเช่น 
  ยุวัฒน์  วุฒิเมธี  (2526 : 154)  ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นหมายถึง การเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณา ตัดสินใจการร่วมปฏิบัติและการร่วม
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง 
  อภิชัย  พันธเสน  (2539 : 87)  ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมบางคร้ังจะหมายถึง การสร้างความรู้สึก
มีส่วนร่วม และในบางคร้ังอาจหมายถึง การลดช่องว่างของการสื่อสารระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรืออีกความหมายหน่ึง อาจจะหมายถึง การให้ความสําคัญในการเข้าถึงหรือกลไกในการได้รับปัจจัย
ใหม่เพ่ิมขึ้นหรือก่อให้เกิดความพอใจเพ่ิมขึ้นบ้างในการสนองความต้องการพ้ืนฐานหรือสิ่งที่ประชาชนรู้สึก
ต้องการ 
  สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนหรือท้องถิ่นน้ันๆ 
ได้เข้ามามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น หรือการรักษาสิทธิต่างๆ ของตน เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่เป็น
ปัญหาของชุมชนหรือท้องถิ่นน้ันๆ ที่ตรงกับความต้องการท่ีแท้จริง และทําให้เกิดการคิดริเริ่มที่จะทํางาน
เพ่ือส่วนรวมของประชาชนมากขึ้น ทําให้เกิดความร่วมมือกันในการดําเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของ
ประชาชนที่อยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นน้ันๆ มากข้ึน เพ่ือการรักษาผลประโยชน์หรือการทําให้เกิดผล
ประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนหรือท้องถิ่นของตน ตรงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีชุมชนหรือท้องถิ่น
ต้องการ 
 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผน การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกําหนดหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จําเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่
เพ่ิมขึ้น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กําหนดรูปแบบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น (คู่มือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 2547 : 1-2) 
  ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ จึงมีบทบาท 
อํานาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเท่าน้ันแต่ยังขยายบทบาท หน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นด้วยและเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
 ความหมายของการปกครองท้องถิ่นน้ันได้มีผู้ให้ความหมายหรือคํานิยามไว้จํานวนมาก ส่วนใหญ่
แล้วคํานิยามเหล่าน้ันต่างมีหลักการที่สําคัญคล้ายคลึงกัน จะแตกต่างกันบ้างก็คือสํานวนและรายละเอียด
ปลีกย่อย ซึ่งสามารถพิจารณาได้ ดังน้ี 
 ประทาน  คงฤทธิศึกษากร (2545 : 15) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ และมีองค์การทําหน้าที่ปกครองท้องถิ่น 
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โดยคนในท้องถิ่นน้ัน ๆ องค์การน้ีจัดต้ังโดยถูกควบคุมจากรัฐบาล แต่มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย และ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง 

ประหยัด  หงษ์ทองคํา (2526) กล่าวว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) เป็น
รูปการปกครองที่เกิดจากระบบการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) จากส่วนกลางไปยัง
ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยตนเอง เพ่ือสนองความต้องการและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 กล่าวโดยสรุป การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองที่ยึดหลักการกระจายอํานาจเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐและท้องถิ่น เน้นผลประโยชน์ของท้องถิ่นโดยตรง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาส
เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพ่ือสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชากร  คือ  ประชาชนที่มี
อายุ  18  ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา  จํานวน  3,978  คน กลุ่มตัวอย่าง  ประชาชนที่มีอายุ  18  ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ จํานวน 363.29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ค่า
ความเช่ือมั่น ค่าความถ่ี  (Frequency)  ค่าร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (Standard  Deviation) และการทดสอบ t-test  และ  F-test  (One way ANOVA)  
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสํา
พะเนียง  อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  สรุปผลการศึกษาดังน้ี 
 1.  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 197 คน (ร้อยละ  54.27)  รองลงมาเป็นเพศชาย 
จํานวน 166 คน (ร้อยละ  45.73) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จํานวน 140 คน (ร้อยละ  
38.57) รองลงมามีการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา จํานวน 129 คน  (ร้อยละ  35.53) และมีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จํานวน 94 คน (ร้อยละ  25.90) 
  2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( x =3.47)  โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย  ดังน้ี  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  ( x =3.77)  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
( x =3.59)  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ( x =3.38)  และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ( x
=3.13) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เป็นดังน้ี 
 2.1  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x =3.59)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี  5  ข้ออยู่ในระดับมาก  และมี  3  ข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ ดังน้ี การมีส่วนร่วมในเวทีแสดงความคิดเห็นหรือร่วมเวทีประชา
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พิจารณ์ของหมู่บ้านเพ่ือรับรองแผนพัฒนา  ( x =4.17)  รองลงมา องค์การบริหารส่วนตําบลได้เชิญ
ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนา  ( x =4.01) 
และจํานวนประชาชนในหมู่บ้านที่เข้าร่วมการจัดทําประชาคมกับองค์การบริหารส่วนตําบล เก่ียวกับ
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  ( x =3.99)  ส่วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียงน้อยที่สุดคือ  การมีความขัดแย้งในการเสนอปัญหา
ความต้องการ/ความคิดเห็นของท้องถิ่น  ( x =2.54) 
 2.2  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( x =3.38)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี  4  ข้ออยู่ในระดับมาก  และมี  3  ข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ ดังน้ี การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้นําไปดําเนินการในหมู่บ้าน  ( x =4.02)  รองลงมา มีการประสาน
ขอความร่วมมือระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตําบล  ( x =3.97) และองค์การบริหารส่วน
ตําบลได้เชิญประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อ จัดจ้างในโครงการตามแผนพัฒนา  ( x =3.77)  
ส่วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสํา
พะเนียงน้อยที่สุดคือ  การมีส่วนในการรับงานจ้างเหมาของประชาชนในโครงการหรือกิจกรรมที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลดําเนินการ  ( x =2.52) 
 2.3  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x =3.77)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี  6  ข้ออยู่ในระดับมาก  และมี  3  ข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ ดังน้ี การได้รับประโยชน์จาการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมท่ีชุมชนสามารถดําเนินการได้เองตามแผนพัฒนา  ( x =4.21)  รองลงมา มีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้จัดทําแผนงาน โครงการ ที่เก่ียวกับงานด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า นํ้าประปา เพ่ือ
บริการประชาชน  ( x =4.11) และองค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดทําแผนงาน โครงการที่เก่ียวกับงาน
ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและเยาวชน ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือให้บริการประชาชน  ( x =4.08)  
ส่วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสํา
พะเนียงน้อยที่สุดคือ  องค์การบริหารส่วนตําบลได้ให้การอุดหนุน จ่ายค่าตอบแทน มอบของรางวัลให้แก่
ประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการกับองค์การบริหารส่วนตําบล  ( x =3.44) 
 2.4  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( x =3.13)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี  3  ข้ออยู่ในระดับมาก  และมี  3  ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ  ดังน้ี  องค์การบริหารส่วนตําบลได้มีการแต่งต้ัง
ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลโครงการ แผนงานตามแผนพัฒนา  ( x =3.67)  รองลงมา มี
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  ( x
=3.53) และองค์การบริหารส่วนตําบลได้มีการแต่งต้ังประชาชนเข้าร่วมควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนา  ( x =3.52)  ส่วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียงน้อยที่สุด คือ  การเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการควบคุมการจัดทํา
บัญชีขององค์การบริหารส่วนตําบล  ( x =2.61) 
 3.  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสํา
พะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
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พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยเพศชายมี
ส่วนร่วมสูงกว่าเพศหญิง 
 4.  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 5.  ประชาชนมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
ดังน้ี 
 5.1  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประชาชนมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมากที่สุดคือ 
ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องในการจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความสามารถ 
และมีทักษะในการจัดทําแผนพัฒนา รองลงมาควรเชิญประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอ
ปัญหาความต้องการ ความคิดเห็นในการกําหนดแนวทางพัฒนาแก้ไขและลดปัญหาของชุมชนให้มาก
ย่ิงขึ้น ควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา และควรเพ่ิมช่องทางการ
ให้ข้อมูลแก่ประชาชนให้มากย่ิงขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือประชาชนจะได้มีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ 
 5.2  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ประชาชนมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมากท่ีสุดคือ 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมในแผนพัฒนาให้ประชาชน
ได้รับทราบให้มากย่ิงขึ้น รองลงมาควรบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมในแผนพัฒนาให้สอดคล้อง
และตรงกันกับกิจกรรมสําคัญทางศาสนา หรือกิจกรรมวันสําคัญของชาติ เพ่ือประชาชนจะได้มีส่วนร่วม
มากย่ิงขึ้น จัดบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เหมาะสม และให้ประชาชนเห็นว่าเขามีส่วนสําคัญ
ต่อผลสําเร็จของแผนงาน โครงการ กิจกรรมในแผนพัฒนา และ ควรจัดกิจกรรมกระตุ้นหรือส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากย่ิงขึ้น 
 5.3  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ประชาชนมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมากที่สุดคือ 
ควรมีระบบการประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่งถึง และหลากหลาย
ช่องทาง เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าวเว็บไซต์ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น 
รองลงมา ควรมีการจัดประชุมประชาคมเป็นประจํา การออกพบปะประชาชนแบบแบบสัญจรเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาของประชาชนในทุกหมู่บ้าน ควรสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพ่ือให้กลุ่มสามารถ
ดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และประสบความสําเร็จ และควรสนับสนุนให้มีโครงการเพ่ือสร้างรายได้แก่
ประชาชน โดยอาจทําเป็นโครงการนําร่องในระยะเริ่มต้น และพัฒนาเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป 
 5.4  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ประชาชนมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมากที่สุด
คือ ควรนําระบบสารสนเทศมาใช้ใน การติดตาม และการประเมินผล ซึ่งจะทําให้กระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนามีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน มีความรวดเร็ว และง่ายต่อการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รองลงมา ควรจัดทํารายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา และเผยแพร่
การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ และควรแต่งต้ังประชาชนโดยให้
ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพเป็นกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา 
 
อภิปรายผล 
  การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสํา
พะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา มีประเด็นที่สําคัญและน่าสนใจซึ่งจะได้อภิปรายผล  ดังน้ี 
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  1.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง  อําเภอ
โนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับการศึกษาของ  อภิวัฒน์  
ปะกิทัง (2553 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ มีความมุ่งหมาย  1)  เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  2)  เพ่ือเปรียบเทียบประชาชนที่มีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และระยะเวลาที่
อยู่อาศัยอยู่ในชุมชน แตกต่างกัน  มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  แตกต่างกัน  และ  3)  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทําแผนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนโดยส่วนรวมและจําแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง  ผลการศึกษาในครั้งน้ี  ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ  กัญรยาณีย์  กาฬภักดี (2557 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนบ้านไม้รูด  ตําบลไม้รูด  อําเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนบ้านไม้รูด ตําบลไม้รูด อําเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด และเพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนบ้านไม้รูด ตําบลไม้
รูด อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ผลการศึกษา พบว่าการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนบ้านไม้รูด  ตําบลไม้รูด  อําเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  
ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  และยังไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ  ยุพา   แพงจันทร์  (2552 : บทคัดย่อ)  
ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนตําบลบ้านต้าย อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนตําบลบ้านต้าย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  จากการศึกษาในคร้ังน้ี  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาในด้านต่างๆ  
โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียการปฏิบัติเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล  
  1.1  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสํา
พะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  มีส่วนร่วมระดับมาก  โดยเรื่องที่ประชาชนมีส่วนร่วมมาก  
ได้แก่  การมีส่วนร่วมในเวทีแสดงความคิดเห็นหรือร่วมเวทีประชาพิจารณ์ของหมู่บ้านเพื่อรับรอง
แผนพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตําบลได้เชิญประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในการดําเนินงานตาม
แผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนา  จํานวนประชาชนในหมู่บ้านที่เข้าร่วมการจัดทําประชาคมกับ
องค์การบริหารส่วนตําบล เก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
  1.2  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง 
อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  มีส่วนร่วมระดับมาก  โดยเร่ืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมมาก  ได้แก่  
การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้นําไป
ดําเนินการในหมู่บ้าน  มีการประสานขอความร่วมมือระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตําบล  
องค์การบริหารส่วนตําบลได้เชิญประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อ จัดจ้างในโครงการตาม
แผนพัฒนา 
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  1.3  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสํา
พะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  มีส่วนร่วมระดับมาก  โดยเรื่องที่ประชาชนมีส่วนร่วมมาก  
ได้แก่  การได้รับประโยชน์จาการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ชุมชนสามารถ
ดําเนินการได้เองตามแผนพัฒนา  มีองค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดทําแผนงาน โครงการ ที่เก่ียวกับงาน
ด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า นํ้าประปา เพ่ือบริการประชาชน  องค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดทํา
แผนงาน โครงการที่เก่ียวกับงานด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและเยาวชน ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
เพ่ือให้บริการประชาชน 
  1.4  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสํา
พะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  มีส่วนร่วมระดับปานกลาง  โดยเรื่องที่ประชาชนมีส่วนร่วม
มาก  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตําบลได้มีการแต่งต้ังประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลโครงการ 
แผนงานตามแผนพัฒนา  มีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบลได้มีการแต่งต้ังประชาชนเข้าร่วมควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา 
 2.  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสํา
พะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยเพศชายมี
ส่วนร่วมสูงกว่าเพศหญิง  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
สําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้านเพศ ส่งผลต่อการส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
 3.  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
หญิง  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้านระดับการศึกษา  ไม่ส่งผลต่อการส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสําพะเนียง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้ 
  1.1  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  องค์การบริหารส่วนตําบลควรทําความเข้าใจแก่
ประชาชนในการเสนอปัญหาความต้องการให้มีความเห็นพ้องต้องกัน 
  1.2  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนตําบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโครงการเกี่ยวกับงานจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มากย่ิงขึ้น 
  1.3  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  องค์การบริหารส่วนตําบลควรจัดกิจกรรมเพื่อ
ประกาศเกียรติคุณแก่ประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
  1.4  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  องค์การบริหารส่วนตําบลควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการควบคุมการจัดทําบัญชีขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มาก
ย่ิงขึ้น 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
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 1)  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 2)  ควรศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
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การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีข่องอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน 
ในอําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
วีรชาติ  ชอบการ1 

ผิน  ปานขาว2 

 
บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 556 คน  กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของทาโร  
ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 232 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test) 
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe/) 
  ผลการศึกษาพบว่า 
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  1.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา มีความคิดเห็น
ว่าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
ดังน้ีด้านการให้คําแนะนํา ปรึกษา  รองลงมาด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
ด้านปัญหาในการปฏิบัติงาน  และด้านการป้องกันโรค  ตามลําดับ 
 2.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมาที่มีเพศและ
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2รองศาสตราจารย์ อาจารย์. สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 

ABSTRACT 
 This research  purposed  to 1) study the operation and role of village public 
health volunteer  in Nondaeng district Nakorn Ratchasima province  2) comparison the 
operation and role of village public health volunteer  in Nondaeng district Nakorn 
Ratchasima province  classified by Gender and Education level.  The population were 
village public health volunteer  in Nondaeng district 556 persons the studied sample 
totally 232 persons the sample size by using Taro Yamane formula. The instrument used 
for collecting the data was a questionnaire rating scale 5 level. The statistics used for 
analyzing the collected data were frequency, percentage, mean  standard deviation t-
test (independent sample) and F-test(One-way ANOVA). 

The study results show as follow  : 
1.  The operation and role of village public health volunteer  in Nondaeng district 

Nakorn Ratchasima province  in overall was at moderate level. The arranged mean 
scores from the highest to the lowest mean were suggestion consult Health promoting 
Follow up Problem of operation and Disease prevention respectively. 

2.  Comparison the operation and role of village public health volunteer  in 
Nondaeng district Nakorn Ratchasima province  in overall classified by Gender and 
Education level in overall and each aspects were not statistically different. 
 
บทนํา 

ประเทศไทยได้ประกาศนโยบายเพ่ือการพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน เมื่อปีพ.ศ. 2523 โดย
มุ่งสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน(Primary  Health  Care) เพ่ือให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
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ในปี 2543กระทรวงสาธารณสุขจึงเริ่มดําเนินการสาธารณสุขมูลฐานต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่4 (พ.ศ. 2520-2524)เป็นต้นมาแต่ยังเป็นลักษณะกระจายเป็นโครงการเท่าน้ันงาน
สาธารณสุขมูลฐานได้เริ่มอย่างจริงจังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5 (พ.ศ. 2525-
2529) โดยประกาศเป็นนโยบายในแผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศอย่างชัดเจนจึงนับว่าประเทศไทย
ได้นําระบบสาธารณสุขมูลฐาน  (Primary  Health  Care)  มาใช้ต้ังแต่น้ันเป็นมาการสาธารณสุขมูลฐาน 
ได้รับการผลักดันและบรรจุให้เป็นนโยบายและแผนสาธารณสุขแห่งชาติ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) จนถึงปัจจุบัน หลักการสําคัญของการสาธารณสุขมูลฐาน คือ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รู้สึกเป็นเจ้าของ และเข้ามาร่วมช่วยเหลืองานด้าน
สาธารณสุข ทั้งด้านกําลังคน กําลังเงิน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มิได้หมายถึงชุมชนให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการพัฒนา หากแต่หมายถึงประชาชนในชุมชนน้ัน เป็นผู้ตระหนักถึงปัญหาของชุมชน
ของตนเป็นอย่างดี จึงเป็นผู้กําหนดปัญหาสาธารณสุขของชุมชนนั้นเอง  เป็นผู้วิเคราะห์ปัญหา ตลอดจน
แนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน ทั้งน้ีโดยชุมชนมีความสามารถในการแยกแยะได้ว่า วิธีการแก้ปัญหาใด 
ประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไขได้ วิธีการใดอยู่นอกเหนือความสามารถของชุมชน ก็ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
บุคคลหรือ องค์กรภายนอกเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีได้หลาย
รูปแบบ เช่น การสํารวจและใช้ผลการสํารวจความจําเป็นขั้นพ้ืนฐาน (จปฐ.) การจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนใน
หมู่บ้านเพ่ือแก้ปัญหาสาธารณสุข การจัดต้ังศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) การคัดเลือกและ
ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว(กสค.) เพ่ือให้บุคคลเหล่าน้ีเป็น
ผู้นําในการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมอนามัยของเพ่ือนบ้านในชุมชน  นอกจากน้ี ยังมีการนําเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานด้วย เป็นเทคนิควิธีการท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับแต่ละ
สภาพท้องถิ่น และประชาชนสามารถปฏิบัติได้  เทคนิควิธีการน้ีหมายรวมต้ังแต่วิธีการค้นหาปัญหา 
ขบวนการในการแก้ไขปัญหา จนกระทั่งถึงเทคนิคในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเอง  เทคนิคเหล่าน้ี อาจ
เป็นภูมิความรู้ด้ังเดิมในชุมชนที่มีการถ่ายทอดในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของตนเองมาเป็นเวลาช้านาน  
หรืออาจเป็นภูมิความรู้ใหม่ๆที่ชุมชนได้เรียนรู้เพ่ิมเติมว่าเหมาะสมกับชุมชนในการแก้ปัญหา 

อย่างไรก็ตาม  งานสาธารณสุขมูลฐาน หรืองานสาธารณสุขในรูปแบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้ัน
ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ แต่พบอยู่คู่กับสังคมมาเป็นเวลานานแล้ว  ซึ่งจะเห็นได้จากเรื่องของยาสมุนไพร ยาแผน
โบราณ หมอพ้ืนบ้าน หมอตําแย แม้กระทั่งหมอผี ก็ล้วนที่เป็นช่ือติดปากคุ้นหูคนไทยมาโดยตลอดเหล่าน้ี
ล้วนแสดงให้เห็นถึงความพยายามท่ีจะให้ประชาชนสามารถดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและได้ ในด้านสุขภาพ
อนามัย ซึ่งเกิดจากเหตุผลความจําเป็นในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรผู้ให้บริการ และเทคโนโลยีที่จะ
นํามาใช้ในการบริการสาธารณสุข ประกอบกับประชาชนในบางพ้ืนที่ อยู่ไกลในพ้ืนที่ทุรกันดารไม่สามารถ
เดินทางมารับบริการได้ทันและทั่วถึงรวดเร็วตามความต้องการ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้พยายามศึกษา 
ทดลองรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้สามารถขยายบริการและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้เข้าถึง
ครอบคลุมมากที่สุด นับต้ังแต่การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ของหมอตําแยให้สามารถบริการให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือนบ้านและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง  มีคุณภาพและปลอดภัย แล้วเรียกช่ือใหม่ว่า “ผดุง
ครรภ์โบราณ” เมื่อปีพุทธศักราช 2500 ในด้านการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน และการจัดหานํ้า
สะอาดสําหรับใช้ด่ืม ในระยะน้ันก็ได้นําประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการในรูปแบบของ
คณะกรรมการเรียกช่ือว่า “กรมการพัฒนาสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน” (ยุวดี  ด่านสุวรรณดํารง, 2551 : 
1) และต้ังแต่ประเทศไทยได้นําการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีในการจัดการบริการสาธารณสุขของรัฐ
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ส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเองรัฐได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้มาเป็นผู้กระตุ้นและสนับสนุนให้ประชาชน
ดูแลตนเองและการที่จะบรรลุเป้าหมายน้ีต้องอาศัยกลไกท่ีสําคัญในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานคือ
ระบบอาสาสมัครเป็นหลักโดยการให้ความรู้และฝึกอบรมให้ประชาชนเข้าร่วมดําเนินการในรูปของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) โดยเน้นงานป้องกันผสมผสานกับงานบําบัดรักษาและการ
ทํางานสาธารณสุขมูลฐานน้ันบุคคลที่ซึ่งมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างย่ิงในการทํางานก็คืออาสาสมัคร
สาธารณสุข และการที่จะทํางานให้ประสบความสําเร็จได้น้ันปัจจัยสําคัญก็คือการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขน่ันเอง 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรือ อสม. คือประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนที่อาสา
เสียสละเวลาหยาดเหง่ือแรงกายและทุนทรัพย์มาช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนโดยได้รับการอบรมให้
ความรู้ด้านการสาธารณสุขจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นประจําและต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านได้ช่ือว่าเป็นผู้ทําการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในระดับชุมชนและ
ระดับหมู่บ้าน โดยกิจกรรมที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านดําเนินการร่วมกับประชาชนในรูปแบบ
ของการมีส่วนร่วมมากมายหลายประการเช่น ด้านโภชนาการสามารถดําเนินการจนสภาวะท่ีเด็กขาด
สารอาหารที่มีเป็นจํานวนมากลดลงจนไม่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศด้านการให้ภูมิคุ้มกันโรคสามารถ
กําจัดโรคโปลิโอให้พ้นจากประเทศไทยได้ด้านการจัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาลทําให้ประชาชนคน
ไทยรอดพ้นจากโรคท้องร่วงได้เป็นจํานวนมากด้านการจัดหายาที่จําเป็นทําให้ประชาชนมียาที่จําเป็นไว้ใช้
ในครอบครัวและชุมชนได้ด้านอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัวทําให้อัตราการตายของเด็ก
และมารดาเสียชีวิตระหว่างคลอดลดลงทําให้เด็กทารกมีสุขภาพดี(สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูล
ฐาน.  2543 : 9)จึงกล่าวได้ว่า  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรือ อสม.เป็นกลุ่มบุคคลที่มี
คุณูปการทางด้านการสาธารณสุขในชุมชน  โดยได้ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตลอดมาซึ่ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านเป็นทั้งเป้าหมายการพัฒนาและเป็นตัวกลางนําการพัฒนาไปสู่
ประชาชนซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ 
 ในปัจจุบันซึ่งอาจเรียกว่าเป็นยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง  ทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ
ที่ตกตํ่าลง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมาอย่างมากมายพร้อมกับกระแสการพลิกฟ้ืนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืนสามารถพ่ึงพาตนเองได้
ดังน้ันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาวะที่เกิดขึ้นน้ีจึงส่งผลให้มีการปรับแนวคิดของงาน
สาธารณสุขมูลฐานมาเป็นระบบสุขภาพภาคประชาชนซึ่งเป็นระบบที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนา
สุขภาพของคนในชุมชนด้วยการส่งเสริมผลักดันให้ประชาชนตระหนักในการดูแลสุขภาพและถือเป็นหน้าที่
ของตนเองไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่จะต้องกําหนดหรือออกแบบกิจกรรมในการ
ดําเนินงานให้เป็นเรื่องของชุมชนเองที่จะต้องต้ังเป้าหมายบริหารจัดการและวัดผลสําเร็จด้วยตนเอง
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสามารถทําได้เพียงให้ความร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเน่ืองในการส่งเสริม
สนับสนุนหรือสร้างกลไกปัจจัยที่เก้ือหนุนการจัดการด้านสุขภาพของชุมชนด้วยแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงน้ีจึง
ส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุขที่แต่เดิมถูกมองว่าเป็นบุคคลดูแลตามละแวกบ้านและให้ความรู้ด้าน
สาธารณสุขแก่ประชาชนจะถูกยกระดับจากบุคคลเป็นกระบวนการกลุ่มเครือข่ายที่จะเช่ือมต่อกับระบบ
สุขภาพในระดับต่างๆรวมถึงระบบการพัฒนาอ่ืนๆ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,  2546 : 16-24) 
 จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น  ผู้ศึกษาจึงทําการศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมาผลจากการศึกษาในครั้งน้ีจะ
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เป็นแนวทางในการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอโนนแดง  
จังหวัดนครราชสีมา  ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1.  เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านใน
อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ในอําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
  1.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาที่มีเพศต่างกัน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  แตกต่างกัน 
  2.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมาที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  แตกต่างกัน 
  
ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
 นโยบายสาธารณะภาษาอังกฤษใช้คําว่า  “Public Policy”  ซึ่งโดยทั่วไปนิยมเรียกกันว่า
“นโยบาย” การนิยามศัพท์ที่จะกล่าวถึงในเบ้ืองต้นน้ีจะช่วยให้ทราบความหมายที่เรียกว่านโยบายซึ่งเป็น
การอธิบายถึงความเป็น “งาน” โดยอธิบายว่างานใดเป็นงานประจําที่ไม่ใช่นโยบายนอกจากน้ันจะเป็นการ
แยกแยะให้เห็นความแตกต่างของบทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจําได้ชัดเจนย่ิงขึ้นโดย
ได้มีนักวิชาการให้คําจํากัดความของนโยบายสาธารณะที่แตกต่างกันบ้างหากจะแบ่งกลุ่มความหมายของ
คําว่า“นโยบายสาธารณะ”อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ1) ความหมายอย่างกว้างและ 2) ความหมาย
เฉพาะดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

ความหมายอย่างกว้าง 
 ความหมายอย่างกว้างมีลักษณะเป็นกลุ่มคํานิยามท่ีระบุไว้อย่างกว้างๆจนไม่สามารถช้ีให้เห็นถึง
ความแตกต่างของงานประจํา (Routine) กับงานนโยบายได้เช่น 
 นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจกระทําหรือไม่กระทําโดยส่วนที่รัฐบาลเลือกจะกระทํา
จะครอบคลุมกิจกรรมต่างๆท้ังหมดทั้งกิจกรรมที่เป็นงานประจําและกิจกรรมที่เกิดขึ้นบางโอกาสเช่นการที่
รัฐบาลเก็บภาษีมรดกการออกกฎหมายปราบปรามโจรผู้ร้ายการยกเลิกนโยบายเกณฑ์ทหารของบาง
ประเทศเป็นต้น 

มยุรี อนุมานราชธน(2549 : 6) ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะว่าหมายถึงกิจกรรมการ
กระทําของรัฐบาลและมติการเลือกตัดสินใจของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลได้ทําการตัดสินใจและกําหนดไว้ล่วงหน้า
เพ่ือช้ีนําให้มีกิจกรรม/การกระทําต่างๆ  เกิดขึ้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดยมี
การวางแผนการจัดทําโครงการวิธีการบริหารหรือกระบวนการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ใช้บริการในแต่ละเรื่อง 
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 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่านโยบายสาธารณะหมายถึงแนวทางปฏิบัติหรือ
กิจกรรมต่างๆที่รัฐบาลของประเทศหน่ึงๆกําหนดขึ้นมาด้วยความต้ังใจว่าจะกระทําเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนโดยอาจมีแผนและโครงการรองรับเพ่ือเป็นแนวทางช้ีนําให้มีการปฏิบัติหรือการกระทําต่างๆ
เกิดขึ้นตามมาท้ังน้ีเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้โดยสิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือไม่กระทํา
น้ันอาจส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 
แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
ความหมายของบริการสาธารณะ 
 ศุภชัยยาวะประภาษ  (2540 : 23)  ได้นิยามและความหมายของคําว่าบริการสาธารณะจะต้อง
พิจารณาจากองค์ประกอบ  2  ประการคือ 
 1.  บริการสาธารณะเป็นกิจการที่อยู่ในความอํานวยการหรือความควบคุมของฝ่ายปกครอง
ลักษณะที่สําคัญที่สุดของบริการสาธารณะคือต้องเป็นกิจการที่รัฐจัดทําขึ้นเพ่ือสนองความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชนซึ่งก็คือเป็นกิจการที่อยู่ในความอํานวยการของรัฐแต่เน่ืองจากปัจจุบันภารกิจของ
รัฐมีมากขึ้นกิจกรรมบางอย่างต้องใช้เทคโนโลยีในการจัดทําสูงใช้เงินลงทุนสูงและรัฐไม่มีความพร้อมจึง
ต้องมอบให้บุคคลอ่ืนซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ดําเนินการซึ่งเมื่อรัฐมอบหน้าที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะให้บุคคลอ่ืนดําเนินการจัดทําแล้วบทบาทของรัฐในฐานะผู้จัดทําหรือผู้อํานวยการก็
จะเปลี่ยนไปเป็นผู้ควบคุมโดยรัฐจะเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานของบริการสาธารณะควบคุมความปลอดภัย
รวมทั้งควบคุมค่าบริการทั้งน้ีเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตอบแทนมากที่สุดและเดือดร้อนน้อยที่สุด 
 2.  บริการสาธารณะจะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือสาธารณะประโยชน์โดยความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชนอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือความต้องการท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและความต้องการท่ีจะ
อยู่อย่างปลอดภัยดังน้ันบริการสาธารณะที่รัฐจัดทําจึงต้องมีลักษณะที่สนองความต้องการของประชาชนท้ัง
สองประการดังกล่าวกิจการใดที่รัฐเห็นว่ามีความจําเป็นต่อการอยู่อย่างปลอดภัยหรือการอยู่อย่างสุขสบาย
ของประชาชนรัฐก็จะต้องเข้าไปจัดทํากิจการน้ันและนอกจากน้ีในการจัดทําบริการสาธารณะของรัฐรัฐไม่
สามารถจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดได้รัฐจะต้อง
จัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
 นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2547 :3-5) ได้รวบรวมความหมายของบริการสาธารณะตามท่ีมีผู้ให้
ความหมายไว้ ดังเช่นกิจกรรมใดจะเป็นบริการสาธารณะได้ก็ต่อเมื่อนิติบุคคลมหาชนเป็นผู้ดําเนินการหรือ
ดูแลกิจกรรมนั้นเพ่ือสาธารณะประโยชน์การจะพิจารณาว่ากิจกรรมใดเป็นบริการสาธารณะให้ดูที่
จุดมุ่งหมายของการก่อต้ังองค์กรหรือกิจกรรมน้ัน 
 คํานิยามของบริการสาธารณะอาจแยกเป็นสองลักษณะโดยพิจารณาจากลักษณะทางด้าน
การเมืองกับลักษณะทางด้านกฎหมายคือ 
 ก.  ลักษณะทางด้านการเมืองบริการสาธารณะได้แก่สิ่งที่รัฐจะต้องจัดทําเพ่ือสนองความ
ต้องการของคนในชาติไม่ว่าจะเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานเช่นความปลอดภัยจนกระทั่งถึงความต้องการ
ทางด้านเศรษฐกิจโดยรัฐอาจทําเองหรือมอบให้คนอ่ืนเป็นผู้ดําเนินการจัดทําก็ได้ 
 ข.  ลักษณะด้านกฎหมายบริการสาธารณะประกอบด้วยเง่ือนไข  3  ประการคือ 
  1.  เกิดขึ้นจากผู้ปกครองประเทศหรือจากแนวทางที่ผู้ปกครองประเทศวางไว้ 
  2.  มีความต้องการจากประชาชนเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
  3.  เกิดความไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดทําได้โดยเอกชน 
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 จากคําจํากัดความดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าบริการสาธารณะประกอบไปด้วยเง่ือนไขสําคัญ3
ประการคือ 
  1.  บริการสาธารณเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองโดยมีความแตกต่าง
อยู่ที่ฝ่ายปกครองระดับสูงซึ่งจะเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ในการจัดต้ังเลือกวิธีการจัดต้ังเลือกวิธีการดําเนินงาน
และการควบคุมการดําเนินการกับฝ่ายปกครองระดับปฏิบัติงานซึ่งจะต้องเป็นผู้ดําเนินการจัดทําบริการ
สาธารณะตามหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายปกครองระดับสูงได้วางไว้ 
  2.  บริการสาธารณะจะต้องตอบสนองความต้องการของส่วนรวม 
  3.  บริการสาธารณะจะต้องเป็นส่วนเสริมข้อบกพร่องหรือความไม่เพียงพอของเอกชน 
 ในเวลาต่อมาเง่ือนไข 3 ประการน้ีได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของทฤษฎีว่าด้วยบริการสาธารณะใน
ปัจจุบันในทางทฤษฎีน้ันบริการสาธารณะแบ่งได้สองประเภทใหญ่ๆคือบริการสาธารณะที่มีลักษณะทาง
ปกครอง (Services Publics Administrative) และบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม (Services Publics Industrials et Commerciaux) บริการสาธารณะที่มีลักษณะทาง
ปกครองได้แก่กิจกรรมที่โดยสภาพแล้วเป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่จะต้องจัดทําเพ่ือสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนกิจกรรมเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยและความ
สงบสุขของชุมชนบริการสาธารณะประเภทน้ีฝ่ายปกครองต้องอาศัย “อํานาจพิเศษ” ตามกฎหมาย
มหาชนในการจัดทําบริการสาธารณะทางปกครองส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่รัฐจัดทําให้ประชาชนโดยไม่
ต้องเสียค่าตอบแทนและนอกจากน้ีเน่ืองจากกิจกรรมของบริการสาธารณะทางปกครองเป็นเรื่องที่เป็น
หน้าที่เฉพาะของฝ่ายปกครองท่ีต้องอาศัยเทคนิคพิเศษในการจัดทํารวมทั้ง “อํานาจพิเศษ” ของฝ่าย
ปกครองในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยดังน้ันฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถมอบบริการสาธารณะประเภท
น้ีให้องค์กรอ่ืนหรือเอกชนเข้ามาดําเนินการแทนได้บริการสาธารณะทางปกครองจะได้แก่กิจการที่
เก่ียวข้องกับการรักษาความสงบภายในประเทศการป้องกันประเทศและการคลังเป็นต้น 
 
 
แนวคิดเก่ียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน และพัฒนาสาธารณสุขจึงได้นําเอาการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักใน
การพัฒนา ต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2520-2524) เป็นต้นมาโดยสนับสนุน
ให้มีการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศและส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักในความจํา
เป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนเองซึ่งมีตัวจักรสําคัญในการดําเนินงาน คือ ผู้สื่อข่าว
สาธารณสุข (ผสส.)และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ต่อมาในปี 2535 ได้มีการยกระดับ
อาสาสมัครสาธารณสุขให้มีเพียงระดับเดียวคืออสม.ที่ต่างก็เสียสละแรงกายแรงใจ เวลาและทุนทรัพย์ในการ
ดําเนินงานพัฒนาหมู่บ้านให้สามารถพ่ึงตนเองได้โดยมิได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น (ศูนย์ฝึกอบรมและ
พัฒนาสุขภาพภาคประชาชน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,2553) 
แนวคิดเก่ียวกับบทบาท 
 ความหมายของบทบาท 
 ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของคําว่าบทบาทไว้หลายความหมายในที่น้ีผู้ศึกษาขอยกตัวอย่าง
มาเฉพาะที่เห็นว่าน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ดังน้ี 
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 พัทยา  สายหู  (2516  :  68)  อธิบายว่า บทบาทหน้าที่คือสิ่งที่ทําให้เกิดความเป็นบุคคลและ
เปรียบได้เสมือนบท ของตัวละครท่ีกําหนดให้ผู้แสดงในละครน้ันๆเป็น (ละคร) อะไร มีบทบาทท่ีจะต้อง
แสดงอย่างไร ถ้าแสดงพฤติกรรมหรือไม่สมบทบาทก็อาจถูกเปลี่ยนตัวไม่ให้แสดงไปเลย ในความหมาย
เช่นน้ี บทบาท ก็คือการกระทําต่างๆท่ีบทกําหนดไว้ให้ผู้แสดงต้องทําตราบใดที่ยังอยู่ในบทบาทน้ี 
 สุพัตรา  สุภาพ (2522  :  52) อธิบายว่า สถานภาพและบทบาท  (Status  and  Role) ว่าการที่
เรากําหนดเรียกบุคคลหนึ่งว่า เป็นข้าราชการหรือตําแหน่งใดๆน้ันเป็นการเรียกตามสถานภาพ(Status) 
ของผู้น้ันสถานภาพจะเป็นตําแหน่งที่ได้จากการเป็นสมาชิกกลุ่มเป็นสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดที่บุคคลมีอยู่
เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน และสังคมส่วนรวมสถานภาพจะกําหนดว่า บุคคลน้ันมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
อย่างไร มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรในสังคม สถานภาพเป็นสิ่งเฉพาะบุคคล ทําให้บุคคลนั้นแตกต่างจาก
ผู้อ่ืนและมีอะไรบ้างเป็นเคร่ืองหมายของตนเอง 
 ณรงค์เส็งประชา  (2541: 136)  อธิบายว่าบทบาทคือพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพบทบาท
เป็นพฤติกรรมที่สังคมกําหนดและคาดหมายให้บุคคลกระทําตามหน้าที่ 
 จากการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า บทบาท คือ พฤติกรรมหรือการกระทําของแต่ละบุคคลซึ่งจะมี
ลักษณะแตกต่างกันไปตามตําแหน่งและหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมและสามารถ
คาดการณ์พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  
คือ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  ในอําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน  556  คน   
กลุ่มตัวอย่าง  คือ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  ในอําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  
จํานวน  556  คนเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ค่าความเช่ือมั่น ค่าความถ่ี  (Frequency)  ค่า
ร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) และ
การทดสอบ t-test  และ  F-test  (One way ANOVA)  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอ
โนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  ผู้ศึกษาสรุปผลการศึกษาดังน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  พบว่า  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง  จํานวน  149  คน  (ร้อยละ  64.22)  รองลงมาเป็นเพศชาย  จํานวน  83  คน  (ร้อย
ละ  35.75)  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน  137  คน (ร้อยละ  59.06)  รองลงมามี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน  67  คน (ร้อยละ  28.88)  และมีการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษา  
จํานวน  28  คน  (ร้อยละ  12.07) 
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 2.  ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้านในอําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอ
โนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  มีความคิดเห็นว่าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  ( x =3.26)  เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี  ด้านการให้คําแนะนํา ปรึกษา  ( x
=3.41)  รองลงมาด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ( x =3.36)  ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ( x =3.31)  
ด้านปัญหาในการปฏิบัติงาน  ( x =3.19)  และด้านการป้องกันโรค  ( x =3.13)  ตามลําดับ  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  ปรากฏผลดังน้ี 
 2.1  ด้านการป้องกันโรคโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.13)  เรียงลําดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย  3  อันดับ ดังน้ี การตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจหานํ้าตาลในปัสสาวะแก่ประชาชน
เพ่ือดูโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  ( x =3.57) รองลงมา การชักชวนและแนะนําให้เพ่ือนบ้าน
ทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุง  ( x =3.15)  และการมีการจัดหาและจ่ายถุงยางอนามัยในสุขศาลา  ( x
=3.12) 
  ส่วนข้อที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่น้อยที่สุดคือ  การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน  ( x
=2.74) 
 2.2  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.36)  เรียงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย  3  อันดับ  ดังน้ี  การแนะนําให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ( x
=3.63)  รองลงมา  การทําตนเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านสาธารณสุข  ( x =3.40)  และการจัดกิจกรรมออก
กําลังกายแก่ประชาชนในชุมชน  เช่น เต้นแอโรบิค  ( x =3.39) 
  ส่วนข้อที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่น้อยที่สุดคือ  การช่ังนํ้าหนักเด็ก  0-5 ปี  บันทึกเปรียบเทียบภาวะขาดสารอาหาร( x
=3.20) 
 2.3  ด้านการให้คําแนะนํา ปรึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( x =3.41)  เรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3  อับดับ  ดังน้ี  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  ( x =3.58)  รองลงมา  การ
แนะนําเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุให้แก่ประชาชน  ( x =3.56) และการแนะนําเรื่องการวางแผนครอบครัว
ให้แก่ประชาชน  ( x =3.51) 
  ส่วนข้อที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่น้อยที่สุดคือ  การแนะนําเรื่อง โภชนาการ สุขาภิบาล  อาหารและสิ่งแวดล้อมให้แก่
ประชาชน  ( x =3.18) 
 2.4  ด้านปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( x =3.19)  เรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ  ดังน้ี  การปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน  ( x =3.29)  รองลงมา 
ความรู้และอายุของอาสาสมัครสาธารณสุข  ( x =3.22)  และการขยายผลข้อมูลที่ได้รับ  ( x =3.17) 
  ส่วนข้อที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่น้อยที่สุดคือ  ตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจหานํ้าตาลในปัสสาวะแก่ประชาชนเพ่ือดูโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  ( x =3.12) 
 2.5  ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( x =3.31)  
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ  ดังน้ี  การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมและป้องกัน
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โรค  ( x =3.61)  รองลงมา  การหมุนเวียนปฏิบัติงานที่สุขศาลา ( x =3.52)  และการเป็นผู้สื่อข่าว
สาธารณสุข  ( x =3.45) 
  ส่วนข้อที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่น้อยที่สุดคือ  การเป็นแกนนําในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน  ( x =3.42) 
 3.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  ที่มีเพศต่างกัน  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ไม่แตกต่างกัน 
 4.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอ
โนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  ผู้ศึกษาอภิปรายผล  ดังต่อไปน้ี 
 1.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  มีความคิดเห็น
ว่าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับการศึกษาของ  สุชาติ  
มนตรีบุตร  (2549 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตาม
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น  ผลการศึกษาพบว่า  1) การปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เช่น  ด้านการป้องกันโรค  ด้านการรักษาพยาบาล  ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ  และด้านการฟ้ืนฟูสภาพ  เป็นต้น  และสอดคล้องกับการศึกษาของ  เนรมิต  จันทร์ทอง  
(2550 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก  ศึกษา
กรณีตําบลหนองหิน อําเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  พบว่า  การมีส่วนร่วมของ  ประชาชนในการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับการศึกษาของ สหัทยา  ถึงรัตน์  (2556 : 
บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองอ่าง
ศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้ พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
อาชีพ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองอ่าง
ศิลา 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบว่า 
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  (อสม.)  ในเขตเทศบาลเมือง
อ่างศิลา  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  โดยรวมมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยู่ในระดับปฏิบัติ
ค่อนข้างมาก  สอดคล้องกับการศึกษาของ  จําเนียร  ก้อนด้วง  (2553 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาสภาพการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข  จังหวัดมุกดาหาร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จํานวน  361  คน  ผลการวิจัยพบว่า  การปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทของ อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  แต่ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ  สิทธิพร  เกษจ้อย  (2559 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ทําการศึกษาบทบาทการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมู่บ้าน  (อสม.)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนท่อน อําเภอเมือง
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ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน  (อสม.)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนท่อน อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
บทบาทในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
แนวทางในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลโนนท่อน อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ผลการวิจัยพบว่า  บทบาทการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมู่บ้าน (อสม.)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโนนท่อน อําเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมท้ังหมดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
 จากการศึกษาในครั้งน้ี  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ในอําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  มีการปฏิบัติงานตามบทบาทในด้านต่างๆ  โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียการปฏิบัติเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี 
 1.1  ด้านการให้คําแนะนํา ปรึกษา  โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอโนน
แดง  จังหวัดนครราชสีมา  มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตามบทบาทโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
โดยเรื่องที่ได้ดําเนินการ  ได้แก่  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  รองลงมา  การแนะนําเรื่องการป้องกัน
อุบัติเหตุให้แก่ประชาชน  และการแนะนําเรื่องการวางแผนครอบครัวให้แก่ประชาชน  ส่วนเร่ืองที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่น้อยที่สุดคือ  
การแนะนําเรื่อง โภชนาการ สุขาภิบาล  อาหารและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน 
 1.2  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอโนนแดง  
จังหวัดนครราชสีมา  มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตามบทบาทโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรื่อง
ที่ได้ดําเนินการ  ได้แก่  การแนะนําให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  รองลงมาการทํา
ตนเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านสาธารณสุข  ( x =3.40)  และการจัดกิจกรรมออกกําลังกายแก่ประชาชนใน
ชุมชน  เช่น  เต้นแอโรบิค  ส่วนเร่ืองที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  มีความคิดเห็นว่ามีการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่น้อยที่สุดคือ  การช่ังนํ้าหนักเด็ก  0-5 ปี  บันทึกเปรียบเทียบภาวะขาด
สารอาหาร 
 1.3  ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอ
โนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตามบทบาทโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  โดยเรื่องที่ได้ดําเนินการ  ได้แก่  การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมและป้องกันโรค  รองลงมา  
การหมุนเวียนปฏิบัติงานที่สุขศาลา และการเป็นผู้สื่อข่าวสาธารณสุข  ส่วนเรื่องที่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน  มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่น้อยที่สุดคือ  การเป็นแกนนําในการ
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน 
 1.4  ด้านปัญหาในการปฏิบัติงาน  โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอโนน
แดง  จังหวัดนครราชสีมา  มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตามบทบาทโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยเรื่องที่ได้ดําเนินการ ได้แก่ การปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน  รองลงมา ความรู้และอายุของอาสาสมัคร
สาธารณสุข  และการขยายผลข้อมูลที่ได้รับ  ส่วนข้อที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  มีความ
คิดเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่น้อยที่สุดคือ  ตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจหานํ้าตาลใน
ปัสสาวะแก่ประชาชนเพ่ือดูโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
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 1.5  ด้านการป้องกันโรค  โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอโนนแดง  
จังหวัดนครราชสีมา  มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตามบทบาทโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรื่อง
ที่ได้ดําเนินการ  ได้แก่  การตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจหานํ้าตาลในปัสสาวะแก่ประชาชนเพ่ือดูโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน  รองลงมา การชักชวนและแนะนําให้เพ่ือนบ้านทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุง  และการมีการจัดหาและจ่ายถุงยางอนามัยในสุขศาลา  ส่วนข้อที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน  มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่น้อยที่สุดคือ การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน 
 3.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  ที่มีเพศและ
ระดับการศึกษาต่างกัน  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ไม่แตกต่างกัน  แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  ด้านเพศ และระดับ
การศึกษา  ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านใน
อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา  สอดคล้องกับการศึกษาของ  สหัทยา  ถึงรัตน์  (2556 : บทคัดย่อ)  
ที่ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  (อสม.) ในเขต
เทศบาลเมืองอ่างศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา อําเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้ พ้ืนที่   ที่รับผิดชอบ อาชีพ 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา 3) 
เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ  ผลเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน  (อสม.)  ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  พบว่า  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ที่มี  เพศและระดับการศึกษา ต่างกัน  มีการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 1.1  ด้านการป้องกันโรค  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านควรให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชนให้มากย่ิงขึ้น 
 1.2  ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านควรให้ความสําคัญใน
เรื่องการช่ังนํ้าหนักเด็กอายุ  0-5 ปี  และบันทึกเปรียบเทียบภาวะขาดสารอาหารให้มากย่ิงขึ้น 
 1.3  ด้านการให้คําแนะนํา ปรึกษา  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านควรแนะนําเรื่อง 
โภชนาการ  สุขาภิบาล  อาหารและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนให้มากย่ิงขึ้น 
 1.4  ด้านปัญหาในการปฏิบัติงาน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านควรดําเนินการ
ตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจหาน้ําตาลในปัสสาวะแก่ประชาชนเพ่ือดูโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานให้มากย่ิงขึ้น 
 1.5  ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านควรแสดง
บทบาทการเป็นแกนนําในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนให้มากย่ิงขึ้น 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
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 2.1  ควรศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน  (อสม.) 
 2.2  ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  
(อสม.) 
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การดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง 
อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

 
เจษฎา  ศรีศิลา1 

ผิน  ปานขาว2 

 
บทคัดย่อ 
  การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมาจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง  
อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมาจํานวน3,312คน  กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของทาโร  
ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 357คนเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที(t–test) 
และการทดสอบค่าเอฟ  (F-test)และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่(Scheffe/) 
  ผลการศึกษาพบว่า 
  1.  ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการดําเนินการบรรเทาสาธารณภัยของขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโพนทอง  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา รองลงมาคือความครบถ้วนเพียงพอ ด้าน
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ความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือและด้านความ
เสมอภาคและเป็นธรรม  ตามลําดับ 
 2.  ประชาชนที่มีเพศและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2รองศาสตราจารย์ อาจารย์. สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 

ABSTRACT 
 This research purposed to study 1) The operation of Disaster prevention and 
Mitigation in of Phonthong sub-district administration organization Sida district Nakorn 
Ratchasima province 2) Comparison the operation of Disaster prevention and Mitigation 
in of Phonthong sub-district administration organization Sida district  Nakorn Ratchasima 
province classified by Gender and Occupation. The population were people in 
Phonthong sub-district administration organization 3,312 persons the studied sample 
totally 357 persons the sample size by using Taro Yamane formula. The instrument used 
for collecting the data was a questionnaire rating scale 5 level. The statistics used for 
analyzing the collected data were frequency, percentage, mean standard deviation t-test 
(independent sample) and F-test. 

The study results as follow  :  
 1. The operation of Disaster prevention and Mitigation in of Phonthong sub-
district administration organization Sida district Nakorn Ratchasima province in overall 
was at less level. The arranged mean scores from the highest to the lowest mean were 
Comfortably rapidly and timely Completely and sufficient Matching properly of need 
Sufficiently properly of help and Equitable and fairly respectively. 
 2. Comparison the operation of Disaster prevention and Mitigation in of 
Phonthong sub-district administration organization Sida district Nakorn Ratchasima 
province classified by Gender and Occupation were not statistically different. 
 
บทนํา 
  สถานการณ์ด้านสาธารณภัยในปัจจุบันถือเป็นปัญหาสําคัญ และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรง
ย่ิงขึ้น  สาธารณภัยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยที่ประชาชนหรือผู้เก่ียวข้องไม่ทราบล่วงหน้า
ดังน้ันเมื่อเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นจะเกิดความสับสน  วุ่นวาย  การระวังภัยหรือการแก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงทีทํา
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ให้สาธารภัยดังกล่าวขยายลุกลาม  ซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายมากย่ิงขึ้น    สาธารณภัย หมายถึง ภัย
อันตรายหรือเหตุการณ์ร้ายแรงในชุมชนหรือในสังคมซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงแก่
ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของ สาธารณภัยว่า 
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์นํ้า การระบาดของ
ศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ
หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือของรัฐและให้หมายความถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย (อาริยา  จันทร์จวง,  
2553) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีหลายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น
กระทรวงมหาดไทย ถือเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการบริหารจัดการในส่วนภูมิภาค และสรรค์
สร้างประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะให้กับประชาชน รวมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ให้กับประชาชน
ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ โดยก่อนการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 น้ัน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอยู่
ในการควบคุมกํากับดูแลของกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และเมื่อมี
การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ได้ยุบรวมภารกิจของกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมาสังกัดกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 สังกัดกลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนา
เมือง  (ทัศวรรณ  ศิลปนครฤทธ์ิ,  2553 : 13)  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ถือเป็นภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นหน้าที่   ที่รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องกระทําเพ่ือ
คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ นอกจากน้ีรัฐยังมีหน้าที่ในการระมัดระวัง
และป้องกันภยันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ราษฎรของตนด้วย โดยในการดําเนินการดังกล่าวรัฐจะต้องศึกษาและ
วางแผนการป้องกันภัย การจัดกําลังคน การจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ การวางมาตรการต่างๆ  ตลอดจน
การกํากับให้ดําเนินการตามมาตรการน้ันด้วย 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 กําหนดว่า “รัฐจะต้องกระจาย
อํานาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียม
กันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดย
คํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน” นอกจากน้ีในการด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังได้ระบุไว้ในหมวด 9 รวมทั้งหมด 9 มาตรา อัน
เริ่มต้ังแต่มาตราที่ 282 ถึงมาตรา 290 ซึ่งโดยรวมแล้วพบว่ามาตราทั้งหมดกล่าวถึงการที่รัฐจะต้องให้
ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงาน
บุคคล การเงิน การคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะโดยรัฐบาลเป็นเพียงผู้ทําหน้าที่ในการ
กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จําเป็นภายในกรอบของกฎหมายเท่าน้ัน  (วุฒิสาร  ตันไชย,  
2553) 
  เพ่ืออนุวัตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 284 จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ขึ้น 
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ซึ่งมีเน้ือหาสาระในการกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน โดยรัฐได้พยายามถ่ายโอนภารกิจที่รัฐ
ดําเนินการอยู่หลายประการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการรวมทั้งกําหนดให้มีการ
จัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การพัฒนา
ประเทศที่ผ่านมามีลักษณะการบริหารแบบรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ส่วนกลาง เพ่ือความม่ันคงและความ
สะดวกในการบริหารงาน และด้วยเง่ือนไขและข้อจํากัดอันเน่ืองมาจากระบบโครงสร้าง ระบบงบประมาณ 
บุคลากร และศักยภาพในการดําเนินงานของการบริหารงานแบบรวมศูนย์ทําให้การดําเนินการต่าง ๆ ของ
รัฐบาลไม่อาจตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของประชาชนในด้านการบริการและการอํานวย
ประโยชน์ได้ ดังน้ันจึงเกิดแนวความคิดในเรื่องการกระจายอํานาจการบริหารการปกครองให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเพ่ือแบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาล และเพ่ือให้การดําเนินการให้บริการและ
อํานวยการด้านต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั่วถึง และรวดเร็ว 
และประการสําคัญอีกประการหน่ึง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตย 
 องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนจึง
เป็นหน่วยงานสําคัญที่จะสามารถดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ในเบ้ืองต้นอย่าง
รวดเร็วและตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้กําหนดให้ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 กําหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตน รวมท้ังการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย 
  จากกฎหมายและบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว  ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลเข้ามามี
บทบาทในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้วย  เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยงานปกครอง
ในระดับท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และในปัจจุบันสถานการณ์ด้านสาธารณภัยมี
แนวโน้มที่        จะเกิดขึ้นรุนแรงและซับซ้อนมากย่ิงขึ้น ผู้ศึกษาในฐานะที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  จึงสนใจศึกษาปัญหาและการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลโพน
ทอง  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการ
ดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1.  เพ่ือศึกษาการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง    อําเภอ
สีดา จังหวัดนครราชสีมา 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง  
อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  จํานกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
  1.  ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโพนทอง  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  แตกต่างกัน 
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  2.  ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโพนทอง  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  แตกต่างกัน 
 
แนวคิดเก่ียวกับบทบาท 
 ความหมายของบทบาท  
 ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของคําว่าบทบาทไว้หลายความหมาย  ในที่น้ีผู้ศึกษาขอ
ยกตัวอย่างมาเฉพาะที่เห็นว่าน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  ดังน้ี 
 พัทยา  สายหู  (2516  :  68)  อธิบายว่า บทบาทหน้าที่คือสิ่งที่ทําให้เกิดความเป็นบุคคลและ
เปรียบได้เสมือนบท ของตัวละครท่ีกําหนดให้ผู้แสดงในละครน้ันๆเป็น (ละคร) อะไร มีบทบาทท่ีจะต้อง
แสดงอย่างไร ถ้าแสดงพฤติกรรมหรือไม่สมบทบาทก็อาจถูกเปลี่ยนตัวไม่ให้แสดงไปเลย ในความหมาย
เช่นน้ี บทบาท ก็คือการกระทําต่างๆท่ีบทกําหนดไว้ให้ผู้แสดงต้องทําตราบใดที่ยังอยู่ในบทบาทน้ี 
 สุพัตรา  สุภาพ (2522  :  52) อธิบายว่า สถานภาพและบทบาท  (Status  and  Role) ว่าการที่
เรากําหนดเรียกบุคคลหนึ่งว่า เป็นข้าราชการหรือตําแหน่งใดๆน้ันเป็นการเรียกตามสถานภาพ(Status) 
ของผู้น้ันสถานภาพจะเป็นตําแหน่งที่ได้จากการเป็นสมาชิกกลุ่มเป็นสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดที่บุคคลมีอยู่
เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน และสังคมส่วนรวมสถานภาพจะกําหนดว่า บุคคลน้ันมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
อย่างไร มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรในสังคม สถานภาพเป็นสิ่งเฉพาะบุคคล ทําให้บุคคลนั้นแตกต่างจาก
ผู้อ่ืนและมีอะไรบ้างเป็นเคร่ืองหมายของตนเอง 
 จากการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า  บทบาท  คือ  พฤติกรรมหรือการกระทําของแต่ละบุคคล ซึ่ง
จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามตําแหน่งและหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมและสามารถ
คาดการณ์พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ 
แนวคิดเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ความหมายของสาธารณภัย 
  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 อธิบายว่า สาธารณภัย หมายถึง 
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีมาเป็นสาธารณะ ไม่ว่าเกิดมาจากธรรมชาติ หรือมี
ผู้กระทําให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนและของรัฐ 
  จากคําจํากัดความข้างต้น สรุปได้ว่า สาธารณภัยประกอบด้วยประเด็นความหมายสําคัญ
ดังต่อไปน้ี 
  1.  สาธารณภัย คือ ภัยที่เกิดแก่คนหมูม่าก  
  2.  สาธารณภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่อย่างกะทันหัน หรือค่อยๆ เกิดขึ้น  
  3.  สาธารณภัยเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของประชาชน  
  4.  สาธารณภัยสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ  
  5.  สาธารณภัยเมื่อเกิดภัยขึ้นแล้ว ผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือในสิ่งจําเป็นพ้ืนฐานอย่าง
รีบด่วน  
  กล่าวโดยสรุป ความหมายของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การป้องกัน 
หรือการระงับภัยโดยทาให้ภัยสงบลงโดยเร็ว หรือลดอันตรายให้น้อยลง และช่วยทําให้ความยากลําบากความ
พิบัติ และความเดือดร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยลงหรือหมดไป  
แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ประทาน  คงฤทธ์ิศึกษาการ (2534:15) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยน้ีจะเกิดองค์การทําหน้าที่
ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นน้ัน ๆ องค์การน้ีจัดต้ังและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอํานาจในการ
กําหนดโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเองได้ 
 ประหยัด  หงษ์ทองคํา (2526) กล่าวว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local government) เป็น
รูปการปกครองที่เกิดจากระบบการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) จากส่วนกลางไปยัง
ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยตนเอง เพ่ือสนองความต้องการและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
  กล่าวโดยสรุป การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองที่ยึดหลักการกระจายอํานาจ
เพ่ือประโยชน์ของรัฐและท้องถิ่น เน้นผลประโยชน์ของท้องถิ่นโดยตรง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาส
เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพ่ือสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน  3,312  คน กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  
จํานวน  3,312  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ค่าความเช่ือมั่น ค่าความถ่ี  (Frequency)  
ค่าร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) และ
การทดสอบ t-test  และ  F-test  (One way ANOVA)  
 
 
 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง  อําเภอ สีดา  
จังหวัดนครราชสีมา  อภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  ดังต่อไปน้ี 
 1.  เพ่ือศึกษาการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง  อําเภอ 
สีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
 ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการดําเนินการบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบล
โพนทอง  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย ดังน้ี ด้านความสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา รองลงมาคือ ความครบถ้วนเพียงพอ ด้านความสอดคล้อง
เหมาะสมกับความต้องการ ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือและด้านความเสมอภาคและ
เป็นธรรม ตามลําดับ ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง  อําเภอสีดา  
จังหวัดนครราชสีมา  มีการดําเนินการบรรเทาสาธารณภัยน้อย อย่างไรก็ตามจากการศึกษาที่พบว่ามี  2  
ด้าน  มีระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านความสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา และด้าน
ความครบถ้วนเพียงพอ แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง  อําเภอสีดา  จังหวัด
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นครราชสีมา  ได้มีการเตรียมการด้านการบรรเทาสาธารณภัยภายใต้ข้อจํากัดอย่างเต็มที่ และเพ่ือให้การ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง  อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลภูเหล็กควรส่งเสริมด้านความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ความต้องการ ด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือและด้านความเสมอภาคและเป็นธรรมด้วย 
 และจากผลการศึกษาที่พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยมีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสม น่ันถือเป็นปัจจัยสําคัญอันจะนําไปสู่ความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ พรสรวง  เถาตะกู (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลใน
จังหวัดนครปฐม ที่พบว่า ความรู้เก่ียวกับงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ความภาคภูมิใจในตนเอง 
การได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ อปพร. เทศบาลตําบล การทํางานเป็นทีม และการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับมาก 
 2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่สถานภาพต่างกัน ต่อการดําเนินงาน
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันและประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการ
ดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  
ไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับการศึกษาของ พรสรวง  เถาตะกู (2550 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ตําบลในจังหวัดนครปฐม ที่พบว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต่างกัน มีการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มีอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
สถานภาพสมรส อาชีพหลักต่างกัน มีการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 1.1  องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ควรปรับปรุงการ
ดําเนินงานด้านความเพียงพอ เหมาะสมของการช่วยเหลือ ในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการบรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสม  ความสามารถถ่ายทอด
ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรจัดสรรอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีความเพียงพอ เหมาะสม 
 1.2  องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ควรจัดกิจกรรม
หรือโครงการเพ่ือกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน เข้าไปมีส่วนร่วมในการบรรเทาสาธารณภัยให้
มากย่ิงขึ้น 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 2.1  ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ  เข้าไปมีส่วนร่วมในการบรรเทาสา
ธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2  ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ 
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ความคิดเหน็ของประชาชนต่อบทบาทกํานนั ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตําบลไทยสามัคคี  
อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบรุีรัมย์ 

 
ถนอมชัย  พรมอุ่น1 

รัชดากร  ทมินเหมย2 
 
บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตตําบลไทยสามัคคี  
อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  จํานวน  3,662  คน  กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ
ทาโร  ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน  360  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การ
ทดสอบค่าที  (t–test)  และการทดสอบค่าเอฟ (F-test)  และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่(Scheffe/) 
  ผลการศึกษาพบว่า 
  1.  ประชาชนในเขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทกํานันผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยภาพรวมและทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก  เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี  ด้านการปกครองและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  ด้านการทะเบียนต่างๆ  ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพ  ด้านการช่วยเหลือทางราชการอ่ืนๆ  และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตามลําดับ 
 2.  ประชาชนในเขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  ที่มีเพศ และอาชีพ
ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานันผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัด
บุรีรัมย์  โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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Abstract 
 This research purpose to study 1) the opinion of people for the role of Sub-
district headman and Village headman in Thaisamukki sub-district  Nonghong district 
Buriram Province. 2) Comparison the opinion of people for the role of Sub-district 
headman and Village headman in Thaisamukki sub-district  Nonghong district Buriram 
Province classified by Gender and Occupation. The population were people in  
Thaisamukki sub-district 3,662 persons the studied sample totally 360 persons the 
sample size by using Taro Yamane formula. The instrument used for collecting the data 
was 5 rating scale questionnaire. The statistics used for analyzing the collected data 
were frequency, percentage, mean  standard deviation t-test and F-test. 

The study results as follow  : 
1. The opinion of people for the role of Sub-district headman and Village 

headman in Thaisamukki sub-district  Nonghong district Buriram Province in overall and 
each aspect was at high level. The arranged mean scores from the highest to the lowest 
mean were Govern and peacefull Registers  Civil Disaster prevention and mitigation 
Development and occupation promoting Government service and Resource environment 
reserve respectively. 

2. Comparison the opinion of people for the role of Sub-district headman and 
Village headman in Thaisamukki sub-district  Nonghong district Buriram Province classified 
by Gender and Occupation were not statistically different. 
 
บทนํา 
 การปฏิรูปการเมืองการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5  
นับเป็นการการปฏิรูปการเมืองการปกครองของประเทศไทยที่ถือว่าเป็นการปฏิรูปคร้ังใหญ่และคร้ังสําคัญ 
ซึ่งส่งผลและเป็นรากฐานสําคัญทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยจนกระทั่งปัจจุบัน โดยการ
ปฏิรูปการเมืองการปกครองครั้งดังกล่าวน้ี  ได้มีการปฏิรูปการปกครองระดับตําบล หมู่บ้านโดยได้
กําหนดให้มีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองในระดับท้องที่  มีหน้าที่ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องที่ การป้องกันการโจรกรรมและผู้ร้าย และกําหนดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนบ้าง  เช่น  
สินลดค่านา  ภาษีไม้ไผ่  ค่าเหยียบหญ้าที่นาราษฎร เป็นต้น ความมุ่งหมายก็เพ่ือให้บุคคลท่ีราษฎรเลือก
เข้ามา ได้มีหน้าที่ดูแลดําเนินงาน ของตําบล หมู่บ้าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ช่วยงานทางราชการที่
จะสอดส่อง ดูแลทุกข์สุขของราษฎร ตลอดจนช่วยเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากร และผลประโยชน์ของแผ่นดิน 
ซึ่งสมควรได้จากราษฎรโดยธรรม  การปฏิรูปในครั้งน้ีได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองการ
ปกครองจากระบบการปกครองแบบกินเมือง  แต่เดิม มาสู่ระบบการปกครองแบบใหม่ที่เรียกว่า
เทศาภิบาล  การปกครองแบบเทศาภิบาลน้ีเป็นการปกครองที่ดึงเอาอํานาจการปกครองท้องถิ่นเข้ามาไว้
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ในส่วนกลางอย่างเป็นระเบียบ โดยมีมณฑลเทศาภิบาลเป็นเขตการปกครองที่ใหญ่ที่สุด รองลงไปได้แก่
จังหวัดต่างๆ  และภายในแต่ละจังหวัดได้มีการแบ่งเขตออกเป็นอําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน ตามลําดับ 
สําหรับการดําเนินการในระยะแรกสมเด็จกรมดํารงราชานุภาพได้ทรงจัดการปกครองในพ้ืนที่ระดับมณฑล
และจังหวัดก่อน ด้วยการส่งข้าหลวงออกไปประจําตามมณฑลและจังหวัดต่างๆ เพ่ือดําเนินการปรับปรุง
ระเบียบในการบริหารราชการให้เป็นแบบแผนเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 
 จากแนวทางในการปรับปรุงการปกครองดังกล่าว  ทําให้ตําบลและหมู่บ้านกลายเป็นหน่วยการ
ปกครองที่มีพ้ืนที่และขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญอันหน่ึงที่ทางการใช้ในการดึงคนในระบบ
ไพร่ที่สังกัดมูลนายต่างๆ ให้เข้ามาเป็นพลเมืองที่เท่าเทียมกันของรัฐสมัยใหม่ โดยสังกัดอยู่ในเขตการ
ปกครองที่มีพ้ืนที่ชัดเจน ภายใต้การปกครองของผู้ใหญ่บ้านและกํานันตามลําดับ ซึ่งตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
และกํานันที่ทรงจัดขึ้นใหม่น้ัน ไม่ได้ทรงส่งข้าหลวงจากส่วนกลางไปทําการปกครองอย่างเช่นที่กระทําใน
ระดับมลฑล จังหวัด และอําเภอ แต่ได้ดึงเอาคนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองรูปแบบใหม่น้ี 
ด้วยการให้ราษฎรเป็นผู้เลือกต้ังกันขึ้นเอง  ในปัจจุบันน้ีกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ยังคงมีบทบาทและอํานาจ
หน้าที่ในเขตการปกครองที่เรียกว่าตําบลและหมู่บ้าน โดยต้องรับผิดชอบงานของกระทรวงมหาดไทย และ
ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่นําลงไปปฏิบัติในตําบล หมู่บ้าน  กํานัน ผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นกลไกสําคัญ ที่
จะทําให้งาน ของทางราชการบรรลุเป้าหมาย  รวมทั้งยังทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ในการ
แก้ไขความเดือดร้อนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือคนในชุมชนยังจําเป็นต้องมีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ทําหน้าที่ใน
การบําบัดทุกข์  บํารุงสุขแก่ประชาชนในหมู่บ้าน  ตําบลอย่างใกล้ชิด 

กํานันผู้ใหญ่บ้านแม้จะเป็นผู้นําท้องถิ่นที่ถูกดึงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองในระบบใหม่ 
แต่ก็มีสถานะที่แตกต่างจากผู้นําในระดับที่สูงกว่า คือมีสถานะ “ก่ึงข้าราชการ” ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับ
ในเรื่องของการรับเงินเดือน และวินัยต่างๆ ของทางราชการ แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมและการผูกมัด
โดยระเบียบและสายการบังคับบัญชาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งสถานะกึ่งข้าราชการของกํานันผู้ใหญ่บ้านน้ี 
ทําให้กํานันผู้ใหญ่บ้านมีฐานะที่เป็นทั้งตัวแทนของราษฎรอันมาจากการเลือกต้ัง และตัวแทนของรัฐในการ
ประสานงานและช่วยเหลือให้การบริหารราชการของหน่วยการปกครองในระดับอําเภอและจังหวัดประสบ
ความสําเร็จ 
 ในส่วนอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของกํานัน  ผู้ใหญ่บ้านน้ัน  นอกจากอํานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แล้ว ก็ยังมีระเบียบกฎหมายอ่ืนๆ อีกจํานวนกว่า 60 
ฉบับที่กําหนดอํานาจหน้าที่ไว้ให้เป็นความรับผิดชอบของกํานันผู้ใหญ่บ้าน  อย่างไรก็ตาม อํานาจหน้าที่
ของกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457  ยังคงใช้เป็นหลักในการ
ปกครองท้องที่ในระดับตําบลและหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน  แม้จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาหลายคร้ัง ก็
เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายละเอียดต่างๆ เท่าน้ัน แต่สาระสําคัญของการปกครองก็ยังมิได้
เปลี่ยนแปลงไปมากมายแต่อย่างใด โดยเฉพาะโครงสร้างการปกครองในระดับตําบลและหมู่บ้าน  จําแนก
ได้ดังน้ี 

 1.  อํานาจหน้าที่ของกํานันตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  สรุปดังน้ี  อํานาจหน้าที่ใน
การปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย อํานาจหน้าที่ในการประชุมผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจําตําบล 
อํานาจหน้าที่เก่ียวกับคนเดินทาง อํานาจหน้าที่เก่ียวกับสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ อํานาจหน้าที่เก่ียวกับ
การรักษาบัญชีสํามะโนครัวและทะเบียนบัญชีของรัฐบาล  อํานาจหน้าที่เก่ียวกับภาษีอากร และอํานาจ
หน้าที่เก่ียวกับความอาญา 
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 2.  อํานาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  สรุปดังน้ี รักษาความ
สงบและความสุขสําราญ ช่วยป้องกันความทุกข์ภัยของลูกบ้านตามสมควรและที่สามารถจะกระทําได้ ถ้าความ
ทุกข์ภัยเกิดแก่ลูกบ้าน ซึ่งจะต้องขอความป้องกันจากรัฐบาล เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะนําความแจ้งต่อ
พนักงานปกครอง ตามลําดับ ถ้าราชการจะประกาศหรือสั่งราชการใดให้ประชาชนทราบ เป็นหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านที่จะรับข้อความน้ันไปแจ้งแก่ลูกบ้านของตนให้ทราบ เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะทําบัญชี
สํามะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ในหมู่บ้านของตน และคอยแก้ไขบัญชี (ทะเบียน) น้ันให้ถูกต้องอยู่เสมอ ถ้า
ผู้ใหญ่บ้านรู้เห็นเหตุการณ์อันแปลกประหลาดอันใดเกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนหรือในลูกบ้านของตน ซึ่งอาจจะ
เป็นคุณหรือโทษแก่ราชการบ้านเมืองก็ดีให้รีบนําความแจ้งต่อกํานันนายตําบลของตน ถ้ามีคนจรแปลก
หน้านอกสํามะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ในหมู่บ้านน้ันเข้ามาอาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านจะต้องไต่ถามให้
รู้จักตัวและเหตุการณ์ที่มาอาศัย ถ้าเห็นว่าไม่ได้มาโดยสุจริต ให้เอาตัวผู้น้ันส่งกํานันนายตําบลของตน ถ้า
เกิดเหตุจลาจลก็ดี ฆ่ากันตายก็ดี ปล้นทรัพย์ก็ดี หรือไฟไหม้ก็ดี หรือเหตุร้ายสําคัญอย่างใดๆ ในหมู่บ้านของ
ตน หรือในหมู่บ้านที่ใกล้เคียงอันสมควรจะช่วย ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องเรียกลูกบ้านของตนออก
ช่วยเหลือต่อสู้ติดตามจับผู้ร้ายเอาของกลางคืนหรือ ดับไฟ หรือช่วยอย่างอ่ืนที่สมควรโดยเต็มกําลัง 
ผู้ใหญ่บ้านเห็นลูกบ้านของตนคนใดแสดงความอาฆาตมาตรร้ายแก่ผู้อ่ืนก็ดี หรือเป็นคนจร ไม่ปรากฏการ
ทํามาหาเลี้ยงชีพและไม่สามารถช้ีแจงแสดงความบริสุทธ์ิของตนได้ก็ดี ผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจที่จะเรียก
ลูกบ้านคนน้ันมาไต่ถามและว่ากล่าวสั่งสอน ถ้าไม่ฟังให้เอาตัวส่งกํานันดําเนินการต่อไป ควบคุมดูแล
ลูกบ้านให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะต้องกระทําตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ ฝึกหัดอบรม
ให้คนไทยรู้จักหน้าที่และกระทําการในเวลารบ ทําการอบรมสั่งสอนหรือช้ีแจงข้อราชการแก่ราษฎร ในการ
นี้ให้เรียกราษฎรมาประชุมได้ตามครั้งคราวที่สมควร  บํารุงและส่งเสริมการอาชีพของราษฎรในทาง
เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ตรวจตราและรักษาผลประโยชน์ในการอาชีพของราษฎร สั่ง
ให้ราษฎรช่วยเหลือในการสาธารณประโยชน์ เพ่ือบําบัดป้องกันภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน 
และให้ทําการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎร จัดการป้องกันโรคติดต่อ หรือโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้นหรือจะ
เกิดขึ้นในหมู่บ้านเพ่ือมิให้ติดต่อลุกลามต่อไป จัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และต้องด้วยสุขลักษณะ 
จัดให้มีการประชุมกรรมการหมู่บ้าน ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานัน หรือทางราชการ หรือรายงานเหตุการณ์
ซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านให้กํานันทราบ เพ่ือกํานันรายงานต่อนายอําเภอ กระทําตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร
ตามท่ีทางราชการได้แนะนํา 

 3.  อํานาจและหน้าที่เก่ียวกับความอาญาดังต่อไปนี้  เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทําผิด
กฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตน ต้องแจ้งความต่อกํานันนายตําบลให้ทราบ  เมื่อ
ทราบข่าวว่ามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านใกล้เคียง ต้องแจ้งความต่อ
กํานันนายตําบลให้ทราบ  เมื่อตรวจพบของกลางที่ผู้กระทําผิดกฎหมายมีอยู่ก็ดี หรือมีเหตุการณ์สงสัยว่า
ได้มาโดยการกระทําผิดกฎหมาย หรือเป็นสิ่งของสําหรับใช้ในการกระทําผิดกฎหมายก็ดี ให้จับสิ่งของน้ัน
ไว้ แล้วรีบส่งต่อกํานันนายตําบล เมื่อปรากฏว่าผู้ใดกําลังกระทําผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุการณ์สงสัยว่า
เป็นผู้ที่กระทําผิดกฎหมายก็ดี ให้จับตัวผู้น้ันไว้ แล้วรีบส่งต่อกํานันนายตําบล ถ้ามีหมายหรือคําสั่งตาม
หน้าที่ราชการให้จับผู้ใดในหมู่บ้าน เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะจับกุมผู้ น้ันแล้วรีบส่งต่อกํานันหรือ
นายอําเภอตามสมควร  เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกหมายส่ังให้ค้นหรือยึด ผู้ใหญ่บ้านต้องจัดการให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
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 4.  อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน ๆ ได้แก่ อํานาจหน้าที่เก่ียวกับกฎหมายการทะเบียนต่างๆ  
ได้แก่ ทะเบียนราษฎร บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนอาวุธปืน ทะเบียนสัตว์
พาหนะ โดยกํานันผู้ใหญ่บ้านจะมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามท่ีกฎหมายกําหนด  อํานาจหน้าที่เก่ียวกับการ
รักษาและบํารุงสิ่งที่เป็นกิจการสาธารณประโยชน์ ได้แก่ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน สุสานและฌาปน
สถาน ที่ดินสาธารณประโยชน์ ทางหลวง ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการดําเนินการตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การอาสารักษาดินแดน และกิจการอาสาสมัครต่างๆ อํานาจหน้าที่
เก่ียวกับการบํารุงส่งเสริมอาชีพของราษฎร และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน การเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรผู้ยากจน การปฏิรูปที่ดิน การจัดสรรที่ดินเพ่ือ
การเกษตร การจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ การดูแลป่าไม้ ป่าสงวน แห่งชาติ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
การชลประทานราษฎร์ ตลอดถึงการเก็บภาษีอากรต่างๆ ทั้งภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษี
ป้าย และภาษีตามประมวลรัษฎากร อํานาจหน้าที่เก่ียวกับการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน ได้แก่ การจัดการ
ระวังและป้องกันโรคติดต่อ หรือโรคระบาดทั้งในคนและสัตว์ รวมทั้งการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน 
การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ตําบล อํานาจหน้าที่เก่ียวกับความอาญา โดยเป็นเจ้า
พนักงานฝ่ายปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสืบสวน รวมท้ังช่วยเหลือเจ้า
พนักงานผู้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามหมายจับ หมายค้นที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ 

 5.  อํานาจหน้าที่อ่ืนๆ ที่ไม่ได้กําหนดเป็นกฎหมาย ได้แก่ การชําระคดีความ ในชนบทที่อยู่
ห่างไกล ผู้นําชุมชนโดยเฉพาะกํานันผู้ใหญ่บ้าน  มักเป็นที่เคารพเช่ือถือของคนในท้องถิ่น เมื่อมีกรณีพิพาท
เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความแพ่งหรือความอาญา หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ในขั้นต้นก็มักจะนํา
ความมาให้กํานันหรือผู้ใหญ่บ้านชําระความให้แทบทุกคดีไป การไกล่เกลี่ยชําระคดีความในลักษณะเช่นน้ี
ไม่มีกฎหมายรองรับ จึงไม่มีการบังคับว่าคู่กรณีจะต้องปฏิบัติตาม ถ้าเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายก็จะเลิก
แล้วกันไป แต่ถ้ายังไม่เป็นที่พอใจก็ดําเนินความต่อไปกันเองยังโรงศาล ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ไม่นิยมให้
เรื่องไปถึงโรงถึงศาล เพราะมีไม่ความสะดวกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเงินทองและเวลาที่ต้องไปให้การท่ี
ศาล ชาวบ้านจึงมักจะประนีประนอมยอมความตามการไกล่เกลี่ยและชําระความของกํานันผู้ใหญ่บ้าน 
อํานาจที่เก่ียวข้องกับงานสังคมและพิธีกรรมต่างๆ ในชุมชน ดังเช่น การเป็นประธานหรือหัวหน้าในพิธีการ 
งานประเพณี งานบุญและงานสังคมต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า กํานันผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่นอกเหนือจากที่
กําหนดไว้ในกฎหมายอีกมากมาย ซึ่งเก่ียวกับชีวิตประจําวันของประชาชนทุกด้าน ต้ังแต่เกิดจนตาย เช่น 
งานสังคมสงเคราะห์ แต่งงาน หย่าร้าง งานบวช ฯลฯ ล้วนแต่มีกํานัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเก่ียวข้องทั้งสิ้น 
 จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น  ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาใน
ครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาบทบาทของกํานัน  ผู้ใหญ่บ้านต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาบทบาทของกํานัน  ผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัด
บุรีรัมย์ 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของกํานัน  ผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  
จังหวัดบุรีรัมย์  จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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สมมติฐานของการศึกษา 
  1.  ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบล  ไทย
สามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  แตกต่างกัน 
  2.  ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อบทบาทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลไทย
สามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  แตกต่างกัน 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 
 ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความรู้สึก ความนึกคิด ความเช่ือ ซึ่งมา
จากประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้และสภาพแวดล้อมที่ได้พบเจอมา ซึ่งความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
อาจเป็นที่ยอมรับ หรืออาจปฏิเสธจากบุคคลอ่ืนก็ได้ 
 สมใจ  ลักษณะ  (2542: 232)  อธิบายว่า  บทบาท  คือ  พฤติกรรมของผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่ 
หรือสถานะใดๆ  ในกลุ่มซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามตําแหน่งและหน้าที่ บทบาทน้ีอาจมีลักษณะ
เป็นทางการตามกฎระเบียบของกลุ่มรูปนัยที่จะกําหนดสิ่งที่บุคคลแต่ละบุคคลที่ครองตําแหน่งหน้าที่  ใดๆ 
จะต้องคิด ตัดสินใจ ปฏิบัติกิจกรรมทั้งในส่วนของตนและส่วนที่จะต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้มีตําแหน่งหน้าที่
อ่ืน ๆ ในกลุ่ม และอาจมีลักษณะไม่เป็นทางการที่เป็นความคาดหวังของสมาชิกในกลุ่มที่ต้องการให้ผู้มี
หน้าที่หน่ึง ๆ ต้องมีพฤติกรรมใดบ้าง  
 จากการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า  บทบาท  คือ  พฤติกรรมหรือการกระทําของแต่ละบุคคล ซึ่ง
จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามตําแหน่งและหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมและสามารถ
คาดการณ์พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ 
  ประเภทของบทบาท 
 1.  บทบาทตามอุดมคติ  (Ideal Role)  เป็นบทบาทในอุดมคติที่มีการกําหนดสิทธิหน้าที่ 
ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีตัวบทกฎหมาย  ระเบียบ  กําหนดให้กระทํากิจกรรมในตําแหน่งหน้าที่
น้ันๆ 
 2.  บทบาทท่ีปฏิบัติจริง (Performed Role) เป็นบทบาทที่บุคคลได้กระทําจริงซึ่งจะขึ้นกับ 
การสังเคราะห์จาก ความเช่ือ ความหวัง การรับรู้ และประสบการณ์ของผู้ที่เข้ามาดํารงตําแหน่ง ทั้งยังต้อง
พิจารณาถึงความกดดัน ขีดจํากัด และโอกาสในแต่ละสังคม ในระยะเวลาน้ันๆ ด้วย  
 3.  บทบาทท่ีควรปฏิบัติ (Perceived Role) เป็นบทบาทที่ผู้ดํารงตําแหน่ง เช่ือหรือหวังว่า
ควรกระทําตามตําแหน่งที่ได้รับ แต่ยังไม่ได้กระทํา ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับบทบาทในอุดมคติ (ไม่มีอยู่ใน
ระเบียบ , กฎหมาย) และบทบาทที่กระทําจริง นอกจากน้ีบทบาทท่ีควรกระทํายังขึ้นกับความแตกต่างของ
องค์กร ความคิดนึก ประสบการณ์ และการรับรู้ของผู้ดํารงตําแหน่งแต่ละคนด้วย  
 เตือนใจ  แววงาม  (2534 : 57-58) กล่าวว่าผู้นําและผู้บริหารอาจจะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้  
กล่าวคือผู้บริหารที่มีตําแหน่งหน้าที่ที่จะต้องดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตามภารกิจที่กําหนดไว้  อาจะ
เป็นผู้เดียวกันที่มีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน์หรือจุดหมายปลายทางของหน่วยงาน  แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ผู้นําอาจจะไม่ใช่ผู้บริหารโดยตําแหน่งก็ได้ แต่มีบทบาทสําคัญและมีอิทธิพลในฐานะเป็นผู้แนะ
บุคคลอ่ืนๆ ในองค์การให้ทํางานจนประสบความสําเร็จ ความแตกต่างของผู้นําและผู้บริหารในด้าน
บทบาท  มีดังน้ี 
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 1.  บทบาทในการเปลี่ยนแปลงงาน ผู้นํามักจะมีบทบาทหรือเป็นตัวการสําคัญที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในหน่วยงานเพราะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน ๆ จํานวนมาก แต่ผู้บริหารอาจจะไม่
ชอบการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ๆ ง่ายนัก เพราะมีบทบาทหน้าที่ในการธํารงรักษาไว้ 
 2.  บทบาทในการรับผิดชอบงาน ผู้นําไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบงานหรือจะต้องมีตําแหน่ง
สูงสุดในหน่วยงาน จึงไม่ต้องรับผิดชอบทุก ๆ อย่างที่เก่ียวกับงานเสมอไป 
 3.  บทบาทในการสร้างค่านิยมประชาธิปไตย ผู้นําได้มาซึ่งอํานาจจากการตัดสินใจของ
ตนเองและการตกลงยินยอมของกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้ตาม ส่วนผู้บริหารได้อํานาจจากองค์การหรือตําแหน่ง
เป็นทางการ ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับขององค์การกําหนดไว้อย่างชัดเจน  บุคคลท่ีเป็นผู้บริหาร
อาจจะได้รับการแต่งต้ังมาจากผู้ที่ไม่มีอิทธิพลต่อคนอ่ืน ๆ ในองค์การเลยก็ได้  แต่หลังจากได้ปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะผู้บริหารแล้ว มักจะมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนมากขึ้นและในที่สุดก็อาจจะกลายเป็นผู้นําได้ 
 โกวิทย์  พวงงาม  (2542 : 14) กล่าวว่าการเปิดโอกาสให้แต่ละท้องถิ่นดูแลจัดการปัญหาระดับ
ท้องถิ่นจึงมีคุณประโยชน์ สําคัญอย่างน้อย  5  ด้าน คือ 
 1.  แบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
 2.  ทําให้ปัญหาในแต่ละท้องถิ่นได้รับการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามความต้องการของคนในท้องถิ่นน้ัน ๆ 
 3.  ส่งเสริมให้คนแต่ละท้องถิ่นได้แสดงความสามารถพัฒนาบทบาทของตนเอง ในการดูแล
รับผิดชอบท้องถิ่นของตน 
 4.  เป็นพ้ืนฐานสําคัญของคนในท้องถิ่นในการก้าวขึ้นไปดูและแก้ไขปัญหาระดับชาติ 
 5.  เสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและทั้งประเทศ เน่ืองจาก ปัญหาต่าง ๆ 
ได้รับการแก้ไข สังคมมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพและมีบทบาทในการจัดการดูแล
สังคมของตัวเอง  
 ประพัฒน์  วงค์ชมพู  (2550 : 46-48)  ได้ศึกษาเรื่องกํานันผู้ใหญ่บ้านกับอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ศึกษากรณีเฉพาะอําเภอเมืองเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า  ด้านระเบียบ
กฎหมายต่างๆ  พบว่าส่วนมากเห็นด้วยกับการให้กํานันผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457  ด้านการเข้าสู่ตําแหน่งหน้าที่พบว่าส่วนมากเห็นด้วยกับการให้กํานันผู้ใหญ่บ้าน
มาจากการเลือกของราษฎร  ด้านวาระการดํารงตําแหน่งพบว่าส่วนมากเห็นด้วยกับการให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันได้รับ
การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน  ด้านการปฏิบัติหน้าที่พบว่าส่วนมากเห็นด้วยกับการให้กํานัน
ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด้าน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์พบว่าส่วนมากเห็นด้วยกับการมีกํานันผู้ใหญ่บ้านก็เพ่ือให้ปกครองราษฎรและ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องที่ของตน 
    
วิธีดําเนนิการวิจัย 
  การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตตําบลไทย
สามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  จํานวน  3,662  คน กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในเขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  จํานวน  3,662  คน  กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro  Yamane,  1973 อ้างถึงใน  บุญชม  ศรีสะอาด,  
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2546 : 101) โดยใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ  .05เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test แบบ Independent Samples) และ 
F-test (one way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของกํานัน  ผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลไทยสามัคคี  
อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  สรุปผลการศึกษาดังน้ี 
 1.  ประชาชนในเขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จํานวน  207  คน  (ร้อยละ  57.50)  รองลงมาเป็นเพศชาย  จํานวน  
153  คน (ร้อยละ  42.50)  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จํานวน  176  คน (ร้อยละ  49.73)  
รองลงมาประกอบอาชีพอิสระ  ส่วนตัว  ค้าขาย  จํานวน  100  คน  (ร้อยละ  27.77)  และรับราชการ 
หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  81  คน  (ร้อยละ  22.50) 
 2.  ประชาชนในเขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทกํานัน  ผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยภาพรวมและ
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  ( x =4.22)  โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการปกครอง
และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ( x =4.48)  ด้านการทะเบียนต่างๆ  ( x =4.30)  ด้านการป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  ( x =4.29)  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  ( x =4.91)  ด้านการช่วยเหลือทางราชการ
อ่ืนๆ  ( x =4.11)  และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ( x =3.96)  ตามลําดับ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เป็นดังน้ี 
 2.1  ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( x =4.48)  เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ  คือ  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การ
ป้องกันทุกข์ภัยของราษฎรในหมู่บ้าน  ( x =4.87)  รองลงมา  การตรวจตรา  จัดการและรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการหรือสิ่งสาธารณประโยชน์  ( x =4.51) และการนําความแจ้งต่อพนักงานปกครองหรือทาง
ราชการกรณีลูกบ้านเกิดทุกข์ภัยซึ่งจะต้องขอความป้องกันช่วยเหลือจากรัฐบาล  ( x =4.54)  ส่วนข้อที่
ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ  ดําเนินการหรือจัดการป้องกันโรคติดต่อหรือโรค
ระบาดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  ( x =4.21) 
 2.2  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x =4.19)  
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ  คือ  การบํารุงและส่งเสริมอาชีพราษฎรในทาง
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม  ( x =4.55)  รองลงมา  ช่วยเหลือในการตรวจและนําเก็บ
ภาษีอากร ในเขตท้องที่ตําบลหมู่บ้าน  ( x =4.39) และตรวจตราและรักษาผลประโยชน์ในการ อาชีพและ
ราษฎร  ( x =4.35)  ส่วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ  จัดทําบัญชีสิ่งของที่
จะต้องเสียภาษีอากรในท้องที่รับผิดชอบ  ( x =3.81) 
 2.3  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( x =3.96)  เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ  คือ  ช่วยเหลือในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมตามกฎหมายหรือตามระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง  ( x =4.58)  รองลงมา  ป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทําลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์ในเขตท้องที่  ( x =4.29) 
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และการรณรงค์  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือปลูกสร้างป่าชุมชน  ( x =4.11)  ส่วนข้อที่ประชาชนมีความ
คิดเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ  ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทําลายป่าและการกระทํา
ผิดต่างๆ ในท้องที่รับผิดชอบ  ( x =3.35) 
 2.4  ด้านการทะเบียนต่างๆ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x =4.30)  เรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ  คือ  เป็นพนักงานตรวจรับบัตรประจําตัวประชาชน  ( x =4.57)  
รองลงมา  เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งการเกิด การตายและการย้ายที่อยู่  ( x =4.51) และเป็นผู้รับรอง ผู้
ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตตําบล หมู่บ้าน  ( x =4.27)  ส่วนข้อที่ประชาชนมี
ความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ  จัดทําบัญชีสํามะโนครัวในหมู่บ้าน  ( x =4.11) 
 2.5  ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x =4.29)  
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ  คือ  การเตรียมการและช่วยเหลือเก่ียวกับการดับเพลิง
ในเขตท้องที่  ( x =4.87)  รองลงมา  การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาสา
ธารณในหมู่บ้าน ตําบล  ( x =4.54) และการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่โดยจัดระเบียบและเขตพ้ืนที่ช่วยเหลือตามความจําเป็นเร่งด่วนอย่างเป็นธรรมและเสมอ
ภาคและไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน  ( x =4.22)  ส่วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยที่สุด
คือ  แจ้งเตือนภัยและให้ความรู้แก่ประชาชน เก่ียวกับการป้องกันสาธารณภัย  ( x =3.99) 
 2.6  ด้านการช่วยเหลือทางราชการอ่ืนๆ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x =4.11)  
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ  คือ  ตรวจตราดูแลที่ดินของรัฐ มิให้ผู้ใดเข้าไปทําลาย
หรือกระทําการอันใดต่อที่ดินของรัฐ  ( x =4.71)  รองลงมา  ช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่ดินในการรับจัดที่ดิน  
ออกหนังสือสําคัญ หรือโฉนดที่ดิน  การโอน  การซื้อขาย  ( x =4.54) และดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  ( x =4.22)  ส่วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ  การ
จัดการระวังและป้องกันโรคติดต่อ หรือโรคระบาดทั้งในคนและสัตว์  ( x =3.70) 
 3.  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานัน  ผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลไทย
สามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 4.  ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานัน  ผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบล
ไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
  การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลไทยสามัคคี  
อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้ศึกษาอภิปรายผลจากการศึกษา  ดังต่อไปน้ี 
  1.  จากผลการศึกษาบทบาทกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  
จังหวัดบุรีรัมย์  ในครั้งน้ีประชาชนมีความคิดเห็นว่ากํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอ
หนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  มีบทบาทตามที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ.2457  และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก  ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้อง
กับการศึกษาของ  วิลาวรรณ  พิพัฒน์ชัยกร  (2547 : บทคัดย่อ)  ที่ศึกษาการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน
อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ใหญ่บ้านมีการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก  และจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี  ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน ใน
เขตตําบลทุ่งกุลา อําเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  มีบทบาทตามที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  
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พ.ศ.2457  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี  ด้าน
การปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการทะเบียนต่างๆ  ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  ด้านการช่วยเหลือทางราชการอ่ืนๆ  และด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่ากํานัน  ผู้ใหญ่บ้านในเขต
ตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ให้ความสําคัญกับภารกิจด้านการปกครองและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย  มากท่ีสุด  โดยภารกิจด้านน้ีถือเป็นภารกิจหลักของกํานัน  ผู้ใหญ่บ้านที่ได้
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457  แล้ว ก็ยังมีระเบียบกฎหมายอ่ืนๆ อีก
จํานวนกว่า  60  ฉบับที่กําหนดอํานาจหน้าที่ไว้ให้เป็นความรับผิดชอบของกํานันผู้ใหญ่บ้าน  อย่างไรก็
ตาม อํานาจหน้าที่ของกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  ยังคง
ใช้เป็นหลักในการปกครองท้องที่ในระดับตําบลและหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน  แม้จะมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงมาหลายคร้ัง ก็เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายละเอียดต่างๆ เท่านั้น แต่สาระสําคัญ
ของการปกครองก็ยังมิได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายแต่อย่างใด โดยเฉพาะโครงสร้างการปกครองในระดับ
ตําบลและหมู่บ้าน  ผลการศึกษาในคร้ังน้ี สอดคล้องกับการศึกษาของ วิรัตน์  ไชยสิทธ์ิ  (2546 : 
บทคัดย่อ)  ที่ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่า
ด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และกฎหมายอ่ืนที่กําหนดเป็นอํานาจหน้าที่ของกํานันผู้ใหญ่บ้าน กรณีศึกษา
กํานันและผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครนายก  ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ กํานัน
และผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ที่มีผลการ 
ปฏิบัติงานมากที่สุดเรียงลําดับลงมาได้ ดังน้ี ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านอ่ืน ๆ เก่ียวกับการปกครองในตําบลหมู่บ้าน ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการทะเบียน  จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  ผู้ศึกษาอภิปรายผลเป็นดังน้ี 
 1.1  ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ประชาชนมีความคิดเห็นว่า
กํานัน  ผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  มีบทบาทและทําหน้าที่ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เรื่องที่ดําเนินการมากที่สุดคือ  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันทุกข์
ภัยของราษฎรในหมู่บ้าน  รองลงมาการตรวจตรา  จัดการและรักษาทรัพย์สมบัติของทางราชการหรือสิ่ง
สาธารณประโยชน์  และการนําความแจ้งต่อพนักงานปกครองหรือทางราชการกรณีลูกบ้านเกิดทุกข์ภัยซึ่ง
จะต้องขอความป้องกันช่วยเหลือจากรัฐบาล  สอดคล้องกับการศึกษาของ ชาญ  คําวรรณ  (2546 : 
บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องบทบาทและอํานาจหน้าที่ของกํานันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนภายหลังปี  พ.ศ.2537  ผลการศึกษาพบว่า  บทบาทและอํานาจหน้าที่ของกํานัน
ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยน้ันสามารถจําแนกเป็น  4  ประเด็นหลักคือ  1) 
บทบาทในฐานะผู้นําในพ้ืนที่และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  2)  บทบาทในฐานะผู้ปฏิบัติงาน  3)  บทบาทในฐานะ
ผู้สนับสนุนและประสานงาน  และ  4)  บทบาทในฐานะผู้บริหารตําบลหมู่บ้าน 
 1.2  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากํานัน  ผู้ใหญ่บ้านใน
เขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  มีบทบาทและทําหน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  เรื่องที่ดําเนินการมากที่สุดคือ  การบํารุงและส่งเสริมอาชีพราษฎรในทางเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
และอุตสาหกรรม  รองลงมา  ช่วยเหลือในการตรวจและนําเก็บภาษีอากร ในเขตท้องที่ตําบลหมู่บ้าน  
และตรวจตราและรักษาผลประโยชน์ในการ อาชีพและราษฎร 
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 1.3  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนมีความคิดเห็นว่า
กํานัน  ผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  มีบทบาทและทําหน้าที่ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เรื่องที่ดําเนินการมากที่สุดคือ  ช่วยเหลือในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง  รองลงมา  ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ 
ทําลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์ในเขตท้องที่ และการรณรงค์  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรือ
ปลูกสร้างป่าชุมชน 
 1.4  ด้านการทะเบียนต่างๆ  ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากํานัน  ผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบล
ไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  มีบทบาทและทําหน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เรื่อง
ที่ดําเนินการมากท่ีสุดคือ  เป็นพนักงานตรวจรับบัตรประจําตัวประชาชน  รองลงมา  เป็นนายทะเบียน
ผู้รับแจ้งการเกิด การตายและการย้ายที่อยู่  และเป็นผู้รับรอง ผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ที่มี
ภูมิลําเนาอยู่ในเขตตําบล หมู่บ้าน  ส่วนข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ  จัดทํา
บัญชีสํามะโนครัวในหมู่บ้าน 
 1.5  ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน ใน
เขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  มีบทบาทและทําหน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  เรื่องที่ดําเนินการมากท่ีสุดคือ  การเตรียมการและช่วยเหลือเก่ียวกับการดับเพลิงในเขตท้องที่  
รองลงมา  การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณในหมู่บ้าน ตําบล  และ
การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่โดยจัดระเบียบและเขต
พ้ืนที่ช่วยเหลือตามความจําเป็นเร่งด่วนอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคและไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน 
 1.6  ด้านการช่วยเหลือทางราชการอ่ืนๆ  ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตตําบลไทยสามัคคี  อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  มีบทบาทและทําหน้าที่ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เรื่องที่ดําเนินการมากที่สุดคือ  ประชาชนมีความคิดเห็นว่ากํานัน  ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทและทํา
หน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เรื่องที่ดําเนินการมากที่สุดคือ  ตรวจตราดูแลที่ดินของรัฐ มิให้ผู้ใดเข้า
ไปทําลายหรือกระทําการอันใดต่อที่ดินของรัฐ  รองลงมา  ช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่ดินในการรับจัดที่ดิน  
ออกหนังสือสําคัญ หรือโฉนดที่ดิน  การโอน  การซื้อขาย และดําเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด 
 2.   จากผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตตําบลไทยสามัคคี  
อําเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  ที่มีเพศ และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
ไม่แตกต่างกัน  ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนได้เห็นความมุ่งมั่นต้ังใจในการทําหน้าที่
ของกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ทั้งอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
อ่ืน ๆ  และอํานาจหน้าที่อ่ืนๆ  ของกํานันผู้ใหญ่บ้านที่ไม่ได้กําหนดเป็นกฎหมาย  ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ที่
เก่ียวเน่ืองกับสถานะความเป็นผู้นําชุมชนตามธรรมชาติ  ซึ่งเป็นภาพลักษณ์สําคัญที่จะทําให้ได้รับการ
ยอมรับโดยทั่วไปจากราษฎร  เช่น  การชําระคดีความ ในชนบทที่อยู่ห่างไกล ผู้นําชุมชนโดยเฉพาะกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน  มักเป็นที่เคารพเช่ือถือของคนในท้องถิ่น เมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความแพ่งหรือ
ความอาญา หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ในขั้นต้นก็มักจะนําความมาให้กํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน
ชําระความให้แทบทุกคดีไป การไกล่เกลี่ยชําระคดีความในลักษณะเช่นน้ีไม่มีกฎหมายรองรับ จึงไม่มีการ
บังคับว่าคู่กรณีจะต้องปฏิบัติตาม ถ้าเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายก็จะเลิกแล้วกันไป แต่ถ้ายังไม่เป็นที่พอใจ
ก็ดําเนินความต่อไปกันเองยังโรงศาล ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ไม่นิยมให้เรื่องไปถึงโรงถึงศาล เพราะมีไม่
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ความสะดวกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเงินทองและเวลาที่ ต้องไปให้การท่ีศาล ชาวบ้านจึงมักจะ
ประนีประนอมยอมความตามการไกล่เกลี่ยและชําระความของกํานันผู้ใหญ่บ้าน  และ  อํานาจที่เก่ียวข้อง
กับงานสังคมและพิธีกรรมต่างๆ ในชุมชน ดังเช่น การเป็นประธานหรือหัวหน้าในพิธีการ งานประเพณี 
งานบุญและงานสังคมต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า กํานันผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายอีกมากมาย ซึ่งเก่ียวกับชีวิตประจําวันของประชาชนทุกด้าน ต้ังแต่เกิดจนตาย เช่น งานสังคม
สงเคราะห์ งานแต่งงาน งานบุญประเพณีต่างๆ  ล้วนแต่มีกํานัน ผู้ใหญ่บ้านเขา้มาเก่ียวข้องทั้งสิ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 1.1  ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้านควรดําเนินการ
เก่ียวกับการป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ให้มากย่ิงขึ้น 
 1.2  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้านควรระบบด้านการจัดเก็บภาษี
อากรในท้องที่ 
 1.3  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กํานัน ผู้ใหญ่บ้านควรดําเนินการ
ป้องกันการลักลอบกระทําผิด ในท้องที่รับผิดชอบให้มากย่ิงขึ้น 
 1.4  ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้านควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชน
เก่ียวกับการป้องกันสาธารณภัยให้มากย่ิงขึ้น 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 2.1  ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน  ผู้ใหญ่บ้านมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 2.2  ควรศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของกํานัน  ผู้ใหญ่บ้านที่มีประสิทธิภาพ 
 2.3  ควรศึกษาแนวทางสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ในการส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าที่ของกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลพิกุลออก 
อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรท่ี
ศึกษาคือ  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอ  
บ้านนา  จังหวัดนครนายก  จํานวน  64  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และ F-test (one way 
ANOVA)  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลพิกุลออก อําเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก มีความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบลพิกุลออก บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านหลักการมีส่วนร่วม   
ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลัก
คุณธรรม  ตามลําดับ 
 2.  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลพิกุลออก อําเภอ
บ้านนา  จังหวัดนครนายก  ที่มีเพศ ระยะเวลาการทํางานที่เทศบาล และระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นว่าเทศบาลตําบลพิกุลออก มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่แตกต่างกัน 
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1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2รองศาสตราจารย์ ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 

Abstract 
 This research  purposed  to study and Comparison the good governance 
administration of Pikul-oog sub-district municipality Ban Na district Nakorn Nayok 
province classified by gender work time and education level. The population were 
peoples in  Pikul-oog sub-district municipality Ban Na district  Nakorn Nayok 
province 64 persons. The instrument used for collecting the data was a questionnaire 
rating scale 5 level. The statistics used for analyzed collected data were frequency, 
percentage, mean standard deviation t-test (independent sample) and F-test. 

The study results show as follow  : 
1. The good governance administration of Pikul-oog sub-district municipality

 Ban Na district  Nakorn Nayok province in overall and each aspect was at high  
level The arranged mean scores from the highest to the lowest mean were Participation 
Responsibility Worthless Rule of law Transparency Merit system respectively.  

2. Comparison the good governance administration of Pikul-oog sub-district 
municipality Ban Na district Nakorn Nayok province classified by gender work time and 
education level were not statistically different. 
 
บทนํา 
 ประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลนนํ้าในทั่วทุกภาคของประเทศ  จากการที่ประเทศไทยประสบ
ปัญหาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ภาษาอังกฤษใช้คําว่า Good Governance ซึ่งหมายถึง การ
ปกครองที่เป็นธรรม ส่วนในภาษาไทยมีการเรียกที่แตกต่างกัน เช่น การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หลักธรรมรัฐ และบรรษัทภิบาล เป็นต้น แนวความคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลน้ี ไม่ใช่
แนวความคิดทางการบริหารที่เพ่ิงเกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่
ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆ ปี เป็นหลักการเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกระดับอย่างสันติ
สุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี และพัฒนาสังคมให้มีความย่ังยืน
ในประเทศไทยแนวคิดธรรมาภิบาลเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายหลังจากที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ทําให้ต้องกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นผลให้ประเทศ
ไทยต้องรับแนวคิดธรรมาภิบาลของธนาคารโลกมาใช้ด้วย (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ,  2542 : 17) 
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 จากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ไทยต้องเผชิญดังกล่าว มีส่วนทําให้เกิดกระแสของการปฏิรูป
ประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบราชการ การลดบทบาทภาครัฐโดยการกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่นมากขึ้น ปัญหาการทุจริต คอรัปช่ัน ในวงการทางการเมืองและหน่วยงานราชการและส่วนท้องถิ่น
กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้น จนเกิดกระแสของการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
สาเหตุสําคัญประการหน่ึงที่ทําให้ประเทศไทยนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ในระบบราชการคือ การลด
ปัญหาการคอรัปช่ัน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม เพราะแนวคิดธรรมาภิบาล เป็นแนวคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารประเทศ
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล สามารถตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลได้ ทําให้เกิดความโปร่งใส ด้วยเหตุ
น้ีแนวคิดธรรมาภิบาลจึงปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 อันถือเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
มีการบัญญัติเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพ่ิมกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจ
อย่างชอบธรรมและมีประสิทธิภาพของระบบการเมืองและระบบราชการ มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารบ้านเมืองมากข้ึน ถือได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้วางรากฐาน
ของธรรมาภิบาลไว้อย่างครบถ้วน เช่น ด้านการบริหารจัดการ ที่กําหนดให้ยึดประโยชน์สาธารณะของ
ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ด้านโครงสร้างและกระบวนการ ได้มีการเพ่ิมภาคประชาสังคมเข้าสู่
โครงสร้างการจัดการของรัฐบาล และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติ ระดับ
ท้องถิ่น และระดับชุมชน 
 ปัจจุบันแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล มีบทบาทอย่างมากต่อหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กําหนดให้มีการกระจายอํานาจ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 283 วรรคสาม ได้บัญญัติให้มีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจเพ่ือกําหนดการแบ่งอํานาจหน้าที่ และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลาง และราชการส่วน
ภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองโดยคํานึงถึงการ
กระจายอํานาจเพ่ิมขึ้นตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบรวมทั้ง
กําหนดระบบตรวจสอบและประเมินผลโดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้องผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเท่ากันเป็นผู้ดําเนินการให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายกําหนดหลักการเรื่องธรรมาภิบาลได้มีการกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารราชการให้บรรลุ
เป้าหมายดังน้ีเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐเพ่ือความมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐรวมถึงการปฏิบัติที่ไม่มีขั้นตอนเกินความจําเป็นมีการปรับปรุงภารกิจ
ของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์และให้ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอนอกจากน้ียังระบุให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราช
กฤษฎีกาน้ีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550ได้กําหนดการกระจายอํานาจการปกครองไว้
ในส่วนที่ 3 กล่าวถึงแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินมาตรา 78(3) กระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงเท่าเทียมกันทั่ว
ประเทศทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยคํานึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ันมาตรา 78(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและมาตรา 78 (5) จัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐอย่างอ่ืนเพ่ือให้การจัดทําและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใส
และตรวจสอบได้โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย,  
พ.ศ.2550 :3) 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
ให้มีแผนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจนโดยเฉพาะการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจ
รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเพ่ือให้มีกระบวนการท่ียืดหยุ่นสามารถปรับวิธีการ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้น 
 การนําหลักธรรมาภิบาลหรือหลักบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีซึ่งได้รวมวิวัฒนาการทาง
การเมืองการปกครองสมัยใหม่เข้าด้วยกันจึงมีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการบริหารงานของระบบ
ราชการทุกหน่วยงานสําหรับประเทศไทยได้มีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2542 ระเบียบดังกล่าวได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไปเล่ม116 ตอนที่63 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2542 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันถัดจากประกาศเพ่ือประกาศให้องค์กรทุกส่วนที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน
ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันโดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของภาครัฐให้สามารถนํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็วระเบียบน้ีจะไม่ถูกยกเลิกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทํา
ให้การดําเนินการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใช้ปรับปรุงระบบกลไกการบริหารจัดการภาครัฐทั้งราชการ
ส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นเป็นการวางรากฐานการพัฒนาที่ย่ังยืนสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นกลไกการบริหารระบบราชการท่ีมีประสิทธิภาพไม่เพียงประเทศท่ีกําลังพัฒนา
เท่าน้ันประเทศที่พัฒนาแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องธรรมาภิบาลด้วยเช่นกันโดยมีกระแสการปฏิรูป
การเมืองและปฏิรูปราชการในหลายประเทศซึ่งสาระของการปฏิรูปราชการคือการนําหลักธรรมาภิบาลมา
ปรับใช้กับภาครัฐให้เหมาะสมทันสมัยได้แก่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (Public Participation) 
การมีกระบวนงานที่โปร่งใส (Transparency) การพร้อมรับการตรวจสอบ (Accountability) ความชอบ
ธรรมในการใช้อํานาจ(Political Legitimacy) การมีกฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน(Fair Legal 
Framework)และการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) 
  จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวผู้ศึกษาจึงทําการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลพิกุลออกอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก เพ่ือทราบสภาพการบริหารในปัจจุบันและ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครนายกให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลพิกุลออกอําเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลพิกุลออกอําเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายกจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
  1.  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลพิกุลออก ที่มีเพศต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลพิกุลออกอําเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายกแตกต่างกัน 
  2.  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลพิกุลออก ที่มีระยะเวลาการ
ทํางานที่เทศบาลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลพิกุล
ออกอําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกแตกต่างกัน 
  3.  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลพิกุลออก ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลพิกุลออกอําเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายกแตกต่างกัน 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 
 วิรัช  นิภาวรรณ (2548 : 5) กล่าวว่าการบริหารจัดการ (management administration) การ
บริหารการพัฒนา (development administration) การบริหารการบริการ (service administration) 
แต่ละคํามีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย 3 ส่วน คือ หน่ึงล้วนเป็น
แนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐและ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนํามาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ สอง มีกระบวนการบริหารงาน 3 ขั้นตอน คือการ
คิด (thinking) หรือการวางแผน (planning) การดําเนินงาน (acting) และการประเมินผล (evaluating) 
และ สามมีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมขึ้น 
 การบริหาร หมายถึง พฤติกรรมอย่างหน่ึง ซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่ผู้บริหารใช้สําหรับ
ตัดสินใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆท้ังที่เป็นองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย โดยนําทรัพยากรมาใช้ให้ประหยัด ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล่าวน้ันต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือให้บุคคลในองค์การ เกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
กระบวนการบริหารเป็นภารกิจที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ตามลําดับขั้นตอนเป็นระบบ มีการวางแผน 
การจัดองค์การ หรือการจัดหน่วยงานภายในองค์การ การสรรหาบุคคลเข้าทํางาน การส่ังการ การ
ประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การงบประมาณ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ต่อองค์กร 
 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2541 : 2) อธิบายว่า ธรรมาภิบาลเป็นคําสนธิมาจากคํา
ว่า ธรรมและอภิบาล ซึ่งคําว่า “ธรรม” หมายถึง คุณความดี ความถูกต้อง และหลักประพฤติปฏิบัติใน
ศาสนา กฎเกณฑ์ ความจริง ความยุติธรรม ส่วนคําว่า “อภิบาล” หมายถึง บํารุงรักษาปกครอง ดังน้ัน 
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เมื่อนํามารวมกัน ธรรมาภิบาล จึงน่าจะหมายถึงการปกครองและบริหารบนพ้ืนฐานของหลักธรรม ความดี 
ความถูกต้องระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีพ.ศ. 
2542 ได้ระบุหลักการของคํานิยามการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หรือธรรมาภิบาลไว้ดังน้ี 
“การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจ 
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือบรรเทา ป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยา
ภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วน
ร่วมอันเป็นคุณลักษณะสําคัญของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปัจจุบัน 
 บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ (2542 : 30) ให้ความหมายว่าธรรมาภิบาล หมายถึง ระบบโครงสร้างและ
กระบวนการต่างๆ ที่วางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศเพ่ือที่
ภาคต่างๆ ของสังคมจะพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุข 

Montagu (1984, อ้างถึงใน ประหยัด  หงส์ทองคํา,  2526) อธิบายว่าหมายถึง การปกครองของ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีการเลือกต้ังผู้บริหาร ตลอดจนสามารถจัดทําภารกิจของตนเองได้อย่างอิสระโดย
ไม่ถูกควบคุมจากรัฐบาลหรือภูมิภาค แต่ก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือระบบการปกครองของรัฐบาลกลางมิใช่
เป็นรัฐอิสระ 
 Robson (1966, อ้างถึงในประหยัด  หงษ์ทองคํา , 2526) อธิบายว่าหมายถึง การปกครองของพ้ืนที่
ส่วนหน่ึงของประเทศซึ่งมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรอํานาจอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่มากจนมีผลกระทบกระเทือนต่ออํานาจประชาธิปไตยของรัฐเพราะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมิใช่ชุมชนที่มีอํานาจอธิปไตย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Right) 
และมีองค์กรซึ่งมีโครงสร้างตามความจําเป็นในการปฏิบัติงานของตนเอง (Necessary Organization) เพ่ือ
ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันเอง 
 โดยสรุปแล้ว การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหน่ึงของการปกครองประเทศ โดยรัฐบาลกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการเกี่ยวกับภารกิจการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่น โดยมีกฎหมายให้อํานาจ
ให้สามารถดําเนินกิจกรรมและบริการสาธารณะบางอย่างที่จําเป็น และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ทั้งน้ี
ภายใต้หลักของความยืดหยุ่น คล่องตัวและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมีองค์กรทางการ
บริหารของท้องถิ่นน้ันเองเป็นผู้ดําเนินการมิใช่การบริหารจัดการโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือ
ตัวแทนรัฐบาลที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค 
 ภักดี  ศรีเมือง (2549 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการนําหลักธรรมาภิบาลมาบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนมีความคิดต่อ
การนําหลักธรรมาภิบาลมาบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม
ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความคุ้มค่าและด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามลําดับ 2) 
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดต่อการนําหลักธรรมาภิบาลด้านความคุ้มค่าและด้าน
นิติธรรมมาบริหารงานแตกต่างกัน และประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความเห็นต่อการนําหลักธรรมาภิ
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บาลด้านคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความคุ้มค่าด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ และด้านนิติธร
รมาบริหารแตกต่างกัน 
 นพพล  สุรนัคครินทร์ (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน
องค์การบริหารส่วนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าการนําหลักธรร
มาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในเชิง
บวก เมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน มี
ทัศนะต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตําบลไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
เปรียบเทียบตามปัจจัยด้านขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบล และการมีส่วนร่วมในการดําเนินการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พบว่า ประชาชนมีทัศนะต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การ
บริหารส่วนตําบลแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจในองค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน พบว่า
ประชาชนมีทัศนะต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้องค์การบริหารส่วนตําบลไม่แตกต่างกัน ส่วน
ปัจจัยด้านขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจใน
องค์การบริหารส่วนตําบล แต่ปัจจัยด้านขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วมในการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลพิกุลออก อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จํานวน 64 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test แบบ 
Independent Samples) และ F-test (one way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลพิกุลออก อําเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก  ผู้ศึกษา สรุปผลการศึกษาดังน้ี 
 1.  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลพิกุลออก อําเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จํานวน  34  คน (ร้อยละ 53.13)  รองลงมาเป็นเพศ
หญิง จํานวน  30  คน  (ร้อยละ 46.87)  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการทํางานที่เทศบาล  น้อยกว่า  4  ปี  
จํานวน  24  คน  (ร้อยละ  37.50)  รองลงมามีระยะเวลาการทํางานที่เทศบาล  4-10  ปี  จํานวน  23  
คน  (ร้อยละ  35.94)  และมีระยะเวลาการทํางานที่เทศบาล  จํานวน  17  คน  (ร้อยละ  26.56)  ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  31  คน (ร้อยละ  48.44) รองลงมามีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญา
ตรี  จํานวน  19  คน  (ร้อยละ  29.69)  และมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  จํานวน  14  คน  (ร้อยละ  
21.88)  ตามลําดับ 
 2.  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลพิกุลออก อําเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก พบว่า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบล
พิกุลออก อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบลพิกุลออก บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (μ =3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
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เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านหลักการมีส่วนร่วม   (μ =3.88) รองลงมา ด้านหลักความ
รับผิดชอบ (μ =3.87)  ด้านหลักความคุ้มค่า (μ =3.77) ด้านหลักนิติธรรม (μ =3.73) ด้านหลักความ
โปร่งใส (μ =3.63) และด้านหลักคุณธรรม (μ =3.51) ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ปรากฏผล
ดังน้ี 
 2.1  ด้านหลักนิติธรรม  พบว่า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
เทศบาลตําบลพิกุลออก  มีความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบลพิกุลออก  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (μ =3.73)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก 
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี เทศบาลตําบลพิกุลออก มีการจัดทําระเบียบข้อบังคับเพ่ือเป็น
แนวทางให้ถือปฏิบัติสืบต่อไป (μ =3.90) รองลงมา เทศบาลตําบลพิกุลออก บริหารงานภายใต้กฎหมาย 
มากกว่าการใช้อํานาจของตัวบุคคลหรือตามอําเภอใจ (μ =3.78)  เทศบาลตําบลพิกุลออก มีการ
บริหารงานโดยยึดหลักความเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของประชาชน (μ =3.70) เทศบาลตําบลพิกุลออก  
บริหารงานโดยยึดหลักกฎหมายและกฎข้อบังคับขององค์การอย่างเคร่งครัด (μ =3.68) และเทศบาล
ตําบลพิกุลออก  มีการออกข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัย (μ =3.55) ตามลําดับ 
 2.2  ด้านหลักคุณธรรม  พบว่า  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
เทศบาลตําบลพิกุลออก มีความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบลพิกุลออก  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (μ =3.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และอยู่ใน
ระดับปานกลาง 3 ข้อ เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลพิกุลออก 
บริหารงานโดยต้ังอยู่ในหลักคุณธรรม (μ =3.97) รองลงมา เทศบาลตําบลพิกุลออก บริหารจัดการโดยยึด
มั่นในความถูกต้องดีงาม (μ =3.59) เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลพิกุลออก ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่
ประชาชนตามหลักคุณธรรม (μ =3.42) เทศบาลตําบลพิกุลออก มีการรณรงค์ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ยึด
หลักคุณธรรมอย่างเคร่งครัด (μ =3.41) และเทศบาลตําบลพิกุลออก ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเอง  เพ่ือให้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพสุจริต (μ 
=3.20) ตามลําดับ 
 2.3  ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในเทศบาลตําบลพิกุลออก  มีความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบลพิกุลออก  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (μ =3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และอยู่
ในระดับปานกลาง 3 ข้อ เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก ซึ่งเทศบาลตําบลพิกุลออก ให้ความเป็นกันเอง (μ =4.01) เทศบาลตําบลพิกุลออก มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย (μ =3.77) เทศบาลตําบลพิกุลออก 
บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนอย่างจริงใจ (μ =3.57) เทศบาล
ตําบลพิกุลออก จัดให้มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ (μ =3.47) และ
เทศบาลตําบลพิกุลออก มีการปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์การให้มีความโปร่งใส (μ =3.35) 
ตามลําดับ 
  2.4  ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในเทศบาลตําบลพิกุลออก  มีความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบลพิกุลออก  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (μ =3.88) เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี เทศบาลตําบลพิกุล
ออก เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้การบริหารจัดการ (μ =4.11) เทศบาลตําบลพิกุลออก เปิดเวที
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ประชาพิจารณ์ เพ่ือให้ประชาชนเสนอแนะการบริหารจัดการ (μ =4.10) เทศบาลตําบลพิกุลออก จัดให้มี
ช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูล  ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างหลากหลาย (μ =3.97) เทศบาล
ตําบลพิกุลออก จัดให้มีช่องทางในการรับความคิดเห็นจากประชาชนอย่างหลากหลาย (μ =3.87) และ
ประชาชนมีโอกาสเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญของเทศบาลตําบลพิกุลออก (μ =3.37) 
ตามลําดับ 
 2.5  ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลพิกุลออก  มีความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบลพิกุลออก  มีการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับ
มาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี เทศบาลตําบลพิกุลออก จัดกิจกรรมหรือออกพบปะ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่อย่างสมํ่าเสมอ (μ =4.27) เทศบาลตําบลพิกุลออก ใส่ใจปัญหาสาธารณะของเขต
พ้ืนที่ของตน และสามารถแก้ปัญหาได้ทุกคร้ัง (μ =4.00) ผู้นําของเทศบาลตําบลพิกุลออก แสดงความ
รับผิดชอบหรือยอมรับผลจากการกระทําของตน หากผลน้ันมีความผิดพลาด หรือเสียหาย  (μ =3.87) 
เทศบาลตําบลพิกุลออก ให้ความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชนตามแนวทาง
ประชาธิปไตย (μ =3.72) และเทศบาลตําบลพิกุลออก ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อประชาชน
เป็นสําคัญ (μ =3.53) ตามลําดับ 
 2.6  ด้านหลักความคุ้มค่า  พบว่า  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในเทศบาลตําบลพิกุลออก  มีความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบลพิกุลออก  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี 4 ข้ออยู่ในระดับมาก และมี 
1 อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี เทศบาลตําบลพิกุลออก มีการรณรงค์ 
ส่งเสริมการประหยัดทรัพยากรหรือพลังงานต่างๆ ในการดํารงชีวิต เช่น นํ้า ไฟฟ้า (μ =4.00) เทศบาล
ตําบลพิกุลออก ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือให้มีจิตสํานึกถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านให้สมบูรณ์ย่ังยืน (μ =3.97) เทศบาลตําบลพิกุลออก มีการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างรายได้หรือส่งเสริมการพ่ึงตนเอง (μ =3.88) เทศบาลตําบล
พิกุลออก บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจํากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม (μ =3.83) 
และเทศบาลตําบลพิกุลออก จัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (μ =3.17) ตามลําดับ 
 3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
เทศบาลตําบลพิกุลออก ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลพิกุลออก อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 4.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
เทศบาลตําบลพิกุลออก ที่มีระยะเวลาการทํางานที่เทศบาลต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลพิกุลออก อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
 5.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
เทศบาลตําบลพิกุลออก ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลพิกุลออก อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 
 1.  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลพิกุลออก มีความ
คิดเห็นว่าเทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับการศึกษาของ  นิภาพรรณ  ผิวอ่อน  (2559 : บทคัดย่อ)  ได้
ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลกุยเหนือ  อําเภอกุยบุรี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกุยเหนือ  อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ผลการศึกษาพบว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลกุย
เหนือ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ  
มานะ  อ่ิมอุดม  (2558 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล ผลการวิจัยพบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก  และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ  ประดิษฐ์  อุคํา  (2554 : บทคัดย่อ)  ที่
ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนิคม 

คําสร้อย  อําเภอนิคมคําสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า  ระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของเทศบาลตําบลนิคมคําสร้อย  อําเภอนิคมคําสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และสอดคล้องกับการศึกษาของ  สุพจน์  เจริญขํา  (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลปางมะค่า อําเภอขาณุวรลักษบุรี  
จังหวัดกําแพงเพชร  ผลการวิจัยพบว่า  ประชาชนมีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลปางมะค่า  อําเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  และสอดคล้องกับการศึกษาของ  พระจริญ  จิรสุโภ   (เมืองประทับ)  (2552 : บทคัดย่อ)  ที่ได้
ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้ง  6  ด้าน คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นว่า เทศบาลเมืองบางกรวย  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 จากการศึกษาในครั้งน้ี  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านหลักการมีส่วนร่วม รองลงมา ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลัก
ความคุ้มค่า ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักคุณธรรม ตามลําดับ  โดยผู้ศึกษา
อภิปรายผล  ดังน้ี 
 ด้านหลักการมีส่วนร่วม  จากการศึกษาที่พบว่า  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  มีความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบล
พิกุลออก บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยเทศบาลตําบลพิกุลออกเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้การบริหารจัดการ เปิดเวทีประชาพิจารณ์ เพ่ือให้ประชาชนเสนอแนะ
การบริหารจัดการ จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูล  ข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
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หลากหลาย จัดให้มีช่องทางในการรับความคิดเห็นจากประชาชนอย่างหลากหลาย และประชาชนมีโอกาส
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญของเทศบาลตําบลพิกุลออก  สอดคล้องกับการศึกษาของ  
มานะ  อ่ิมอุดม  (2558 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล  ผลการวิจัยพบว่า  ด้านหลักการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการบริหารมากขึ้น 
 ด้านหลักความรับผิดชอบ  จากการศึกษาที่พบว่า  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  มีความคิดเห็นว่า
เทศบาลตําบลพิกุลออก บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  อยู่ในระดับมาก  โดยเทศบาลตําบลพิกุลออก 
จัดกิจกรรมหรือออกพบปะประชาชนในเขตพ้ืนที่อย่างสมํ่าเสมอ เทศบาลตําบลพิกุลออกใส่ใจปัญหา
สาธารณะของเขตพื้นที่ของตน และสามารถแก้ปัญหาได้ทุกคร้ัง ผู้นําของเทศบาลตําบลพิกุลออก แสดง
ความรับผิดชอบหรือยอมรับผลจากการกระทําของตน หากผลน้ันมีความผิดพลาด หรือเสียหาย  การให้
ความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชนตามแนวทางประชาธิปไตย  และ ตระหนักในหน้าที่ 
ความรับผิดชอบต่อประชาชนเป็นสําคัญ สอดคล้องกับการศึกษาของ ภมร  วงษ์ศรีจันทร์ (2554 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี  อําเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อําเภอตา
คลี จังหวัดนครสวรรค์  และเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี  
อําเภอ  ตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า  ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล  ตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  
เมื่อเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ด้านหลักภาระรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ ด้านหลักการตอบสนอง ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลัก
ประสิทธิภาพ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักประสิทธิผล และด้านหลักการกระจายอํานาจ  ตามลําดับ 
 ด้านหลักความคุ้มค่า จากการศึกษาที่พบว่าผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  มีความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบล
พิกุลออก บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับการศึกษาของ พระจริญ  จิร
สุโภ (เมืองประทับ) (2552 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบาง
กรวย  จังหวัดนนทบุรี  ด้านหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก  การศึกษาในครั้งน้ีพบว่า  เทศบาลตําบล
พิกุลออก มีการรณรงค์ ส่งเสริมการประหยัดทรัพยากรหรือพลังงานในการดํารงชีวิต เช่น นํ้า ไฟฟ้า มีการ
ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือให้มีจิตสํานึกถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้าน
ให้สมบูรณ์ย่ังยืน มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างรายได้หรือส่งเสริมการ
พ่ึงตนเอง  มีการบริหาร จัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจํากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
และ  มีการจัดกิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านหลักนิติธรรม  จากการศึกษาพบว่าผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  มีความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบล
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พิกุลออก บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก  โดยเทศบาลตําบลพิกุลออกมีการจัดทํา
ระเบียบข้อบังคับเพ่ือเป็นแนวทางให้ถือปฏิบัติสืบ  มีการบริหารงานภายใต้กฎหมาย  มากกว่าการใช้
อํานาจของตัวบุคคลหรือตามอําเภอใจ มีการบริหารงานโดยยึดหลักความเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน  มีการบริหารงานโดยยึดหลักกฎหมายและกฎข้อบังคับขององค์การอย่างเคร่งครัด และ  มีการ
ออกข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัย 
 ด้านหลักความโปร่งใส  จากการศึกษาที่พบว่าผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบล
พิกุลออก บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก  โดยเทศบาลตําบลพิกุลออก  จัดให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย  บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนอย่างจริงใจ  
จัดให้มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  มีการปรับปรุงกลไกการทํางานของ
องค์การให้มีความโปร่งใส 
 ด้านหลักคุณธรรม จากการศึกษาที่พบว่าผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบล
พิกุลออก บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก  โดยคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลพิกุลออก 
บริหารงานโดยต้ังอยู่ในหลักคุณธรรม  มีการบริหารจัดการโดยยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลพิกุลออก ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนตามหลักคุณธรรม  เทศบาลตําบลพิกุล
ออก มีการรณรงค์ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ยึดหลักคุณธรรมอย่างเคร่งครัด และเทศบาลตําบลพิกุลออก 
ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง  เพ่ือให้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน มีระเบียบ
วินัย ประกอบสัมมาชีพ 
 2.  การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาล
ตําบลพิกุลออก  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  ที่มีเพศ  ระยะเวลาการทํางานที่เทศบาล  และระดับ
การศึกษา ต่างกัน  มีความคิดเห็นว่าเทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีการการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระยะเวลาการ
ทํางานที่เทศบาล  และระดับการศึกษา  ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
เทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 1.1  เทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  ควรมกีารปรับปรุง
ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ให้มคีวามทันสมัยอยู่เสมอ 
 1.2  เทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  ควรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง 
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 1.3  เทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  ควรมกีารปรับปรุงกลไก
การทํางานขององค์กรโดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ สว่นร่วมมากย่ิงขึ้น 
 1.4  เทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญมากย่ิงขึ้น 
 1.5  เทศบาลตําบลพิกุลออก  อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  ควรจัดกิจกรรมหรือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมากย่ิงขึ้น 
 2.  ข้อเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งต่อไป 
 2.1  ควรมีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้ให้ภาคส่วนต่างๆ ส่วนร่วมในการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.2  ควรมีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 

การดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

 
วชิรวิทย์  โนนหล้า1 

รัชดากร  ทมินเหมย2 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาล
ตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรท่ีศึกษา คือ 
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี กําหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ Independent 
samples) และ F-test (one way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี   
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการพาณิชยกรรม ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดระเบียบชุมชน ด้านการสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ตามลําดับ 
 2.  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่มีเพศ 
และอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2อาจารย์ ดร., สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 

Abstract 
This research  purposed  to study and comparison the operating community 

development in Kokkram sub-district municipality  Bangplama district   Suphan Buri 
province classified by gender and age. The sample were people in Kokkram sub-district 
municipality  totally 320 persons. The instrument used for collecting the data was a 
questionnaire rating scale 5 level. The statistics used for analyzing the collected data 
were frequency, percentage, mean standard deviation,  t-test and One way ANOVA. 
 The study results revealed that  : 
 1.  The operating community development in Kokkram sub-district municipality  
Bangplama district Suphan Buri province in overall was at high level. Each aspect was at 
high level. The arranged mean scores from the highest to the lowest mean were 
promoting in life quality, public commercial, education religious and cultural, infra 
structure, natural and environment reservation, community arrangement, promotion 
government office operation respectively. 
 2.  Comparison operating community development in Kokkram sub-district 
municipality Bangplama district Suphan Buri province classified by gender and age 
overall and each aspect were not statistical different. 
 
บทนํา 
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่จะต้องอยู่รวมกับผู้อ่ืนจึงจะมีชีวิตรอด การที่จะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มน้ัน 
ทําให้เกิดกลุ่มขึ้นหลายกลุ่ม ที่มีทั้งความขัดแย้งและสอดคล้องกันในเวลาปะทะสังสรรค์กันทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งลักษณะการรวมกลุ่มที่มีทั้งปรองดองและขัดแย้งกันเช่นน้ี คือ สิ่งที่เรียกว่า
สังคม และทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างขึ้นเพ่ือการอยู่ร่วมกันเพ่ือการมีชีวิตรอด คือ สิ่งที่เรียกว่า วัฒนธรรม ใน
แต่ละท้องถิ่นย่อมมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น วัฒนธรรมของท้องถิ่นหน่ึง ๆ ย่อมมีลักษณะ
พิเศษเฉพาะซึ่งดํารงความเป็นท้องถิ่นน้ัน ๆ ไว้ เพราะท้องถิ่นใดก็ตามหากสูญเสียวัฒนธรรมของตนก็คือ
การสูญเสียเอกลักษณ์และสภาพแห่งวิถีชีวิตของตนไป ทั้งสังคมและวัฒนธรรมมนุษย์ต่างมีวิวัฒนาการ 
(Evolution) คือ การเติบโตเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มเล็ก ๆ มาเป็นกลุ่มใหญ่ จากครอบครัวมาเป็นชุมชน 
หมู่บ้าน เมือง รัฐ และประเทศ ตามลําดับ (อัจฉรา ภาณุรัตน์, 2549) ชุมชนท้องถิ่นคือ กลุ่มคนที่อยู่
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รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก เช่ือมโยงในระบบนิเวศเดียวกัน หรือพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง มีความผูกพันในพ้ืนที่
น้ัน ๆ มีกฎระเบียบในวิถีชีวิต เป็นสถาบันทางสังคมฐานล่าง มีระบบอาวุโส มีความเก้ือกูลกัน และอยู่
ร่วมกันกับธรรมชาติมายาวนาน มีกระบวนการความรู้และมีการร่วมกันกลั่นกรองภายในชุมชนท้องถิ่น 
 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น คือ การพัฒนาประชาชนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการเรียนรู้ แก้ไข ฝึกฝน 
และพัฒนาความสามารถของตนเอง เพ่ือนําไปสู่การช่วยเหลือตนเอง และพ่ึงพาตนเองได้ อันเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวม (ปาริชาติ  วลัยเสถียร,  2549) ส่วน ประเวศ วะสี  (2548) ได้
กล่าวถึง การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการและย่ังยืนน้ัน มีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ  
 1.  การมีสัมมาอาชีวะ เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย  
 2.  การอนุรักษ์และเพ่ิมพูนสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการใช้อย่างเป็นธรรม
และยั่งยืน  
 3.  มีสังคมเข้มแข็ง มีการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทํา สามารถกําหนดอนาคตของตนเองได้ 
 4.  มีการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม ฉะน้ันการพัฒนาควรเอาวัฒนธรรมเป็นตัวต้ัง ไม่ว่า
จะเป็นการทํามาหากิน การศึกษา ศาสนา สุขภาพ และสุนทรียธรรมต่างๆ ควรเช่ือมโยงอยู่บนฐานของ
วัฒนธรรม และควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวัฒนธรรมอ่ืนๆ บนฐานความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของ
ตนเอง 
 5.  มีพัฒนาการทางจิตวิญญาณหรือศาสนธรรม การพัฒนาจิตสํานึกให้มีความรักต่อเพ่ือน
มนุษย์ และธรรมชาติ 
 6.  มีสุขภาพดี สุขภาพ คือ สุขภาวะทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ 
หรือทางปรัชญา  
 7.  มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  สามารถรักษาดุลยภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาอย่างย่ังยืน  
 หลักการกระจายอํานาจการปกครองเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถทํากิจกรรมต่างๆ ได้โดยมีความเป็น
อิสระ ปลอดจากการช้ีนําของรัฐบาล มีความสามารถที่จะสนองความต้องการของพลเมืองในท้องถิ่นได้ ถือ
ได้ว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเห็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล คือการกระจายอํานาจในการสนองความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
มีการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น มี
ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามในการดําเนิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ยังคงต้องยึดตามแนวนโยบายแห่งรัฐอยู่ เช่น นโยบายการเงินการคลัง 
นโยบายการป้องกันประเทศ เป็นต้น ดังน้ันหน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในระดับหน่ึงใน
การที่จะดําเนินกิจกรรมการบริหารของตนเองได้ แต่อีกส่วนหน่ึงน้ันรัฐบาลยังต้องคงความเป็นเอกสิทธ์ิใน
การควบคุมไว้ ทั้งน้ีก็เพ่ือรักษาสภาพความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและความมั่นคงของชาติได้น้ันเอง ดังน้ัน
แนวความคิดในการจัดการปกครองท้องถิ่นจึงการปกครองท้องถิ่นจึงเกิดขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้มิอิสระใน
การปกครองตนเองมีส่วนร่วมทางการบริหาร มีสิทธิมีเสียงดําเนินการปกครองกันเองอันเป็นรากฐานและ
วิถีทางของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันและมีส่วนเสีย
ในการบริหารที่ตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เช่น การเลือกต้ัง การหาเสียงสนับสนุน
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง เป็นต้น ทําให้เกิดความรับผิดชอบ ความหวงแหน และปกป้องต่อสิทธิผลประโยชน์ที่
พึงได้รับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาการเมืองในระดับชาติต่อไป แต่ประโยชน์ของการปกครองท้องถิ่นที่เห็น
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อย่างเป็นรูปธรรม ก็คือเหตุผลที่ว่า ไม่มีผู้ใดจะรู้ถึงปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้ดีที่สุด ซึ่งในการ
น้ีจะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการเมือง การปกครอง 
และการบริหารท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดผู้นําท้องถิ่นที่จะก้าวมาเป็นผู้นําระดับชาติต่อไป และยังเป็นการ
แบ่งเบาภาระของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักรัฐศาสตร์เสรีนิยมที่ให้การสนับสนุนการปกครอง
ตนเองของท้องถิ่นด้วยทัศนะที่ว่า เป็นการสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง มีสิทธิ มีเสียง
ดําเนินการปกครองตนเอง อันเป็นรากฐานและวิถีทางการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย (ประหยัด  
หงษ์ทองคํา,  2526) 
 เทศบาลเป็นองค์กรการบริหารงานส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอํานาจของ
รัฐบาลเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นระดับพ้ืนฐานได้มีอํานาจในการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นการกระจายอํานาจการปกครองจากส่วนกลางไปให้ประชาชนในท้องถิ่นดําเนินการเอง
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายเพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งหลักการสําคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย  การจัดให้มีการเลือกต้ัง 
เพ่ือให้คนในท้องถิ่นน้ันได้มีโอกาสเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนในการปกครองตนเอง  มีองค์กรสภา
ท้องถิ่น มีเขตพ้ืนที่ในการบริหาร และความรับผิดชอบตามที่มีอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ให้ มีสถานภาพ
เป็นนิติบุคคล มีรายได้ มีอํานาจในการจัดทํางบประมาณและมีความอิสระในการปกครองตนเอง แต่
จะต้องอยู่ในการควบคุมหรือการกํากับดูแลของรัฐ รวมทั้งเป็นสถาบันทางการเมืองการปกครองระดับ
ท้องถิ่นและจะต้องได้รับการสนับสนุน รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่นน้ัน 
องค์การบริหารส่วนตําบลจึงมีบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นองค์กรที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลที่จะกระจายอํานาจลงสู่หน่วยการบริหารระดับตําบล ตามกระแสความ
ต้องการของสังคมประชาธิปไตยในปัจจุบัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานผ่าน
ผู้แทนของตนเองในองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในชุมชน
ของตนเอง ความหมายของชุมชนหมายถึงกลุ่มชนที่รวมตัวอยู่ในระแวกเดียวกันหรือใกล้เคียงกันใน
ลักษณะกลุ่มก้อนอาจเล็กหรือใหญ่แล้วแต่สภาพข้อเท็จจริงและกลุ่มชนดังกล่าวมีชีวิตความเป็นอยู่ใน
ลักษณะมีความรู้สึกผูกพันเป็นหน่วยทางสังคมเดียวกัน มีวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ซึ่ง
อาจเป็นหมู่บ้านเดียวกันหรือหลายๆ หมู่บ้านรวมกันก็ได้ ภาระหน้าที่ของชุมชนคือการดํารงไว้ซึ่งหน้าที่
ทางชีวภาพซึ่งหมายถึงมนุษย์ต้องมีการสืบทอดของสมาชิกไม่ขาดสาย ความเป็นชุมชนมีความหลากหลาย
มีปัญหาแตกต่างกันไปบางส่วนมีสภาพอ่อนแอไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ ขาดทิศทางการปรับเปลี่ยนให้เข้า
กับสภาพสังคม และการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังน้ันจึงจําเป็นจะต้องส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานให้ประชาชนมีศักยภาพแก้ไขปัญหาของชุมชน การปกป้องสิทธิของชุมชนโดยการ
ร่วมกันคิด ร่วมกันทําอย่างมีระบบซึ่งจะทําให้เกิดเป็นรูปธรรมได้น้ัน จะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนทุก
ระดับ  (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,  2548) 
  จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของ
เทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผลการศึกษาในครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ใน
การดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1.  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลโคก
คราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน 
 2.  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลโคก
คราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 
 บทบาท คือ พฤติกรรมหรือการกระทําของแต่ละบุคคลซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตาม
ตําแหน่งและหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมและสามารถคาดการณ์พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ 
 ประเภทของบทบาท 
 1.  บทบาทตามอุดมคติ  (Ideal Role)  เป็นบทบาทในอุดมคติที่มีการกําหนดสิทธิหน้าที่
ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีตัวบทกฎหมายระเบียบกําหนดให้กระทํากิจกรรมในตําแหน่งหน้าที่น้ันๆ 
 2.  บทบาทท่ีปฏิบัติจริง (Performed Role) เป็นบทบาทที่บุคคลได้กระทําจริงซึ่งจะขึ้นกับ
การสังเคราะห์จากความเช่ือความหวังการรับรู้และประสบการณ์ของผู้ที่เข้ามาดํารงตําแหน่งทั้งยังต้อง
พิจารณาถึงความกดดันขีดจํากัดและโอกาสในแต่ละสังคมในระยะเวลานั้นๆด้วย 
 3.  บทบาทท่ีควรปฏิบัติ (Perceived Role) เป็นบทบาทที่ผู้ดํารงตําแหน่งเช่ือหรือหวังว่า
ควรกระทําตามตําแหน่งที่ได้รับแต่ยังไม่ได้กระทําซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับบทบาทในอุดมคติ (ไม่มีอยู่ใน
ระเบียบ ,กฎหมาย) และบทบาทที่กระทําจริงนอกจากน้ีบทบาทท่ีควรกระทํายังขึ้นกับความแตกต่างของ
องค์กรความคิดนึกประสบการณ์และการรับรู้ของผู้ดํารงตําแหน่งแต่ละคนด้วย 
 จักร  รัชธีระกุล  (2542: 45-46)  ได้อธิบายถึงประเภทของบทบาทมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
 1.  ข้อบัญญัติของสังคม (Prescribed Role) หรือบทบาทอุดมคติบทบาทอุดมคติจะกําหนด
สิทธิและหน้าที่ให้กับตําแหน่งทางสังคมเช่นจะบอกให้ทราบถึงความคาดหวังต่อผู้เป็นพ่อและแม่ว่าสังคมมี
ไว้อย่างไรเข้ามีพันธะต่อใครอย่างไรและจะเรียกร้องจากใครได้แค่ไหนเพียงไร 
 2. บทบาทท่ีบุคคลเข้าใจ  (Perceived Role)  ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเช่ือที่บุคคลเข้าใจว่า
จะต้องทําในตําแหน่งเฉพาะของเขารวมท้ังการตีความสถานการณ์ของบุคคลเองซึ่งไม่จําเป็นจะต้องตรงกับ
บทบาทอุดมคติในทํานองเดียวกันบุคคลซึ่งเราจะต้องติดต่อด้วยน้ันก็อาจแตกต่างกันในด้านแนวความคิด
ดังน้ันในการพิจารณาบทบาทที่บุคคลกระทําต่อกันน้ันไม่พึงสรุปเอาว่าบรรทัดฐานต่างๆของสังคมน้ันจะ
ได้รับการยอมรับหรือเข้าใจจากบุคคลต่างๆ ไปในแนวเดียวกัน 
 3.  บทบาทท่ีปฏิบัติจริง (Actual Role) เป็นบทบาทที่บุคคลลงมือกระทําจริงๆ ซึ่งสิ่งที่
บุคคลปฏิบัติจริงน้ันอาจเกินเลยไปกว่าความเช่ือทางสังคมความคาดหมายของคนอ่ืนหรือความเข้าใจของ
บุคคลเองแต่ขึ้นกับเง่ือนไขของบุคลิกภาพเฉพาะตัวและประสบการณ์ของเขาเองด้วย 
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 วิทยากร  เชียงกูล (2527 : 17-18) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาชุมชนไว้ในความหมายที่กว้าง
คือการพัฒนาสังคมเพราะการพัฒนาที่แท้จริงน้ันจะต้องทําทั้งสังคมไม่ใช่ทําเฉพาะชุมชนใดชุมชนหน่ึงและ
การพัฒนาที่แท้จริงหมายถึงการทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุขความสะดวกสบายความ
อยู่ดีกินดีความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู่กับการได้รับ
ปัจจัยทางวัตถุแล้วเพ่ือสนองความต้องการของร่างกายประชาชนยังต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษา
สิ่งแวดล้อมที่ดีการพักผ่อนหย่อนใจและการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจในด้านต่างๆด้วยความต้องการ
ทั้งหมดน้ีบางครั้งเรียกว่าเป็นการพัฒนาคุณธรรมของชีวิตเพ่ือที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การเพ่ิมปริมาณสินค้าหรือการเพิ่มรายได้เท่าน้ันหากอยู่ที่การเพ่ือความพอใจความสุขของประชาชน
มากกว่า 
 การพัฒนาชุมชนคือการเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน
และประชาชนในชุมชนน้ันได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองรวมทั้งการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนให้เกิดประโยชน์โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลและความร่วมมือจากภาคเอกชน 
 แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชน 
 1.  ความร่วมมือระหว่างรัฐและชุมชน (Partnership) แนวความคิดน้ีเช่ือว่าการพัฒนาท่ี
ได้ผลดีที่สุดและถาวรที่สุดควรเกิดจากพลังของชุมชนที่มีขึ้นเองผสมกับการสนับสนุนของรัฐสังคมใดท่ี
ปล่อยให้เกิดการพัฒนาชุมชนดําเนินไปเองตามยถากรรมสังคมน้ันจะเกิดการถอยหลังในทางกลับกันหาก
รัฐเป็นผู้ที่ให้แต่ละฝ่ายเดียวผลการพัฒนาจะเป็นไปอย่างเช่ืองช้าและเกิดผลแต่ทางรูปธรรมเท่าน้ันวิธีการ
ร่วมมือน้ีชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหาการร่วมลงทุนและปฏิบัติงานร่วมในการ
ติดตามประเมินผลส่วนรัฐมีบทบาทสนับสนุนทางด้านวิชาการวัสดุอุปกรณ์เท่าน้ัน 
 2.  การช่วยเหลือตนเอง (Aids Self Help) รัฐจะต้องทําอย่างไรก็ตามให้ประชาชนมีขีด
ความสามารถช่วยตนเองต่อไปได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องพ่ึงคนอ่ืนให้มาช่วยอยู่ตลอดไปในขณะที่ชุมชนเองยัง
พ่ึงตนเองได้ไม่เต็มที่เพราะมีข้อจํากัดด้านคุณวุฒิประสบการณ์ความสามารถงบประมาณรัฐอาจให้ความ
ช่วยเหลือได้แต่ต้องมีวัตถุประสงค์ว่าช่วยเหลือเพ่ือให้ประชาชนสามารถช่วยตนเองได้อย่างตลอดรอดฝั่ง
ทั้งน้ีเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 3.  ความคิดริเริ่มของชุมชนประชาชนต้องมีทัศนคติด้านน้ีจนถึงขนาดที่สามารถแสดง
ความคิดริเริ่มตามโครงการพัฒนาโดยไม่ต้องรอให้ทางรัฐเข้ามาเป็นผู้ชักชวนหรือกระตุ้นตลอดเวลาเพราะ
เป็นที่ทราบกันดีว่าโครงการที่เกิดจากรัฐเป็นผู้คิดริเริ่มจะไม่ตรงกับความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น
และมักเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดแต่ที่รัฐจําเป็นต้องเข้าไปดําเนินการเองน้ันเป็นเพราะทางชุมชนเอง
เกิดความลังเลไม่แน่นอนทางด้านความคิดไม่มีการรวมกลุ่มรวมพลังให้เกิดความคิดริเริ่มเองเป็นข้อสําคัญ
คืออย่ายัดเยียดความคิดแต่ในขณะเดียวกันต้องรู้จักประสานความต้องการขอชุมชนกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของรัฐให้กลมกลืนกันให้ได้ 
 4.  ความต้องการของชุมชน (Felt Need) ส่วนใหญ่ปัญหาและความต้องการของชุมชนจะ
เกิดผลผลิตของวัฒนธรรมโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจสภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนเองเช่นชุมชน
ด้ังเดิมความต้องการเน้นหนักในเรื่องการบริโภค (Consumption Oriented) ชุมชนที่ทันสมัยความ
ต้องการจะเน้นทางด้านการพัฒนา (Development Oriented) เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามแนวความคิดน้ี
ต้องมีการยืดหยุ่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วย 
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 5.  ความสมดุลในการพัฒนา (Balanced Development) ปกติความต้องการทางด้านการ
พัฒนาต่างๆของชุมชนในแง่ความต้องการจะมีอยู่มากมายและหลากหลายเกินต่อขีดความสามารถของรัฐ
หรือชุมชนเองที่จะดําเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการน้ันๆจึงมีแนวความคิดว่าความต้องการดังกล่าว
จะต้องได้รับการบําบัดด้วยพลังความสามารถของชุมชนเองบวกกับขีดความสามารถของรัฐเพ่ือให้ได้ระดับ
ที่สมดุลที่พอดีในความต้องการน้ันเท่าที่เป็นไปได้นอกจากน้ียังมีความสมดุลทางการพัฒนาระหว่าง
ทางด้านรูปธรรมและนามธรรมจะต้องได้สัดส่วนไปด้วยกันหากมุ่งพัฒนาด้านหน่ึงด้านใดโดยเฉพาะจะเกิด
การพัฒนาเติบโตที่ไม่ได้สัดส่วนผิดรูปร่างเช่นเจริญด้านวัตถุแต่ไม่เจริญด้านจิตใจเป็นต้น 
 6.  การศึกษาภาคชีวิต (Long-Life Education) การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการให้
การศึกษาแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเน่ืองมีจุดหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในฐานะ
เป็นสมาชิกของชุมชนทางที่จะทําเช่นน้ันได้ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนต้องมีการส่งเสริมความ
สนใจในกลุ่มของตนอาศัยอยู่ 
 7.  การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (Holistic Program) น้ันคือปัญหาของ
ชุมชนไม่สามารถแก้ไขโดยวิธีใดวิธีเดียวหรือหน่วยงานใดหน่วยงานเดียวได้ต้องมีการประสานการ
ปฏิบัติงานในหลายๆวิธีการและหลายหน่วยงานที่ต้องดําเนินการไปพร้อมๆกันการกําหนดวิธีการแก้ปัญหา
ของชุมชนหน่ึงต้องหยิบยกปัญหาของชุมชนนั้นมาพิจารณาอย่างละเอียดและต้องคํานึงด้วยว่าปัญหาหน่ึง
ต้องไปเกี่ยวพันหรือมีผลกระทบต่อปัญหาอื่นด้วยอยู่เสมอโดยการด้านการพัฒนาจะต้องถูกกําหนดให้
สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ 
 8. การพัฒนาชุมชนเป็นการดําเนินงานที่เริ่มจากท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายพัฒนาประเทศ (The Mainstream of National Development) หมายถึงกิจกรรมของท้องถิ่น
หรือชุมชนมักจะได้รับการสนับสนุนจากนโยบายรัฐในรูปของด้านวัสดุด้านกําลังคนดังน้ันการดําเนินงาน
ของท้องถิ่นใดเป็นไปโดยเอกประเทศปราศจากเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของชาติย่อมจะไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐเท่าที่ควร 

กิตติพร  อาวุธ  (2559 : บทคัดย่อ)  ได้ทําการศึกษา การบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตําบลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และด้านงานให้บริการ ตามลําดับ 2) ประชาชนที่มี
เพศ และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นว่าการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลสังขะ อําเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

อําพิลา  เจนเขตรการณ์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา การดําเนินงานพัฒนาชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลเด่นราษฎร์ อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบการดําเนินงานพัฒนาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเด่นราษฎร์  อําเภอหนองฮี  
จังหวัดร้อยเอ็ด  จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเด่นราษฎร์ อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับด้านที่มีระดับปฏิบัติจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  
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ด้านการจัดระเบียบชุมชน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการพาณิชยกรรม และด้านการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลําดับ 2) ประชาชนท่ีมีเพศและมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นว่า
การดําเนินงานพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเด่นราษฎร์ อําเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด ใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
ตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1,593 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรคํานวณของ ทาโร  ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test แบบ Independent Samples) และ F-test (one 
way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 192 คน (ร้อยละ 60) รองลงมาเป็น     เพศชาย จํานวน 
128 คน (ร้อยละ 40) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-60  ปี จํานวน 205 คน (ร้อยละ 64.06) รองลงมามีอายุ 
60 ปี ขึ้นไป จํานวน 64 คน (ร้อยละ 20) และมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 51 คน    (ร้อยละ 15.94) 
 2.  ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  ( x =3.86) โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการพาณิชยกรรม  ( x =3.93) ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ( x =3.85) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ( x =3.84) ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( x
=3.83)  ด้านการจัดระเบียบชุมชน ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ( x =3.82) 
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังน้ี 
 2.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในระดับมาก ( x =3.84) เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ ดังน้ี เทศบาลตําบลโคกคราม จัดให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง ( x =3.94) 
รองลงมาคือ เทศบาลตําบลโคกคราม จัดให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า ( x =3.86) และเทศบาล
ตําบลโคกคราม จัดให้มีนํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ( x =3.80) 
 2.2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมาก ( x =3.93) เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี เทศบาลตําบลโคกคราม จัดให้มีการส่งเสริมการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ ( x =4.03) รองลงมาคือ เทศบาลตําบลโคกคราม จัดให้มีสถานที่เล่นกีฬา ออกกําลัง
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กายหรือเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ( x =4.01) และเทศบาลตําบลโคกคราม จัดให้มีการป้องกันโรคและ
ระงับโรคติดต่อ ( x =3.90) 
 2.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน อยู่ในระดับมาก ( x =3.82) เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี เทศบาลตําบลโคกคราม จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( x =4.02) 
รองลงมาคือ เทศบาลตําบลโคกคราม มีการดูแล รักษาความสะอาดของชุมชนโดยรวม ( x =3.91) และ
เทศบาลตําบลโคกคราม มีการปรับปรุงผังเมืองหรือผังชุมชน ( x =3.90) 
 2.4  ด้านการพาณิชยกรรม อยู่ในระดับมาก ( x =3.93) เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับ ดังน้ี เทศบาลตําบลโคกคราม จัดให้มีตลาดกลางของชุมชน ( x =4.02) รองลงมาคือ 
เทศบาลตําบลโคกคราม มีการส่งเสริม ฝึกฝนหรือพัฒนาอาชีพ ( x =3.99) และเทศบาลตําบลโคกคราม มี
การส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ ( x =3.87) 
 2.5  ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ( x =3.83) เรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี เทศบาลตําบลโคกคราม มีมาตรการป้องกันมลพิษต่างๆ ( x
=3.97) รองลงมาคือ เทศบาลตําบลโคกคราม ให้มีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ( x =3.85) และ
เทศบาลตําบลโคกคราม การนําข้อเสนอและข้อคิดเห็นของประชาชนไปปฏิบัติหรือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่น ( x =3.80) 
 2.6  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ( x =3.85) เรียงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี เทศบาลตําบลโคกคราม มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา ( x
=3.91) รองลงมาคือ เทศบาลตําบลโคกคราม มีการส่งเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศาสนา( x =3.88) และ
เทศบาลตําบลโคกคราม มีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ( x =3.81) 
 2.7  ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ อยู่ในระดับมาก ( x =3.82) 
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี เทศบาลตําบลโคกคราม มีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนงานเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ( x =3.92) รองลงมาคือ เทศบาลตําบลโคกคราม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ( x =3.86) และเทศบาลตําบลโคกครามเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ในชุมชน ( x =3.83) 
  3.  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอ  บางปลา
ม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 4.  ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มี
อายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอ บาง
ปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี ผู้ศึกษาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1.  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 192 คน (ร้อยละ 60) รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 



วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1  มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. 2561  วิทยาลัยนครราชสีมา   115 
 

 

128 คน (ร้อยละ 40) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-60 ปี จํานวน 205คน (ร้อยละ 64.06) รองลงมามีอายุ 
60 ปี ขึ้นไป จํานวน 64 คน (ร้อยละ 20) และมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 51 คน (ร้อยละ 15.94) 
 2.  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติพร  อาวุธ  (2559 
: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบล  ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วน
ตําบลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลสังขะ 
อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ จํารัส  
จันนา  (2559 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา ประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองสรวง 
อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริการ
สาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองสรวง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ และอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองสรวง มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองสรวง โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ อางคนา  รัชวัตร  (2558 : บทคัดย่อ)  ที่ทําการศึกษาการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการดําเนินงานพัฒนาชุมชน เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ และศึกษา
การดําเนินงานในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดย
ภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ รัฐกิจ  หิมะคุณ  (2557 : 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการบริหารจัดการกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบล การวิจัยครั้งน้ี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการบริหารจัดการกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองเต่า 
จังหวัดอุบลราชธานี และเพ่ือประเมินความสําเร็จการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
เต่า จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบว่าการบริหารจัดการกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองเต่า จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
พรรณี  โลกลินไลน์ (2553 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตําบลคําตากล้าต่อการ
พัฒนาชุมชน ในเขตตําบลคําตากล้า อําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทใน
การพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลคําตากล้า ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคําตากล้า ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคําตากล้า และเพ่ือหาแนวทางพัฒนาชุมชนเพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ระดับบทบาทในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลคําตากล้า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีผลการศึกษาเป็นรายด้านเมื่อเรียงลําดับค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านจาก
มากไปหาน้อย พบว่า 
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 2.1  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อางคนา  รัชวัตร  (2558 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา การดําเนินงานพัฒนาชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานพัฒนาชุมชนจําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ และศึกษาการดําเนินงานในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการดําเนินงานพัฒนาชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพาณิชยกรรม 
และด้านการจัดระเบียบชุมชน ตามลําดับ 
 2.2  ด้านการพาณิชยกรรม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ เทศบาลตําบลโคกคราม จัดให้มีตลาดกลางของชุมชน รองลงมาคือ เทศบาล
ตําบลโคกคราม มีการส่งเสริม ฝึกฝนหรือพัฒนาอาชีพ และเทศบาลตําบลโคกคราม มีการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ 
 2.3  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เทศบาลตําบลโคกคราม มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา 
รองลงมาคือ เทศบาลตําบลโคกคราม มีการส่งเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศาสนา และเทศบาลตําบล   
โคกคราม มีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติพร  อาวุธ  (2559 : บทคัดย่อ)   
ที่ศึกษาการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบล ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตําบลสังขะ 
อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
การศึกษาและวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และด้าน
งานให้บริการ ตามลําดับ 
 2.4  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ เทศบาลตําบลโคกคราม จัดให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง รองลงมาคือ 
เทศบาลตําบลโคกคราม จัดให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า และเทศบาลตําบลโคกคราม จัดให้มีนํ้าเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค สอดคล้องกับการศึกษาของ วินัย  วงศ์อาสา และ ภัชราภรณ์  ไชยรัตน์ (2559 : 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาพู่ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประเมินความ  พึงพอใจของประชาชนพร้อมกับ
จัดทําข้อเสนอแนะแนวทางการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนาพู อําเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา พบว่า บริการสาธารณะที่ อบต.  นาพู่ จัดบริการได้อย่างทั่วถึงและส่งผลให้
ประชาชน มีความพึงพอใจในระดับมาก มีเพียงภารกิจเดียว คือ บริการด้านสังคมและสาธารณสุข ส่วนใน
ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจชุมชน การจัดการภัยพิบัติและการจัด
ระเบียบชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ยังไม่สามารถจัดบริการได้อย่างทั่วถึง 
ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจเพียงในระดับ  ปานกลาง นอกจากน้ียังมีบางบริการท่ี อบต.นาพู่ ไม่
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สามารถจัดบริการได้อย่างทั่วถึงและประชาชนมีความพึงพอใจในระดับน้อย งานวิจัยน้ีให้ข้อเสนอแนะแก่ 
อบต.นาพู่ 3 ข้อ ดังน้ี 1) เลือกดําเนินภารกิจแบบเฉพาะเจาะจง 2) พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะให้ดีย่ิง 
ๆ ขึ้น และ 3) พัฒนาการบริหารเชิงระบบให้มากขึ้น 
 2.5  ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เทศบาลตําบลโคกคราม มีมาตรการป้องกันมลพิษต่างๆ 
รองลงมาคือ เทศบาลตําบลโคกคราม ให้มีการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และเทศบาลตําบลโคก
คราม การนําข้อเสนอและข้อคิดเห็นของประชาชนไปปฏิบัติหรือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับการศึกษาของ วินัย  วงศ์อาสา และ ภัชราภรณ์  ไชยรัตน์ (2559 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษา  
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลนาพู่ อําเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประเมินความพึงพอใจของประชาชนพร้อมกับจัดทําข้อเสนอแนะ  
แนวทางการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนาพู อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผล
การศึกษา พบว่า บริการสาธารณะที่ อบต.นาพู่ จัดบริการได้อย่างทั่วถึงและส่งผลให้ประชาชน มีความพึง
พอใจในระดับมาก มีเพียงภารกิจเดียว คือ บริการด้านสังคมและสาธารณสุข ส่วนในด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้าน
การศึกษา โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจชุมชน การจัดการภัยพิบัติและการจัดระเบียบชุมชน และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 2.6  ด้านการจัดระเบียบชุมชน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เทศบาลตําบลโคกคราม จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รองลงมาคือ เทศบาลตําบลโคกคราม มีการดูแล รักษาความสะอาดของชุมชนโดยรวม และเทศบาลตําบล
โคกคราม มีการปรับปรุงผังเมืองหรือผังชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของ อําพิลา  เจนเขตรการณ์                    
(2559 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการดําเนินงานพัฒนาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเด่นราษฎร์ 
อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินงานพัฒนาชุมชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลเด่นราษฎร์ อําเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัย ส่วนบุคคล 
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล
เด่นราษฎร์ อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงลําดับด้านที่มีระดับปฏิบัติจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  ด้าน
การจัดระเบียบชุมชน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการพาณิชยกรรม และด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลําดับ 
 2.7  ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เทศบาลตําบลโคกคราม มีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนงานเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน รองลงมาคือ เทศบาลตําบลโคกคราม ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืน และเทศบาลตําบลโคกครามเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการพัฒนาด้านต่างๆ 
ในชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของ อางคนา  รัชวัตร  (2558 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา การดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการดําเนินงานพัฒนาชุมชน เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชนจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ และศึกษาการดําเนินงานใน
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจาก
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มากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการพาณิชยกรรม และด้านการจัดระเบียบชุมชน ตามลําดับ 
 3.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีเพศและอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
ของเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติพร  อาวุธ (2559 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตําบลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีเพศ และอาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นว่าการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ จํารัส  จันนา  (2559 : บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองสรวง อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองสรวง 
อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนท่ีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลเมืองสรวง 
โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับการศึกษาของ พระโกศล  มณิรตนา (ญึม) (2555 : 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองบางมูลนาก อําเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาล
เมืองบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ต่อเดือน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่ทําให้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ได้แก่ 
อายุ, สถานภาพ และ ระดับการศึกษา ส่วนปัจจัยที่ทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
ของเทศบาลเมืองบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ได้แก่ เพศ, อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านเพศ และอายุ ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในเรื่องการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
ของเทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช้ 
  1.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เทศบาลตําบลโคกครามควรจัดให้มีนํ้าเพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 1.2  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เทศบาลตําบลโคกครามควรเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาในชุมชนให้มากย่ิงขึ้น 
 1.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน เทศบาลตําบลโคกครามควรจัดให้มีบริการสาธารณะต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์สาธารณะ บริการไปรษณีย์ เป็นต้น 
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 1.4  ด้านการพาณิชยกรรม เทศบาลตําบลโคกครามควรจัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ให้
มากย่ิงขึ้น 
 1.5  ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลโคกครามควรจัดให้มีการดูแล
และรักษาความสะอาดถนน ทางเดินหรือที่สาธารณะ ให้มากย่ิงขึ้น 
  1.6  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตําบลโคกครามควรมีการส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน ให้มากย่ิงขึ้น 
  1.7  ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ เทศบาลตําบลโคกครามควรมีการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนรับทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ อย่าง
สม่ําเสมอ 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 2.1  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในในการพัฒนา
ชุมชนมากย่ิงขึ้น 
 2.2  ควรศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน 
เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบและเป็นแนวทางในการพัฒนา 
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การบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง 

อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี
 

สิรินทรา  แสงจันทร์1 
วิภาส  ทองสุทธ์ิ2 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรท่ี
ศึกษาคือ เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี จํานวน 19,750 ครัวเรือน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร  ยามาเน่ ได้
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 393 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และ F-test (one way ANOVA) 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการบริหารจัดการขยะ ใน
ภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านนโยบายของ
ผู้บริหาร ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านปัญหาและอุปสรรค และด้านการ
บริหารจัดการ ตามลําดับ 
 2.  เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการบริหารจัดการ
ขยะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.  เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง ที่มีอายุต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ด้านวัสดุ อุปกรณ์ มีผลต่อความคิดเห็น 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านนโยบายของผู้บริหาร ด้านการบริหารจัดการ ด้านปัญหา
และอุปสรรค และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่มีผลต่อความคิดเห็น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
 
1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2รองศาสตราจารย์ ดร., สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 

Abstract 
 This research purposed to study and comparison the The garbage administration 
at Bangmaenang sub-district organization administrations Bangyai sub-district Nonthaburi 
Province classified by age. The population were people in family in Bangmaenang sub-
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district organization administrations Bangyai sub-district Nonthaburi Province 19,750 
persons the studied sample were 393 persons select sample size  by Taro Yamane 
formula. The instrument used for collecting the data was a questionnaire. The statistics 
used for analyzing the collected data were frequency, percentage, mean  standard 
deviation t-test (independent sample) and F-test(One-way ANOVA). 
 The study results revealed that  : 
 1.  The opinion garbage administration at Bangmaenang sub-district organization 
administrations Bangyai subdistrict Nonthaburi Province  in overall was at high  level. 
Each aspect was at high level. The arranged mean scores from the highest to the lowest 
mean were administrator policy, instrument and equipment, community participation, 
problem and barrier and administration and management respectively. 
 2.  Comparison the opinion garbage administration at Bangmaenang sub-district 
organization administrations Bangyai subdistrict Nonthaburi Province overall and each 
aspects were not statistics different. 
 3.  Comparison the opinion garbage administration at Bangmaenang sub-district 
organization administrations Bangyai subdistrict Nonthaburi Province overall and each 
aspects were not statistics different. 
 
บทนํา 
 พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว การนําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการผลิต เพ่ือตอบสนองด้านการอุปโภค บริโภคของประชาชน รวมทั้งอุตสาหกรรมและ
บริษัทต่างๆ ที่ผลิตสินค้า ได้มีการโฆษณาชวนเช่ือให้ประชาชนมาบริโภคสินค้ามากกว่าในอดีต ทําให้
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนมีการบริโภคและอุปโภคสูงมากขึ้น 
สาเหตุเหล่าน้ีทําให้เกิดปริมาณของขยะมูลฝอยอันเน่ืองมาจากการบริโภคและอุปโภคสินค้าของประชาชน
สูงตามมาด้วย และส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมขึ้นของขยะทั้งในเชิงปริมาณและชนิดของขยะ ซึ่งจะส่งผลให้
การจัดการขยะมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ปัญหาขยะมูลฝอยจัดเป็นปัญหาที่สะสมมานานในทุกสังคม ชุมชนดังน้ัน การที่จะเข้าไปบริหาร
จัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และเป็นระบบ ต้ังแต่
แหล่งที่มาของขยะ คือ บุคคล ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่ง
อาจเรียกได้ว่าเป็นหน่วยงานระดับปฐมภูมิ ที่มีหน้าที่และปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความพ้ืนที่ใกล้ชิดกับ
แหล่งที่มาของขยะดังกล่าวข้างต้นมากที่สุดคือ หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามกฎหมาย
ได้ระบุหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังน้ี(ทรงณฐพล  พ้นภัย,2552 : 2) 
 1.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2543 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง (18)  การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
และน้ําเสีย 
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 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (2) รักษา
ความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะรวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางอําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีได้จัดทําแผนพัฒนา
สามปีที่มีการเน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยพัฒนาการสร้างจิตสํานึกและ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปรับปรุงพ้ืนฟูภูมิ
ทัศน์และแหล่งนํ้าธรรมชาติ จัดการและพัฒนาพื้นที่ชุ่มนํ้าอย่างมีส่วนร่วม ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่นมี
นโยบายในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่ที่สําคัญประการหน่ึงในการพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมคือเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ที่ทําหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการด้านสาธารณสุขในการ
รณรงค์การกําจัดขยะมูลฝอย การป้องกันโรคติดต่อต่างๆ และการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
ตลอดทั้งการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สะอาด จากวิสัยทัศน์การ
พัฒนาและนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้ให้ความสําคัญกับภารกิจในด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดให้มีรถบรรทุกขยะขนาดใหญ่มาใช้ในการจัดเก็บขยะในชุมชน จัดถังขยะให้กับ
ประชาชนทุกครัวเรือน จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
รวมทั้งได้จัดหาแหล่งกําจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรองปริมาณที่จะเพ่ิมขึ้นทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 
 สภาพปัจจุบันชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางอําเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรีมีการปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือนที่พักอาศัยและร้านค้ามากขึ้น มีการขยายตัวของชุมชนในเขต
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยมากขึ้น โดยสาเหตุ
มาจากการที่ประชาชนทั้งในชุมชนและประชาชนที่สัญจรไปมา รวมท้ังประชาชนภายนอกชุมชน ได้ทิ้ง
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเร่ียราดไม่ใส่ใจต่อความสะอาด มีกองขยะที่ขาดวัสดุจัดเก็บ ทําให้มีกลิ่นเหม็น
และก่อให้เกิดเช้ือโรคเป็นแหล่งแพร่ระบาดสู่ชุมชนและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ประกอบกับ
ประชาชนไม่รู้จักวิธีกําจัดขยะอย่างถูกต้อง ขยะเปียกจากเศษอาหารในครัวเรือนไม่ถูกนํามาสร้าง
ประโยชน์ใดๆ และสิ่งที่เป็นปัญหาที่สําคัญในปัจจุบันคือ ปริมาณของขยะมูลฝอยมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ โดยพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะพิจารณาจากการเพ่ิมของถังขยะที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางแม่นางที่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปีงบประมาณ ด้านปัญหาการร้องขอของ
ประชาชนในการนําขยะเหล่าน้ันไปกําจัด ซึ่งการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนต้องใช้เวลาหลายวันต่อ
สัปดาห์จึงจะสามารถจัดเก็บได้ครบทุกพ้ืนที่แต่ปริมาณขยะมูลฝอยยังตกค้างอยู่ และปัญหาสําคัญต่อมาคือ
ปัญหาของสถานที่สําหรับกําจัดขยะมูลฝอยมีขนาดจํากัด ถึงแม้ทางองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง
จะมีสถานที่สําหรับกําจัดขยะและได้เปิดให้เอกชนเข้ามาประมูลเพ่ือคัดแยกขยะ แต่ปริมาณขยะที่นําไป
กําจัดยังคงมีปริมาณมากเช่นเดิม แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง ได้ขอความอนุเคราะห์จาก
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือนําขยะมูลฝอยมากําจัดร่วม เพราะองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางไม่
สามารถดําเนินการจัดหาสถานที่กําจัดขยะในพ้ืนที่ของตัวเองได้ รวมท้ังมีการลักลอบนําขยะมาทิ้งในพ้ืนที่
และตามรอยต่อของพ้ืนที่ ทําให้เกิดความสกปรกและประชาชนได้รับความเดือนร้อน ปัญหาจึงตกเป็น
ภาระขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางที่จะต้องหาแนวทางหรือวิธีการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน  
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  ด้วยภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางที่มีมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับงบประมาณที่จัดเก็บได้ และงบประมาณที่รัฐอุดหนุนให้รวมทั้งบุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่อย่างจํากัด 
ปัญหาการบริหารจัดการขยะจึงเป็นปัญหาสําคัญที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางจะต้องดําเนินการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักวิชาการ สถานการณ์ ตลอดจนลักษณะและปริมาณ
ขยะในพ้ืนที่ การสํารวจ การเก็บข้อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจึงเป็นแผนงานสําคัญเพ่ือจะ
ได้จัดทํานโยบายมาตรการการบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญการจัดการขยะควร
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่อีกด้วย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา การบริหารและจัดการขยะ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางอําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1.  เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางอําเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางอําเภอบาง
ใหญ่ จังหวัดนนทบุรีจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1.  เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางอําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 
 2.  เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางอําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 
 ลูเธอร์ กูลิค และ ลินดัล เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndal Urwick) เป็นนักทฤษฎีที่อยู่ใน
กลุ่มการศึกษาการจัดการตามหลักการบริหาร ได้เสนอหลักที่เก่ียวกับการบริหารไว้ว่าคนที่เป็นผู้บริหาร
จะต้องทําหน้าที่สําคัญ 7 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การสั่งการ การ
ประสานงาน การรายงานและการงบประมาณ หรือที่เรียกว่า “POSDCoRB” ดังน้ี (พิมลจรรย์  นามวัฒน์,  
2544 : 22) 
 1.  การวางแผน (Planning) คือ หน้าที่หรือบทบาทในการกําหนดการทํางานที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตว่าจะทําอะไร จะทําอย่างไร จะทําเมื่อไร ใครเป็นผู้ทํา จะใช้งบประมาณเท่าไร 
 2.  การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดโครงสร้างองค์การที่เก่ียวกับเรื่องการกําหนดภารกิจ
หน้าที่ การแบ่งงานกันทํา การกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การจัดสายการบังคับบัญชา การ
กําหนดขนาดของการควบคุม การจัดต้ังหน่วยงานหลัก (Line) และการจัดต้ังหน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) 
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 3.  การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing) คือ หน้าที่ที่เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  อัน
ประกอบด้วย การวางแผนกําลังคน การส่ังการ การคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ัง การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น ลดขั้น การโยกย้าย และการให้พ้นจากงาน 

4.  การสั่งการ (Directing) คือ การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามแผนงานหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือให้การปฏิบัติงานดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจจะสั่งการด้วยวาจา
หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ 
 5.  การประสานงาน (Coordinating) คือ หน้าที่ในการประสานกับหน่วยย่อยต่างๆ ที่มีอยู่ใน
องค์การให้ทํางานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การประสานงานอาจทําได้โดยการจัดต้ัง
คณะกรรมการกลั่นกรองงาน การจัดโครงสร้างองค์การให้มีความชัดเจน การใช้วิธีการงบประมาณ เป็นต้น 
 6.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) คือ การรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค 
ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ขององค์การให้ทุกฝ่ายได้ทราบเพ่ือประโยชน์ในการติดตามการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดจากการทํางาน 
 7.  การบริหารงบประมาณ (Budgeting) คือหน้าที่ในการจัดสรร การวางแผนงบประมาณให้กับองค์การ
และหน่วยย่อยต่างๆ ให้มีงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการทํางาน 
 อดิศักด์ิ  ทองไข่มุกด์ และคณะ (2545 : 39) ได้แบ่งกระบวนการจัดการมูลฝอย ในการแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับขยะมูลฝอยน้ัน กระบวนการจัดการมูลฝอยตามแนวคิดสมัยใหม่มี 5 ขั้นตอน คือ 
 1.  ขั้นตอนที่ 1 การลดการก่อเกิดมูลฝอย (Reduce) หรือการลดมูลฝอยจากแหล่งที่เกิด 
(Reduce at Source) มีแนวคิดว่าเมืองมูลฝอยไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อย ก็ไม่ต้องกําจัดหรือกําจัดน้อย 
เป็นการป้องกันในเบ้ืองต้น นับว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุด การเปล่ียนแปลงของผู้ผลิตด้วยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตหรือการใช้วัตถุดิบทดแทนให้เหมาะสมเป็นการลดทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงานท่ีใช้ ตลอดจนลดปริมาณมูลฝอยลง ซึ่งประหยัดงบประมาณในการกําจัดมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นได้
ส่วนหน่ึง 
 2.  ขั้นตอนที่ 2 การนําผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ํา (Reuse) คือการนําวัสดุเดิมที่มีอยู่มาใช้ซ้ําอีกคร้ังหน่ึง
ในรูปแบบเดิม หรืออาจนํามาซ่อมแซมเพ่ือใช้ประโยชน์อ่ืนๆ แก่บุคคลอ่ืนอาจดําเนินการได้ใน 2 ช่วง คือ  
 2.1)  ช่วงการผลิต เพ่ือให้เหลือเศษหรือของเสียจากวัสดุน้อยที่สุด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจ
นําเศษหรือของเสียจากวัสดุนํากลับเข้าเป็นวัตถุดิบสู่การผลิตใหม่ ซึ่งง่ายและได้วัตถุดิบที่ปราศจากสิ่ง
ปนเป้ือนและประหยัดงบประมาณการผลิต 
 2.2)  ช่วงการนํากลับมาใช้ซ้ํา เพ่ือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์สูงสุดก่อนทิ้ง เช่น นํา
ขวดแก้วหรือขวดพลาสติกมาบรรจุภัณฑ์ใหม่ หรือนํากระดาษมาใช้สองหน้า เป็นต้น เป็นการประหยัด
ทรัพยากรและพลังงานในการผลิต รวมถึงลดการก่อเกิดมูลฝอยลงบางส่วน 
 3.  ขั้นตอนที่ 3 การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) ต้องแยกวัสดุที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้
ซ้ําตามขั้นตอนที่ 2 ได้ออกจากมูลฝอย แล้วรวบรวมหรือย่อยสลายวัสดุน้ันมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ใหม่ต่อไป คล้ายกับการนํากลับมาใช้ซ้ํา แต่ต้องนําวัสดุน้ันไปผ่านกระบวนการย่อยสลายวัสดุผสมกับ
วัตถุดิบ แล้วผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ช้ินใหม่ เช่น นําขวดหรือเศษแก้วมาหลอมและ
ผ่านเครื่องตามกระบวนการผลิตออกมาเป็นขวดแก้วในลักษณะหรือ รูปแบบใหม่ เป็นต้น เป็นการ
หมุนเวียนกลับมาผลิตใหม่ในลักษณะของการย่อยสลายตามกระบวนการธรรมชาติ (Composting) 
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 4.  ขั้นตอนที่ 4 การฟ้ืนฟูประโยชน์จากมูลฝอย (Recovery) เป็นการดึงเอาพลังงานจากมูลฝอย
มาใช้ประโยชน์ โดยใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าจากเตาเผามูลฝอย และเอาก๊าซที่เกิดจากการ
หมักหมม ของมูลฝอยในหลุมมาใช้ประโยชน์ การเผามูลฝอยนี้จะก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศได้และการ
สร้างเตาเผาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงน้ัน ต้องใช้งบประมาณสูงมาก และไม่สามารถทําให้มลภาวะ
หมดไปได้ 
 5.  ขั้นตอนที่ 5 การกําจัดมูลฝอย (Residue Disposal) เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพราะมูลฝอยที่
เหลือจากการผ่านขั้นตอนทั้งสี่แล้วจะถูกกําจัดอย่างถูกวิธีให้หมดไป โดยท่ัวไปจะใช้วิธีกลบฝังซึ่งต้อง
เป็นไปตามหลักการและถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษปนเป้ือนไม่ให้ไปสู่
สิ่งแวดล้อมได้ 
 ความหมายของบริการสาธารณะ 
 ศุภชัย  ยาวะประภาษ  (2540 : 23)  ได้นิยามและความหมายของคําว่าบริการสาธารณะจะต้อง
พิจารณาจากองค์ประกอบ  2  ประการคือ 
 1.  บริการสาธารณะ เป็นกิจการที่อยู่ในความอํานวยการ หรือความควบคุมของฝ่ายปกครอง 
ลักษณะที่สําคัญที่สุดของบริการสาธารณะ คือ ต้องเป็นกิจการที่รัฐจัดทําขึ้นเพ่ือสนองความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชน ซึ่งก็คือ เป็นกิจการที่อยู่ในความอํานวยการของรัฐแต่เน่ืองจากปัจจุบันภารกิจของ
รัฐมีมากขึ้น กิจกรรมบางอย่างต้องใช้เทคโนโลยีในการจัดทําสูง ใช้เงินลงทุนสูง และรัฐไม่มีความพร้อม จึง
ต้องมอบให้บุคคลอ่ืน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งเมื่อรัฐมอบหน้าที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะให้บุคคลอ่ืนดําเนินการจัดทําแล้ว บทบาทของรัฐในฐานะผู้จัดทําหรือผู้อํานวยการก็
จะเปลี่ยนไปเป็นผู้ควบคุม โดยรัฐจะเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานของบริการสาธารณะ ควบคุมความปลอดภัย
รวมทั้งควบคุมค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด และเดือดร้อนน้อยที่สุด 
 2.  บริการสาธารณะ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือสาธารณะประโยชน์โดยความต้องการส่วนรวม
ของประชาชนอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความต้องการท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและความต้องการ
ที่จะอยู่อย่างปลอดภัย ดังน้ัน บริการสาธารณะที่รัฐจัดทําจึงต้องมีลักษณะที่สนองความต้องการของ
ประชาชนทั้งสองประการดังกล่าว กิจการใดที่รัฐเห็นว่ามีความจําเป็นต่อการอยู่อย่างปลอดภัยหรือการอยู่
อย่างสุขสบายของประชาชน รัฐก็จะต้องเข้าไปจัดทํากิจการน้ัน และนอกจากน้ี ในการจัดทําบริการ
สาธารณะของรัฐ รัฐไม่สามารถจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือกลุ่มหน่ึง
กลุ่มใดได้ รัฐจะต้องจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

แนวคิดพ้ืนฐานการจัดกิจการสาธารณะ 
แนวคิดพ้ืนฐานทั่วไปซึ่งเป็นสากลในการจัดกิจการสาธารณะระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่น 

ได้แก่  (วุฒิสาร  ตันไชย,  2544 : 13) 
 1.  หลักผลประโยชน์มหาชน (Public Interest) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

 1.1  ประโยชน์มหาชนของรัฐ ได้แก่ ประโยชน์ที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของพลเมือง
กลุ่มใหญ่ที่สุดของรัฐ เป็นความต้องการส่วนรวมของประชาชนท่ัวทั้งประเทศ ที่มีลักษณะเหมือน ๆ กัน
และมีความสําคัญต่อความเป็นเอกภาพของรัฐ ดังน้ัน จึงต้องอาศัยองค์กรกลางเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือ
หากรัฐมอบให้ท้องถิ่นดําเนินการ รัฐก็จะต้องเป็นผู้ควบคุมนโยบายให้ท้องถิ่นดําเนินการตามนโยบายเพ่ือ
ผลประโยชน์ของรัฐหรือความเป็นเอกภาพของรัฐ เช่น การป้องกันประเทศ การรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เป็นต้น 
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1.2  ประโยชน์มหาชนของท้องถิ่น ได้แก่ ประโยชน์ซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของ
พลเมืองที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นหน่ึงโดยเฉพาะ 
 2.  ประสิทธิภาพในการจัดการ เป็นการพิจารณาในเรื่องของคุณภาพของบริการสาธารณะที่จัดทํา
ขึ้น กล่าวคือ การจัดทําบริการสาธารณะอย่างหน่ึงควรจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้มากที่สุด 
ทั้งน้ีเน่ืองจากภารกิจในการจัดบริการสาธารณะบางอย่างจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง เป็นกิจการ
ขนาดใหญ่หรือเป็นกิจการที่จําเป็นต้องมีการประสานงานระหว่างองค์กรต่าง ๆ หลายหน่วยงาน แต่
ภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะบางอย่างเป็นกิจการที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีเทคนิคมักนัก จึงต้องมี
องค์กรที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านการเงิน บุคลากร และความสามารถด้านอ่ืน ๆ ที่จะจัดทําบริการ
สาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 3.  หลักความรับผิดชอบในการจัดบริการ (Accountability) กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยชุมชนระดับใด ควรมอบให้หน่วยการปกครองระดับน้ันเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดําเนินการ ทั้งน้ี
เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมน้ัน ๆ สนองตอบความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ดีที่สุด อยู่ภายใต้การ
ควบคุมตรวจสอบของชุมชนนั้นๆ แต่หากเป็นกิจกรรมท่ีต้องสนองตอบความต้องการของหน่วยชุมชนท่ี
สูงขึ้นไปหรือเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งสนองตอบปัญหาความต้องการของผู้คนทั้งประเทศหรือปัญหาของชาติ
โดยรวม ก็ควรมอบให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลระดับที่สูงขึ้นไปตามความเหมาะสม 
 4.  หลักความสามารถของท้องถิ่น (Local Capability) เกิดจากพ้ืนฐานแนวคิดว่าการดําเนิน
กิจกรรมสาธารณะทั้งมวลเป็นหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับล่างสุดเสมอ หน่วยการปกรอง
ท้องถิ่นในระดับสูงขึ้นไปจะเลือกดําเนินกิจกรรมสาธารณะใด ๆ ก็ต่อเมื่อท้องถิ่นระดับล่างไม่มีศักยภาพที่
จะดําเนินการได้ หรือหากดําเนินการได้ก็อาจเกิดปัญหากระทบกับท้องถิ่นอ่ืน ๆ หรือเป็นผลเสียหายต่อ
ประเทศชาติโดยรวม 
 5 .   หลักการกําหนดระดับของหน่วยจัดบริการที่ มีความรับผิดชอบสู งสุด  (Optimal 
Accountability) หน่วยจัดบริการที่มีความรับผิดชอบสูงสุดในที่น้ี หมายถึง หน่วยจัดบริการในระดับ ใด ๆ 
ก็ตามท่ีมีคุณสมบัติ 2 ประการ ดังต่อไปน้ี ประกอบกันมากที่สุด 
 5.1  เป็นหน่วยจัดบริการระดับล่างสุด มีความใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่มี
ความสามารถในการวางแผน จัดการผลิต และหารายได้มาใช้จ่ายในการจัดบริการได้อย่างสมบูรณ์ 
 5.2  เป็นหน่วยจัดบริการที่มีพ้ืนที่การให้บริการครอบคลุมประชากร หรือพ้ืนที่ที่ได้รับ
ประโยชน์ และผลกระทบจากการให้บริการโดยสมบูรณ์ และประชาชนผู้มีส่วนได้รับผลประโยชน์และ
ผลกระทบจากการจัดบริการสาธารณะทั้งหมดสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิต และ
ควบคุมตรวจสอบผลการดําเนินงานของหน่วยจัดบริการน้ัน ๆ ได้โดยตรงมากท่ีสุด 

6.  หลักการกําหนดขนาดของการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Optimal Efficiency of 
scale) ขนาดของการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในที่น้ีหมายถึง ขนาดของชุมชน (จํานวนประชากร
ในชุมชน) ในระดับใด ๆก็ตาม ที่เอ้ืออํานวยให้สามารถจัดบริการประเภทน้ัน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด หรืออีกนัยหน่ึงเป็นจํานวนประชากรที่เอ้ืออํานาจให้มีต้นทุนการจัดบริการที่ตํ่าที่สุดน่ันเอง โดยการ
กําหนดหน่วยจัดบริการโดยคํานึงถึงขนาดของการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดน้ีมาจากหลัก
ประสิทธิภาพ (The principle of Management Efficiency) ในการจัดบริการสาธารณะที่ว่า การ
จัดบริการสาธารณะใด ๆ ควรต้องประหยัด ถ้าสามารถใช้เงินจํานวนน้อยที่สุดเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คน
จํานวนมากได้ก็นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 
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7.  หลักการจําแนกหน่วยกําหนดนโยบายและหน่วยจัดบริการออกจากกัน (Separation of 
Policy operation units) เป็นการนําหลักเกณฑ์หลักการกําหนดระดับของหน่วยจัดบริการท่ีมีความ
รับผิดชอบสูงสุด (Optimal Accountability) และหลักการกําหนดขนาดของการจัดบริการที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (Optimal Efficiency of Scale) มาพิจารณาร่วมกันวิเคราะห์บริการสาธารณะแต่ละ
ประเภทและจัดสรรบริการลงไปในชุมชนระดับต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดกรณีที่หน่วยจัดบริการที่น่าจะมี
ความสามารถและมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่สามารถจัดบริการให้มีต้นทุนตํ่าที่สุด 
(หรือมีประสิทธิภาพที่สุด) ทั้งน้ีเน่ืองจากหน่วยจัดบริการหรือหน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ
มากท่ีสุดและสามารถหารายได้มาใช้จ่ายในการจัดบริการได้น้ัน มักจะมีจํานวนประชากรน้อยเกินไป โดย
จํานวนที่จะสามารถจัดบริการให้มีต้นทุนตํ่าที่สุดก็อาจเป็นประชากรของหลาย ๆ ตําบล หรือหลาย ๆ 
อําเภอ ประกอบกัน ซึ่งทางเลือกที่น่าจะเหมาะสม คือ การให้มีหน่วยกําหนดนโยบายและจัดบริการที่มี
ความรับผิดชอบสูงสุด และให้หน่วยจัดบริการท่ีมีต้นทุนตํ่าที่สุด โดยหน่วยงานทั้ง 2 อาจเป็นหน่วยงาน
เดียวกัน หรือคนละหน่วยงานก็ได้ 

8.  หลักการกําหนดหน้าที่จัดทําบริการสาธารณะตามขนาดของกิจการบริการสาธารณะ สามารถ 
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 8.1  บริการสาธารณะที่เป็นกิจการขนาดใหญ่ หมายถึงกิจการที่ต้องใช้เทคโนโลยี เงินทุน 
และบุคลากรท่ีมีความสามารถระดับสูง ดังน้ันผู้จะมีอํานาจตัดสินใจจัดทํากิจการดังกล่าวจึงต้องเป็น
องค์กรขนาดใหญ่ ที่มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การศึกษา
ระดับสูง  การคมนาคมทางอากาศ  การชลประทานหลวง  การขุดเจาะนํ้ามันเ ช้ือเพลิง  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ประเมินผล เป็นต้น  
 8.2  บริการสาธารณะที่เป็นกิจการที่ไม่สลับซับซ้อนเป็นกิจกรรมท่ีไม่สลับซับซ้อน หรือมี
เทคนิคมากนัก และมักเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันของประชาชน ซึ่งหากได้พนักงานท้องถิ่นที่
รู้ถึงสภาพท้องถิ่นน้ัน ๆ เป็นผู้จัดทํา จึงจะมีประสิทธิภาพมากกว่าให้รัฐซึ่งเป็นผู้วางนโยบายดําเนินการใน
วงกว้างเป็นผู้จัดทํา นอกจากน้ีการจัดทําบริการประเภทน้ียังเป็นการดําเนินการที่ใช้งบประมาณไม่มากนัก 
เช่น การให้มีสุสาน และฌาปณสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด การขนส่งสาธารณะในเขตท้องถิ่น 
การให้มีสถานสินเช่ือท้องถิ่น การดูแลชายหาดในเขตท้องถิ่น การจัดให้มีโคมไฟตามถนนหนทาง เป็นต้น 

9.  หลักการแบ่งตามประเภทขององค์การในการเป็นผู้ใหบ้ริการสาธารณะ 
บริการสาธารณะที่อยู่ในอํานาจของรัฐ เป็นบริการท่ีมีความสําคัญต่อความเป็นเอกภาพของรัฐซึ่ง

ต้องพิจารณาถึงลักษณะสําคัญ 2 ประการ ได้แก่ 
 9.1  เป็นภารกิจที่ประชาชนทั้งประเทศมีส่วนได้ ส่วนเสียเหมือน ๆ กัน จึงต้องอาศัยองค์กร
กลางเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกันทั่วประเทศ  
 9.2  เป็นภารกิจที่รัฐสามารถจัดทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าดังได้กล่าวไปแล้วจึง
พอที่จะสรุปภารกิจขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ได้เป็น 4 ประเภท คือ 
 1)  หน้าที่ด้านการป้องกันประเทศ 
 2)  หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
 3)  หน้าที่ในการรักษาความมั่นคง หรือเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ 
 4)  หน้าที่ของรัฐในการเป็นตัวแทนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 



วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1  มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. 2561  วิทยาลัยนครราชสีมา   129 
 

 

ผกาวรรณ  อินทวงษา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลจําปา อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา
พบว่า ความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาขยะมูลฝอย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.73) จะมีความรู้ความ
เข้าใจต่อปัญหาขยะอยู่ในระดับสูง วิธีการจัดการกําจัดขยะในครัวเรือน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง กําจัดโดย
วิธีใช้บริการขนขยะของ อบต. มากที่สุด (ร้อยละ 76.19) รองลงมากําจัดขยะโดยวิธีการเผา (ร้อยละ 
18.25) เมื่อพิจารณาวิธีปฏิบัติในการกําจัดขยะแต่ละประเภทหากขยะสามารถขายได้ เช่น กระดาษ ขวด
แก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม  กลุ่มตัวอย่างจะจัดการโดยการเก็บขาย (เกินกว่าร้อย
ละ 68.32) ส่วนขยะที่เป็นของเสียอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย และหลอดนีออน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กําจัด
ขยะโดยวิธีทิ้งลงถังขยะขององค์การบริหารส่วนตําบล ร้อยละ 77.66 และ 86.32 ตามลําดับ  
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
  การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีศึกษา คือ เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 19,750 ครัวเรือน  
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร  ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 393 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test แบบ 
Independent Samples) และ F-test (one way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน  219 คน (ร้อยละ 55.73) รองลงมา 
เป็นเพศชาย จํานวน 174 คน (ร้อยละ 44.27) ส่วนใหญ่มีอายุ 20-60 ปี จํานวน  276 คน (ร้อยละ 
70.23) รองลงมามีอายุ 60  ปี ขึ้นไป จํานวน  94 คน (ร้อยละ 23.92) และมีอายุ ตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 
23 คน (ร้อยละ 5.85) 
 2.  เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง  อําเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการบริหารจัดการขยะ ใน
ภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x =4.08) โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้าน
นโยบายของผู้บริหาร ( x =4.20) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ( x =4.02) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ( x
=3.96)  ด้านปัญหาและอุปสรรค ( x =3.95)  และด้านการบริหารจัดการ ( x =3.94) ตามลําดับ 
 โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังน้ี 
 2.1  ด้านนโยบายของผู้บริหาร ในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก  ( x =4.20)  
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง 
สนับสนุนการประชาพิจารณ์สถานที่กําจัดขยะจากคนในชุมชน ( x =4.23) รองลงมาผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางแม่นาง ให้การสนับสนุนนโยบายลดภาวะโลกร้อนในชุมชน ( x =4.20) และ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการริเริ่มและนําเสนอแนวทางในการจัดการขยะที่เป็นรูปแบบ
ใหม่ๆ ( x =4.19)  ส่วนข้อที่เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มี
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การบริหารจัดการขยะน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ คือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง รับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาขยะของคนในชุมชน  ( x =3.37) 
 2.2  ด้านการบริหารจัดการ ในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก  ( x =3.94)  
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการนําขยะ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ( x =4.29) รองลงมา องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการพิจารณา
อนุมัติให้หน่วยงานเอกชนเข้ามาจัดการขยะ ( x =4.13) และ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการ
กําจัดขยะตามมาตรฐานสาธารณสุข ( x =4.11) ส่วนข้อที่เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านเห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการบริหารจัดการขยะน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบาง
แม่นาง มีการกําหนดวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ครอบคลุมตามข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
( x =3.86) 
 2.3  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก  ( x =4.02)  
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีวัสดุอุปกรณ์
ที่นํามาใช้แปรสภาพขยะ หรือคัดแยกขยะ ในเบ้ืองต้นเพ่ือลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ( x =4.18) รองลงมา 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีสถานที่กําจัดขยะที่ห่างไกลชุมชนและถูกต้องการหลักสิ่งแวดล้อม
และสุขอนามัยของประชาชน ( x =4.10) และ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการนําถุงผ้าถุงขยะ
ลดมลพิษ มาแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน ( x =3.93) ส่วนข้อที่เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านเห็นว่า
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการบริหารจัดการขยะน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ คือ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางแม่นาง มีรถเก็บขยะที่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ขนส่ง ลําเลียง และกําจัดขยะ ( x =3.87) 
 2.4  ด้านปัญหาและอุปสรรค ในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก  ( x =3.95)  
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มี
ความรู้ในการป้องกันตนเองจากขยะติดเช้ือไม่เพียงพอ ( x =4.02) รองลงมา องค์การบริหารส่วนตําบล
บางแม่นาง มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะไม่เพียงพอ ( x =3.99) และ ประชาชนในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางแม่นางไม่ให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าบริการกําจัดขยะ ( x =3.94) ส่วนข้อที่เจ้าบ้านหรือ
ตัวแทนเจ้าบ้านเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการบริหารจัดการขยะน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ คือ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีงบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ( x
=3.90) 
 2.5  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก  ( x
=3.96)  เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง  มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ( x =4.20) รองลงมา องค์การบริหารส่วนตําบลบาง
แม่นาง มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับรู้ผลงาน ( x =4.11) และ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มี
การจูงใจให้ประชาชนร่วมทํากิจกรรมการจัดการขยะ ( x =4.04) ส่วนข้อที่เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้าน
เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการบริหารจัดการขยะน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ คือ ประชาชนใน
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีความเต็มใจและพร้อมให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมเรื่องขยะ (
x =3.75) 
 3.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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 3.1  เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบาง
ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการบริหาร
จัดการขยะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.2  เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบาง
ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการบริหาร
จัดการขยะ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวัสดุ อุปกรณ์ มีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านนโยบายของผู้บริหาร ด้านการบริหารจัดการ ด้านปัญหาและอุปสรรค และด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่มีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี ผู้ศึกษาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1.  เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี   มี
การบริหารจัดการขยะ ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ อัสวัชชัย  อยู่
สุข (2551 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชําราบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โดยรวมในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สถาพร  สุวรรณมณี (2553 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทํา
การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบว่า การจัดเก็บขยะมูลฝอยในปัจจุบันอยู่ในระดับดี แต่ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ วัชรี  มนต์ขลัง  (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองนครพนม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานและ
เปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง  จากผลการศึกษาในครั้งน้ีเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านนโยบายของ
ผู้บริหาร  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านปัญหาและอุปสรรค และด้านการ
บริหารจัดการ ตามลําดับ ผู้ศึกษาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1.1  ด้านนโยบายของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้า
บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 3 อันดับ คือ ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง สนับสนุนการประชาพิจารณ์สถานที่กําจัดขยะจากคนในชุมชน 
รองลงมาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง ให้การสนับสนุนนโยบายลดภาวะโลกร้อนใน
ชุมชน และ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการริเริ่มและนําเสนอแนวทางในการจัดการขยะที่เป็น
รูปแบบใหม่ๆ ส่วนข้อที่เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการ
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บริหารจัดการขยะน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ คือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง รับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาขยะของคนในชุมชน 
 1.2  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 3 อันดับ คือ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางแม่นาง มีวัสดุอุปกรณ์ที่นํามาใช้แปรสภาพขยะ หรือคัดแยกขยะ ในเบ้ืองต้นเพ่ือลดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม รองลงมา องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีสถานที่กําจัดขยะที่ห่างไกลชุมชนและถูก
ต้องการหลักสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน และ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการนํา
ถุงผ้า ถุงขยะลดมลพิษ มาแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน ส่วนข้อที่เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านเห็นว่า
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการบริหารจัดการขยะน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ คือ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางแม่นาง มีรถเก็บขยะที่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ขนส่ง ลําเลียง และกําจัดขยะ 
 1.3  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่เจ้าบ้านหรือ
ตัวแทนเจ้าบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 3 อันดับ คือ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ รองลงมา 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับรู้ผลงาน และ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางแม่นาง มีการจูงใจให้ประชาชนร่วมทํากิจกรรมการจัดการขยะ ส่วนข้อที่เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้า
บ้านเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการบริหารจัดการขยะน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ คือ ประชาชน
ในองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีความเต็มใจและพร้อมให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมเร่ือง
ขยะ 
 1.4  ด้านปัญหาและอุปสรรค โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้าน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 3 อันดับ คือ เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีความรู้ในการป้องกันตนเองจากขยะติดเช้ือไม่เพียงพอ รองลงมา 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะไม่เพียงพอ และ ประชาชนใน
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางไม่ให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าบริการกําจัดขยะ ส่วนข้อที่เจ้าบ้าน
หรือตัวแทนเจ้าบ้านเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการบริหารจัดการขยะน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีงบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 
 1.5  ด้านการบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้าน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 3 อันดับ คือ องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการนําขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน รองลงมา องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางแม่นาง มีการพิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานเอกชนเข้ามาจัดการขยะ และ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางแม่นาง มีการกําจัดขยะตามมาตรฐานสาธารณสุข ส่วนข้อที่เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านเห็นว่า
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการบริหารจัดการขยะน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ คือ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางแม่นาง มีการกําหนดวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ครอบคลุมตามข้อบัญญัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 2.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
 2.1  เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบาง
ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการบริหาร
จัดการขยะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 2.2  เจ้าบ้านหรือตัวแทนเจ้าบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบาง
ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการบริหาร
จัดการขยะ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวัสดุ อุปกรณ์ มีผลต่อความ
คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านนโยบายของผู้บริหาร ด้านการบริหารจัดการ ด้านปัญหาและอุปสรรค และด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่มีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช้ 
 1.1  ด้านนโยบายของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง ควรจัดกิจกรรมเพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาขยะของคนในชุมชนให้มากย่ิงขึ้น 
 1.2  ด้านการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง ควรมีการกําหนดวิธีการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ครอบคลุมตามข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.3  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง ควรจัดหารถเก็บขยะที่
เพียงพอต่อการจัดเก็บ ขนส่ง ลําเลียง และกําจัดขยะ 
 1.4  ด้านปัญหาและอุปสรรค องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง ควรจัดสรรงบประมาณ
ให้เพียงพอในการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 
 1.5  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง ควรมีมาตรการ
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะให้มากย่ิงขึ้น 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1  ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2  ควรศึกษาเร่ืองแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน 
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องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรท่ีศึกษาคือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 32,805 คน กําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร  ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 395 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ 
Independent samples) และ F-test (one way ANOVA)  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี มีความคิดเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย ดังน้ี ด้านคุณธรรม ด้านความมีเหตุผล ด้านความพอประมาณ ด้านความมีภูมิคุ้มกัน และด้าน
ความรอบรู้ ตามลําดับ 
 2.  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง 
มีการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
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Abstract 
 This research purposed to study and comparison the applying of sufficiency 
economy of life for community at Bangmaenang sub-district organization administrations 
Bangyai sub-district Nonthaburi Province classified by personnel status. The population 
were people age over 18 years old in Bangmaenang sub-district organization 
administrations Bangyai sub-district Nonthaburi Province 32,805 persons the studied 
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sample were 393 persons select sample size  by Taro Yamane formula. The instrument 
used for collecting the data was a questionnaire. The statistics used for analyzing the 
collected data were frequency, percentage, mean standard deviation t-test (independent 
sample) and F-test (One-way ANOVA). 
 The study results revealed that  : 
 1.  The applying of sufficiency economy of life for community at Bangmaenang 
sub-district organization administrations Bangyai sub-district Nonthaburi Province in 
overall was at high  level. Each aspect was at high level. The arranged mean scores from 
the highest to the lowest mean were Moral, Resionableness,  Moderation, Self-immunity, 
and Knowledge respectively. 
 2.  Comparison the applying of sufficiency economy of life for community at 
Bangmaenang sub-district organization administrations Bangyai sub-district Nonthaburi 
Province classified by Gender, Education level, Occupation in overall and each aspects 
were not statistics different. 
 
บทนํา 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้
พระราชทานพระราชดําริช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว 
ชุมชน จนกระทั่งการพัฒนาประเทศ ครอบคลุมทุกภาคส่วน ดังน้ัน ไม่ว่าผู้ใดก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 
โดยต้องยึดหลักการดังน้ี 
 ในระดับปัจเจกบุคคลแต่ละบุคคลจะต้องมีสติในการดํารงชีวิต ตระหนักถึงความสุขและความ
พอใจในการใช้ชีวิตอย่างพอดี คือ ดําเนินชีวิตอย่างสมถะ ประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเอง และ
ครอบครัว อย่างพอมีพอกิน โดยไม่เบียดเบียนเอาเปรียบผู้อ่ืน และแบ่งปันส่วนที่เหลือไปยังสมาชิกอ่ืนๆ 
ในชุมชน 

ในระดับชุมชนจะต้องมีการพ่ึงพาอาศัยกันในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับชุมชน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนํา
เทคโนโลยีมาพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความประหยัดและเรียบง่าย สามารถทําได้เองหา
ได้ในท้องถิ่น รู้จักประยุกต์ใช้ในสิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ มาแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องลงทุนหรือใช้
เทคโนโลยีที่ยุ่งยากนัก 
 ในระดับประเทศจะต้องสร้างกระบวนการพัฒนาที่เป็นองค์รวม เพ่ือความสมดุลโดยจะต้อง
พิจารณาในส่วนของทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากร ในการส่งเสริมการค้า การผลิต
จะต้องมีการพิจารณาศักยภาพภายในประเทศว่า ควรจะต้องส่งเสริมการผลิตสินค้าชนิดใด โดยจะต้อง
ผลิตให้ได้พอเพียงกับความต้องการภายในประเทศเสียก่อน แล้วค่อยส่งไปขายต่างประเทศ ในการบริหาร
จัดการควรให้เกิดความเสี่ยงตํ่า คือไม่ลงทุนจนเกินตัว เพราะจะส่งผลให้เกิดการก่อหน้ีจนเกินขีด
ความสามารถในการจัดการ จะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ มุ่งพัฒนาทุนทางสังคม เช่น ระบบ
การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับประเทศ โดยคํานึงถึงความประหยัดและเรียบง่าย ทั้งน้ีเพ่ือลดการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจและ
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นําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ดังพระบรมราโชวาทตอนหน่ึงว่า“ในการสร้างสรรค์ต่างๆ เพ่ือพัฒนา
สภาพบ้านเมืองและฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนต่อไป ควรหัดเป็นคนช่างสังเกตในการปฏิบัติงานของ
ตนเอง นอกจากเทคโนโลยีที่ใหญ่โตระดับสูงสําหรับใช้ในงานใหญ่ๆ ที่ต้องการผลมาก แต่ละคนควรจะ
คํานึงและคิดค้นเทคโนโลยีอย่างง่าย ๆ ควบคู่กันไป เพ่ือช่วยให้กิจการที่ใช้ทุนรอนน้อยมีโอกาสนําใช้ได้
สะดวกและได้ผลด้วย” 
  แนวคิดเก่ียวกับ “ความพอเพียง” เป็นแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชที่กล่าวถึงคําว่า “ความพอเพียง” เป็นคําไทยที่ใช้พูดจาสื่อความหมายในสังคมโดยทั่วไปมาต้ังแต่
โบราณ ยังไม่มีนักปราชญ์ราชบัณฑิต นักวิชาการหรือนักสังคม ผู้ใดได้หยิบยกความสําคัญของคําว่า “ความ
พอเพียง”ไว้เป็นหลักฐาน จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2494 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ด้านอาหารของราษฎร จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมประมง
นําพันธ์ุปลาหมอเทศจากเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ที่องค์การเพ่ืออาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nation : FAO) นํามาถวาย เข้า
มาเลี้ยงในสระนํ้าพระที่นั ่งอัมพรสถาน ต่อมาในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ .ศ . 2496 พระองค์ทรง
พระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศที่เลี้ยงไว้ให้แก่กํานันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ นําไปเพาะเลี้ยง
ขยายพันธ์ุเป็นอาหารของราษฎรในหมู่บ้านของตน เพ่ือให้ราษฎรได้มีอาหารประเภทโปรตีนมีชีวิตไว้เลี้ยง
ตนเองและครอบครัว เพ่ือความอยู่ดีกินดีdต่อจากน้ันโครงการตามพระราชดําริเช่นน้ีก็เกิดขึ้นมาอย่าง
ต่อเน่ืองมากกว่า 3,000  โครงการ เพ่ือเป็นการศึกษาค้นคว้าและนําไปแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกรให้มี 
“ความอยู่ดีกินดี” มีชีวิตอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน” ดังเคยมีพระราชดํารัสความตอนหน่ึงว่า “...ถ้าโครงการ
ดี ในไม่ช้าประชาชนก็ได้กําไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์...”(สุทธิ ภิบาลแทน, 2554: 
14)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับความพอเพียงว่า “ความพอเพียงน้ีไม่ได้
หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างน้ันมันมากเกินไปแต่ว่าใน
หมู่บ้านหรือในอําเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางส่ิงบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็
ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไรไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก”(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช, คําพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง/มูลนิธิพระ
ดาบส, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ,  2552 : 17) 
 พระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 
9 จึงเป็นการนําเสนอทางออกให้กับสังคมปัจจุบันที่จะช่วยสร้างสังคมให้เข้มแข็งในการปฏิบัติหลักธรรม
และหลักทําตามรอยพระยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ันหากมีการนํามาใช้ปฏิบัติจะนําไปสู่
วิถีทางการดําเนินชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทํางานอย่างมีคุณภาพและมีความสุขการมีความพอเพียงเป็น
ที่ต้ังจะทําให้รู้จักความพอดีจึงใช้ทางสายกลางที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปซึ่งจะส่งผลไปถึงการบริหารจัดการ
ตนเองและทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุฉะน้ันเมื่อมีการส่งเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนอย่างย่ังยืนจะมีการดําเนินการด้านต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปก่อให้เกิดความสมดุลมั่นคงและย่ังยืน
ในระดับตนเองครอบครัวชุมชนและประเทศชาติตามเง่ือนไขและวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ไม่สร้างความขัดแย้งและ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางความคิดและความเหลื่อมล้ําในสังคมอย่างย่ังยืน 
 หลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการพัฒนาที่
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคํานึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการ
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สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจ
และการกระทําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริได้รับการสานต่อและรณรงค์กันอย่าง
กว้างขวางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ได้จัดระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และประชาชนภาคส่วนของสังคมทั้งระดับจังหวัดอนุภาคและระดับชาติได้อัญเชิญ“ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นหลักพ้ืนฐานของการพัฒนาในทุกเรื่องและเป็นแนวทางในการดําเนินวิถีชีวิตของคนไทย
ทั้งในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนและสังคมโดยยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาแบบองค์กรรวมที่ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8เพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาที่ย่ังยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย 
 การที่นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 9 
(พ.ศ. 2345-2549) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งนับเป็น
การเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญต่อทิศทางการพัฒนาประเทศต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่8ที่มีการปรับการเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมจากการเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเป็นจุดมุ่งหมายหลัก
แต่เพียงอย่างเดียวเป็นการเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางโดยใช้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเพียงเคร่ืองมือหน่ึงที่จะ
ช่วยให้คนมีความสุขและมีคุณภาพที่ดีขึ้น และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) “วิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570” ซึ่งน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
จากน้ันจึงนํามาประมวลเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)ได้ให้ความสําคัญในการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดหลักการสําคัญในการพัฒนา คือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการ
ผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมและในแผนพัฒนาฯ ฉบับดังกล่าวน้ี ยึดวิสัยทัศน์ของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติที่กําหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การกําหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดในด้านต่างๆของ
แผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมาเป็น
กรอบในการกําหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่เป้าหมายและตัวช้ีวัดต้องสอดคล้องกับกรอบ
เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรระหว่างประเทศกําหนดขึ้นอาทิการพัฒนาที่
ย่ังยืน(sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติกําหนดขึ้นเป็นต้น 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2546 ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฎรเลือกต้ังผู้แทนแต่ละหมู่บ้านเข้าไป
เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตําบลตามที่กฎหมาย
กําหนดเป็นผู้มีบทบาทในส่วนการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจาก
เหตุผลและความสําคัญดังกล่าวข้างต้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางอําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีซึ่งผล
การศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี 
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1.  เพ่ือศึกษาระดับการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
  1.  ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แตกต่างกัน 
  2.  ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี แตกต่างกัน 
  3.  ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
แตกต่างกัน 
 
เนื้อหาท่ีเก่ียวข้อง 

พัทยา  สายหู  (2534)  ได้กล่าวว่า บทบาทหน้าที่คือสิ่งที่ทําให้เกิดความเป็นบุคคล และเปรียบ
ได้เสมือนบทของตัวละครที่กําหนดให้ผู้แสดงในละครเรื่องน้ันๆ เป็นอะไร มีบทบาทที่จะต้อง แสดงอย่างไร 
ถ้าแสดงผิดบทหรือไม่สมบทก็อาจถูกเปลี่ยนตัวไม่ให้แสดงไปเลย ดังน้ันบทบาทก็คือการกระทําต่างๆ ที่ 
“บท” กําหนดไว้ให้ผู้แสดงต้องทําตราบใดที่ยังอยู่ใน “บท” น้ัน 

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  (2547: 68) ได้อธิบายว่าบทบาท หมายถึง การประกอบพฤติกรรมตาม
ตําแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามคาดหวังของสังคมตามลักษณะการรับรู้และตามที่แสดงจริง บทบาทเป็นผลรวม
ของสิทธิและหน้าที่ เช่น บุคคลที่มีตําแหน่งเป็นครูก็ต้อง ประกอบพฤติกรรมในการสอนและอบรม เมื่อ
แสดงพฤติกรรมดังกล่าวแล้วจะเป็นไปตามที่สังคมคาดหวังหรือไม่ก็ได้ 

ภิญโญ  นาสิงขันธ์  (2550: 13) กล่าวว่า บทบาทเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคคลแต่ละคน  ที่แสดงออกเพ่ือให้ผู้อ่ืนรู้และเข้าใจในการกระทําหรือปฏิบัติให้เป็นที่รู้จักในบทบาทที่
ตนกระทําอยู่  บทบาทจึงเป็นสิ่งที่บุคคลในสถานภาพต่างๆ  พึงกระทํา  น่ันคือเมื่อบุคคลกําหนดสิทธิและ
หน้าที่ให้สถานภาพจะต้องประพฤติหรือปฏิบัติหน้าที่ทีกําหนด 
 จากทัศนะดังกล่าวสรุปได้ว่า บทบาทหมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติและการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคลตามสิทธิหน้าที่ และภารกิจในหน้าที่ที่บุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ รวมถึงการแสดงพฤติกรรม
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ตามความคาดหวังของผู้อ่ืนและความคาดหวังของตนเอง ซึ่งการกระทําน้ันอาจจะเป็นไปตามความ
คาดหวังหรือไม่ก็ได้ 
  แนวคิดเก่ียวกับ “ความพอเพียง” เป็นแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
ที่กล่าวถึงคําว่า “ความพอเพียง” เป็นคําไทยที่ใช้พูดจาสื่อความหมายในสังคมโดยทั่วไปมาตั้งแต่โบราณ 
ยังไม่มีนักปราชญ์ราชบัณฑิต นักวิชาการหรือนักสังคม ผู้ใดได้หยิบยกความสําคัญของคําว่า “ความ
พอเพียง” ไว้เป็นหลักฐาน จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2494 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ด้านอาหารของราษฎร จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมประมง
นําพันธ์ุปลาหมอเทศ  จากเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ที่องค์การเพ่ืออาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nation : FAO) นํามาถวาย เข้า
มาเล้ียงในสระนํ้าพระที่นั่งอัมพรสถาน ต่อมาในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 พระองค์ทรง
พระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศที่เลี้ยงไว้ให้แก่กํานันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ นําไปเพาะเลี้ยง
ขยายพันธ์ุเป็นอาหารของราษฎรในหมู่บ้านของตน เพ่ือให้ราษฎรได้มีอาหารประเภทโปรตีน    มีชีวิตไว้
เลี้ยงตนเองและครอบครัว เพ่ือความอยู่ดีกินดีdต่อจากน้ันโครงการตามพระราชดําริเช่นน้ีก็เกิดขึ้นมาอย่าง
ต่อเน่ืองมากกว่า 3,000 โครงการ เพ่ือเป็นการศึกษาค้นคว้าและนําไปแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกรให้มี 
“ความอยู่ดีกินดี” มีชีวิตอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน” ดังเคยมีพระราชดํารัสความตอนหน่ึงว่า “...ถ้าโครงการ
ดี ในไม่ช้าประชาชนก็ได้กําไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์...”(สุทธิ ภิบาลแทน,  2554 
: 14) 
 Robson (1966, อ้างถึงใน ประหยัด  หงษ์ทองคํา , 2526) อธิบายว่าหมายถึง การปกครองของพ้ืนที่
ส่วนหน่ึงของประเทศซึ่งมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรอํานาจอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่มากจนมีผลกระทบกระเทือนต่ออํานาจประชาธิปไตยของรัฐเพราะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมิใช่ชุมชนที่มีอํานาจอธิปไตย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Right) 
และมีองค์กรซึ่งมีโครงสร้างตามความจําเป็นในการปฏิบัติงานของตนเอง (Necessary Organization) เพ่ือ
ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันเอง 
 โดยสรุปแล้ว การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหน่ึงของการปกครองประเทศ โดยรัฐบาลกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการเกี่ยวกับภารกิจการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่น โดยมีกฎหมายให้อํานาจ
ให้สามารถดําเนินกิจกรรมและบริการสาธารณะบางอย่างที่จําเป็น และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ทั้งน้ี
ภายใต้หลักของความยืดหยุ่น คล่องตัวและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมีองค์กรทางการ
บริหารของท้องถิ่นน้ันเองเป็นผู้ดําเนินการมิใช่การบริหารจัดการโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือ
ตัวแทนรัฐบาลที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค 
 สมศักด์ิ  ตรงงาม (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในอําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติและ
ความคิดด้านในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตด้านความพอประมาณ ความ
มีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
การศึกษา อาชีพ และเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 สุรางค์พิมล  สายโรจน์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดํารงชีวิตของประชาชน กรณีศึกษา: ชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 เขตสายไหม 
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กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 มีการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาดํารงชีวิตด้วยการร่วมกันจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือตอบสนองความต้องการใน
การแก้ปัญหาและการเรียนรู้ปัญหาและเพ่ิมรายได้ของชุมชน ตามด้วยการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมและ
วิสาหกิจชุมชนจนมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะขยายการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้พร้อมที่จะเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งการดําเนินการใช้แนวคิดทฤษฎีใหม่ ส่วนการดํารงชีวิตประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในด้านความพอประมาณ การมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 เอ้ืองทิพย์  เกตุทราย (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจําวันของประชาชน ตําบลคลองพระอุดม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ความพอประมาณ และความมีเหตุผล 
ส่วนการประยุกต์ใช้เง่ือนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า เง่ือนไขคุณธรรมอยู่ในระดับมาก และ
เง่ือนไขความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
 ชานนท์ หันสวาสด์ิ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของข้าราชการเรือนจํา 
จังหวัดนนทบุรี ต่อการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ พบว่า ข้าราชการเรือนจํา จังหวัด
นนทบุรี มีความคิดเห็นว่า การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง
ในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของข้าราชการเรือนจํา จังหวัดนนทบุรี
ต่อการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน 
และปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัย
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 32,805 คน 
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 395 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test แบบ 
Independent Samples) และ F-test (one way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน  211 คน (ร้อยละ 53.42) รองลงมาเป็นเพศ
ชาย จํานวน 184 คน (ร้อยละ 46.58) ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน 
199 คน (ร้อยละ 50.37) รองลงมาจบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จํานวน 117 คน (ร้อยละ 
29.63) และจบการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษา จํานวน 79 คน (ร้อยละ 20) ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 219 คน  (ร้อยละ 55.44) รองลงมามีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 95 คน 
(ร้อยละ 24.05)  และมีอาชีพรับราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 81 คน (ร้อยละ 20.51) 
 2. ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก  ( x =3.82)  โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านคุณธรรม ( x =3.94) ด้านความมีเหตุผล  ( x =3.83)  ด้านความ
พอประมาณ ( x =3.80)  ด้านความมีภูมิคุ้มกัน ( x =3.77)  และด้านความรอบรู้ ( x =3.76) ตามลําดับ 
 โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังน้ี 
 2.1  ด้านความพอประมาณในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก  ( x =3.80)  
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ เป็นดังน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้
ชุมชนจัดกิจกรรมสร้างการประหยัดอดออม  ( x =3.97)  รองลงมา องค์การบริหารส่วนตําบลบาง   แม่
นางส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เพ่ือการบริโภคในเบ้ืองต้นตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่  (
x =3.91) และองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ชุมชนใช้พืชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน ( x
=3.87) 
 ส่วนข้อที่ประชาชนเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง ส่งเสริมน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ชุมชนสร้างค่านิยมในการพ่ึงตนเอง เช่น การมีผัก 
ผลไม้ในท้องถิ่น เพ่ือการบริโภคในเบ้ืองต้น  ( x =3.68) 
 2.2  ด้านความมีเหตุผล ในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก  ( x =3.83)  
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  อันดับ เป็นดังน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริม
จัดกิจกรรมร่วมชุมชนเพ่ือสร้างเพ่ือสร้างความรัก สามัคคีสภาพจิตใจระหว่างบุคคลต่างๆ ในชุมชน  ( x
=4.06)  รองลงมา องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้ชุมชนในการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสภาพจิตใจ ระหว่างบุคคลต่างๆ ในชุมชน  ( x =3.95) และ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมการสร้างค่านิยมให้ชุมชนยอมรับคุณค่าความดีของบุคคลจาก
คุณธรรม จริยธรรมที่ปรากฏ ไม่ใช่การยกย่องยอมรับนับถือตามฐานะและทรัพย์สิน ( x =3.91) 
 ส่วนข้อที่ประชาชนเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง ส่งเสริมน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมสร้างค่านิยมให้ประชาชนจัดเวทีชาวบ้านเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สภาพจิตใจระหว่างบุคคลต่างๆ ใน ชุมชน  ( x =3.66) 
 2.3  ด้านความมีภูมิคุ้มกัน ในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก  ( x =3.77)  
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ เป็นดังน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้
ชุมชนมีการแปรรูปวัตถุดิบ ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  ( x =3.93) รองลงมา องค์การบริหารส่วนตําบลบาง
แม่นางส่งเสริมชุมชนในการรวมกลุ่มจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน ( x =3.87) และองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
แม่นางส่งเสริมให้ชุมชนรวมกลุ่มจัดต้ังกองทุนเคร่ืองจักรกลในชุมชน ( x =3.86) 
 ส่วนข้อที่ประชาชนเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง ส่งเสริมน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ชุมชนงดการกู้ยืมในกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  ( x
=3.62) 
 2.4  ด้านความรอบรู้ ในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก  ( x =3.76)  
เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ เป็นดังน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้
ชุมชนเสริมสร้างสุขภาพ ห่างไกลจากยาเสพติด( x =3.85) รองลงมา องค์การบริหารส่วนตําบล         
บางแม่นางส่งเสริมให้ชุมชนมีการศึกษาทดลองทดสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับ
สภาพชุมชน ( x =3.81) และองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ชุมชนสร้างวัฒนธรรม การ
ทํางานเป็นทีมในกิจกรรมประเพณีของชุมชน ( x =3.78) 
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 ส่วนข้อที่ประชาชนเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง ส่งเสริมน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมสังคมแห่งการเรียนรู้ให้ชุมชน เช่น 
รณรงค์กิจกรรม รักการอ่าน จัดสร้างห้องสมุดชุมชน ศูนย์อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ ( x =3.63) 
 2.5  ด้านคุณธรรม ในภาพรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก  ( x =3.94)  เรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ เป็นดังน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ประชาชน
ในหมูบ้าน ชุมชน ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างถูกต้อง ( x =4.10) รองลงมา องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ประเพณีด้ังเดิมที่มีคุณค่า ของชุมชนที่สูญ
หายหรือถูกลืมเลือน ( x =4.08) และองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
จัดกิจกรรมทางประเพณีที่สําคัญ อย่างสมํ่าเสมอ ( x =4.03) 
 ส่วนข้อที่ประชาชนเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง ส่งเสริมน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนสร้างจิตสํานึกในการช่วยเหลือ
ประชาชนและชุมชนเมื่อมีภัยพิบัติต่างๆ ( x =3.69) 
 3.  ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3.1  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการส่งเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  ไม่แตกต่างกัน 
 3.2  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง ส่งเสริม
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
 3.3  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ไม่แตกต่างกัน 
อภิปรายผล 
 การศึกษาการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผู้ศึกษาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1.  ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ 
วลัยพรรณ  จันทร์หอม (2553 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่องการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดําเนินชีวิตของครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า การนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตของครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ พระปริญญา  ตธมฺโม  (จันทะมงคล) (2557 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง บทบาทด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ท่าช้าง อําเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาบทบาทด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ท่าช้าง อําเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่ ต่อประชาชนในพ้ืนที่ 2) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทด้าน
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การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล แม่
ท่าช้าง อําเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ ต่อ
บทบาทด้านการส่งเสริมวิถี ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
แม่ท่าช้าง อําเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า บทบาทด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ท่าช้าง อําเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่ 
ประชาชนมีความคิดเห็นโดยภาพ รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก  
และเมื่อเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยพบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
บางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง มีการ
ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนดังน้ี ด้านคุณธรรม ด้านความมีเหตุผล 
ด้านความพอประมาณ ด้านความมีภูมิคุ้มกัน และด้านความรอบรู้ ตามลําดับ ผู้ศึกษาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1.1  ด้านคุณธรรม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุด 3 อันดับ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ประชาชนในหมูบ้าน ชุมชน ปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาอย่างถูกต้อง รองลงมา องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ประเพณีด้ังเดิมที่มีคุณค่า ของชุมชนที่สูญหายหรือถูกลืมเลือน และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนจัดกิจกรรมทางประเพณีที่สําคัญ อย่างสมํ่าเสมอ ส่วน
ข้อที่ประชาชนเห็นว่าควรปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นคือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางควรส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนสร้างจิตสํานึกในการช่วยเหลือประชาชนและชุมชนเมื่อมีภัยพิบัติต่างๆ 
 1.2  ด้านความมีเหตุผล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับ
มากที่สุด 3 อันดับ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมจัดกิจกรรมร่วมชุมชนเพ่ือสร้างเพ่ือ
สร้างความรัก สามัคคีสภาพจิตใจระหว่างบุคคลต่างๆ ในชุมชน รองลงมา องค์การบริหารส่วนตําบลบาง
แม่นางส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้ชุมชนในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สภาพจิตใจ ระหว่างบุคคลต่างๆ ในชุมชน และองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมการสร้าง
ค่านิยมให้ชุมชนยอมรับคุณค่าความดีของบุคคลจากคุณธรรม จริยธรรมที่ปรากฏ ไม่ใช่การยกย่องยอมรับ
นับถือตามฐานะและทรัพย์สิน ส่วนข้อที่ประชาชนเห็นว่าควรปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นคือ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบางแม่นางควรส่งเสริมสร้างค่านิยมให้ประชาชนจัดเวทีชาวบ้านเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพจิตใจ
ระหว่างบุคคลต่างๆ ในชุมชน 
 1.3  ด้านความพอประมาณ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด 3 อันดับ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ชุมชนจัดกิจกรรมสร้างการ
ประหยัดอดออม รองลงมา องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักสวนครัว     
เลี้ยงสัตว์ เพ่ือการบริโภคในเบ้ืองต้นตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ และองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่
นางส่งเสริมให้ชุมชนใช้พืชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน ส่วนข้อที่ประชาชนเห็นว่าควรปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นคือ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางควรส่งเสริมให้ชุมชนสร้างค่านิยมในการพ่ึงตนเอง เช่น การมีผัก 
ผลไม้ในท้องถิ่น เพ่ือการบริโภคในเบ้ืองต้น 
 1.4  ด้านความมีภูมิคุ้มกัน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด 3 อันดับ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ชุมชนมีการแปรรูปวัตถุดิบ 
ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า รองลงมา องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมชุมชนในการรวมกลุ่ม
จัดต้ังวิสาหกิจชุมชน และองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ชุมชนรวมกลุ่มจัดต้ังกองทุน
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เครื่องจักรกลในชุมชน ส่วนข้อที่ประชาชนเห็นว่าควรปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นคือ องค์การบริหารส่วนตําบล  
บางแม่นางควรส่งเสริมให้ชุมชนงดการกู้ยืมในกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 1.5  และด้านความรอบรู้  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด 3 อันดับ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ชุมชนเสริมสร้างสุขภาพ 
ห่างไกลจากยาเสพติด รองลงมา องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ชุมชนมีการศึกษาทดลอง
ทดสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพชุมชน และองค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่
นางส่งเสริมให้ชุมชนสร้างวัฒนธรรม การทํางานเป็นทีมในกิจกรรมประเพณีของชุมชน ส่วนข้อที่ประชาชน
เห็นว่าควรปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นคือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นางควรส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรม
สังคมแห่งการเรียนรู้ให้ชุมชน เช่น รณรงค์กิจกรรมรักการอ่าน จัดสร้างห้องสมุดชุมชน ศูนย์อินเตอร์เน็ต
เพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 
 2.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ดังกล่าวไม่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเร่ืองการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช้ 
 1.1  ด้านความพอประมาณ องค์การบริหารส่วนตําบล ควรปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นคือ องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมให้ชุมชนสร้างค่านิยมในการพ่ึงตนเอง เช่น การมีผัก ผลไม้ในท้องถิ่น 
เพ่ือการบริโภคในเบ้ืองต้น 
 1.2  ด้านความมีเหตุผล องค์การบริหารส่วนตําบล ควรปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นคือ องค์การ
บริหารส่วนตําบลบางแม่นางส่งเสริมสร้างค่านิยมให้ประชาชนจัดเวทีชาวบ้านเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพ
จิตใจระหว่างบุคคลต่างๆ ในชุมชน 
 1.3  ด้านความมีภูมิคุ้มกัน องค์การบริหารส่วนตําบล ควรส่งเสริมให้ชุมชนงดการกู้ยืมใน
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 1.4  ด้านความรอบรู้ องค์การบริหารส่วนตําบลควรส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมสังคมแห่ง
การเรียนรู้ให้ชุมชน เช่น รณรงค์กิจกรรม รักการอ่าน จัดสร้างห้องสมุดชุมชน ศูนย์อินเตอร์เน็ตเพ่ือการ
เรียนรู้ 
 1.5  ด้านคุณธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนสร้าง
จิตสํานึกในการช่วยเหลือประชาชนและชุมชนเมื่อมีภัยพิบัติต่างๆ 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1  ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน 
 2.2  ควรศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการส่งเสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
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ระบบการเมืองการปกครองของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
Political System in ASEAN 

 
ผศ.พัฒน์ศิณ  สําเริงรัมย์* 

 
ความนาํ 
 กลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ซึ่งมีพ้ืนฐานทางสังคมการเมือง
และเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน แต่ได้รวมตัวกันและร่วมก่อต้ังสมาคมแห่งภูมิภาคหรือกลุ่มอาเซียน (ASEAN) 
และร่วมกันพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน (ASEAN) ประกอบด้วย ราชอาณาจักร
กัมพูชา ราชอาณาจักรไทย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กลุ่มประเทศอาเซียนมีประชากรรวมกัน ประมาณ 550 
ล้านคน มีระบบความเช่ือและการนับถือศาสนาที่หลากหลาย นอกจากน้ียังมีความหลากหลายทางชาติ
พันธ์ุภาษา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมทั้งความแตกต่างของระบบการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งมีทั้ง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สังคมนิยม เผด็จการทหาร และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นต้น
ดังน้ัน ภูมิภาคน้ีจึงได้รับความสนใจจากประชาคมโลกและประเทศมหาอํานาจอย่างมาก มาต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
 ความหลากหลายของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนดังกล่าว รวมทั้งอิทธิพลจากการตกเป็น
เมืองขึ้นของประเทศเจ้าอาณานิคมในอดีต ส่งผลให้ประเทศในภูมิภาคในปัจจุบันมีลักษณะการเมือง การ
ปกครองที่แตกต่างกัน ซึ่งได้ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ทําให้ความเจริญทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศใน
ภูมิภาค มีระดับที่แตกต่างกันอีกด้วย (Kuhonta, Erik. et al. 2008) 
 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างบนพ้ืนฐานทางการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศมิได้เป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวกันเพ่ือจัดต้ัง และพัฒนาสมาคมแห่งภูมิภาคข้ึน ด่ังที่นักวิชาการ
ผู้เช่ียวชาญอาเซียนจํานวนมากกล่าวว่า อาเซียนนั้นมีลักษณะ “unity in diversity” หรือ ความเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันบนความแตกต่าง กล่าวคือความแตกต่างดังกล่าวไม่ได้เป็นอุปสรรคสําคัญในการรวมตัว
กันของชาติสมาชิก แต่ก็มีนักวิชาการบางกลุ่มที่มีแนวคิดแตกต่างกล่าวว่า ความแตกต่างโดยเฉพาะใน
โครงสร้างทางการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนน้ัน เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาองค์ระดับภูมิภาค
น้ีให้รุดหน้าเหมือนองค์กรในระดับภูมิภาคอ่ืนๆ 
 
------------------------------------------------ 
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนครราชสีมา 

บทวิเคราะห์ : รูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศอาเซียน 
 ระบบการเมือง การปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์พ้ืนฐานทางระบบ
การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ โดยสามารถแบ่งระบบการเมืองการปกครอง 
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ออกได้เป็น 3 รูปแบบ โดยยึดหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยของ Robert Dahl (1989) และข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตยโดย Freedom House แสดงดังตาราง 
 
ตาราง  แสดงรูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศอาเซียน 
 

รูปแบบการเมือง 
การปกครอง 

ประชาธิปไตยแบบไม่เสรี 
(illiberal democracy) 

อํานาจนิยม 
(authoritarianism) 

คอมมิวนิสต์ 
(communism) 

รัฐสภา ไทย เมียนมา มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม 
ประธานาธิบดี อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ - - 
กึ่งรัฐสภา/กึ่งประธานาธิบดี - สิงคโปร์ ลาว 
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์ - บรูไน - 
 
 ระบบการเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ แยกเป็น3 รูปแบบ โดยทั้ง 
10 ประเทศ มีรูปแบบการพัฒนาการเมืองการปกครองที่แตกต่างกัน และเป็นที่น่าสนใจว่าแม้แต่ละ
ประเทศจะมีรูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกัน แต่หากยังสามารถรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาคที่มี
การพัฒนามาเป็นระยะเวลายาวนานได้เป็นอย่างดี ซึ่งแตกต่างจากการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคอ่ืนๆ ของ
โลกซึ่งประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ ต้องมีระบบการเมือง การปกครองเหมือนกัน เช่น สหภาพยุโรป เป็นต้น 
ทั้งน้ีรูปแบบการเมือง การปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนแบ่งได้ 3 รูปแบบสําคัญ คือ รูปแบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย รูปแบบการปกครองแบบอํานาจนิยม และรูปแบบการปกครองแบบ
คอมมิวนิสต์ (ซึ่งรูปแบบการเมือง การปกครองที่แตกต่างกันดังกล่าว นํามาซึ่งองค์ประกอบอื่นๆ ทาง
การเมืองที่แตกต่างกันด้วยคือ รูปแบบพรรคการเมือง ระบบพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ภาคประชาชน และบทบาท หน้าที่ขององค์กรจัดการเลือกต้ัง) รูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศ
อาเซียนแบ่งได้ ดังน้ี(พรรณชฎา  ศิริวรรณบุศย์,  2558) 
 1. รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
  ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไท ยทั้ง 3 ประเทศ มีการวิวัฒนาการการ
ปกครองจากระบอบเผด็จการทหาร หรืออํานาจนิยมในอดีต สู่การปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างช้าๆ 
จนถึงปัจจุบันฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ
ซึ่งจัดลําดับทางการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ ในโลก ว่ามีการพัฒนาการเมืองการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงอินโดนีเซีย ซึ่งได้ถูกจัดให้เป็นประเทศต้นแบบ (role 
model of democracy) ของการพัฒนาการปกครองแบบประชาธิปไตยในภูมิภาคจากหลายองค์กร
ระหว่างประเทศและนักวิชาการทางการเมืองการปกครองในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ
อาเซียน (Mietzner 2009) รูปแบบการปกครองประชาธิปไตยของอินโดนีเซีย ทําให้ประชาชนมีสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองมากข้ึน ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง และพรรค
การเมืองถูกจัดต้ังเป็นจํานวนมาก พร้อมทั้งมีโอกาสเข้าไปมีบทบาททางการเมืองมากกว่าแต่ก่อน องค์กร
จัดการเลือกต้ังหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังมีบทบาทในการจัดการเลือกต้ังและตรวจสอบการเลือกต้ังง
สูง และที่สําคัญที่สุดคือหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย บทบาทของทหารใน
การเมืองอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเน่ืองจนปัจจุบัน แม้ว่าอดีตประธานาธิบดี ซูซิโล บัมบัง ยุดโดโยโน่ หรือ 



วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1  มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. 2561  วิทยาลัยนครราชสีมา   149 
 

 

SBY จะเคยเป็นข้าราชการทหารมาก่อน แต่การลงแข่งขันในตําแหน่งประธานาธิบดีรวมทั้งการเข้าสู่
การเมืองของ SBY น้ันไม่ได้เข้ามาพร้อมกับบทบาทและอิทธิพลทางทหารแต่อย่างใด แต่ลงสมัครรับ
เลือกต้ังในฐานะประชาชนธรรมดาคนหน่ึงเท่าน้ัน และหลังจากได้รับตําแหน่งประธานาธิบดี SBY ไม่ได้แผ่
อิทธิพลเข้าไปยุ่งเก่ียวการจัดการภายในของทหารแม้แต่น้อย 
 สําหรับประเทศฟิลิปปินส์ ถือเป็นประเทศท่ีมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันยาวนาน
ที่สุดในอาเซียน แม้จะมีการปกครองแบบอํานาจนิยมในช่วงของรัฐบาล นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส แต่
หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ประชาธิปไตยแล้วน้ัน ได้มีการพัฒนาทางการเมืองอย่างต่อเน่ือง 
พรรคการเมืองทุกพรรคมีโอกาสแข่งขันกันทางการเมืองอย่างแท้จริง ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองได้อย่างมากรวมทั้งองค์กรจัดการเลือกต้ังมีบทบาทในการจัดการและตรวจสอบการเลือกต้ังให้บริสุทธ์ิ
ยุติธรรม อย่างไร ก็ดี แม้จะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยปัญหาที่ประเทศฟิลิปปินส์ต้องเผชิญอย่าง
หนักคือ การทุจริตคอร์รัปช่ันในหลายหน่วยงานรวมทั้งในการเลือกต้ัง ปัญหาทุจริตดังกล่าวนํามาซึ่งความ
อ่อนแอในการปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศน้ีต่อไปในอนาคตได้ 
 สําหรับประเทศไทย หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพ.ศ. 2475 การเมือง การ
ปกครองของในระบอบประชาธิปไตยของประเทศเริ่มมีการพัฒนาไปอย่างช้าๆ ประชาชนเริ่มมีสิทธิในการ
เลือกผู้แทนของตนเอง พรรคการเมืองถูกจัดต้ังขึ้นเป็นจํานวนมาก แม้การเลือกต้ังในประเทศไทยไม่ได้มี
การจัดขึ้นอย่างต่อเน่ืองหรือพรรคการเมืองต้องหยุดดําเนินการหรือถูกยุบอยู่หลายคร้ังเน่ืองจากการปฏิวัติ
รัฐประหารท่ีเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง แต่ในช่วงเวลาของการเลือกต้ังหรือในช่วงที่การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประชาชนนั้น พรรคการเมืองก็สามารถแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่ ประชาชนมีสิทธิ
และเสรีภาพที่จะลงคะแนนเสียงให้กับพรรคการเมืองหรือบุคคลที่ตัวเองช่ืนชอบ สิทธิและเสรีภาพในทาง
การเมืองและการเลือกต้ังของประชาชนไม่ได้ถูกจํากัดเหมือนประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนๆ ที่มีการปกครองใน
ระบอบอํานาจนิยมหรือคอมมิวนิสต์ 
 2.  รูปแบบการปกครองแบบอํานาจนิยม 
 ได้แก่ เมียนมา มาเลเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ และบรูไน สําหรับประเทศที่มีการปกครองใน
รูปแบบรัฐบาลอํานาจนิยมน้ัน จะมาในรูปแบบของรัฐบาลทหาร รัฐบาลพรรคเดียวปกครองอย่างต่อเน่ือง
เป็นเวลานาน หรือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนมักถูกจํากัด
แม้ว่ารัฐบาลอนุญาตให้จัดต้ังพรรคการเมือง หรือจัดให้มีการเลือกต้ังแต่การเลือกต้ังที่จัดขึ้นน้ันไม่ได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเลือกต้ังได้อย่างเสรีเช่นเดียวกับพรรคการเมืองที่มีการจัดต้ังขึ้นหลากหลายพรรค 
แต่พรรคการเมืองขนาดเล็กที่ไม่ใช่พรรครัฐบาลแทบไม่มีโอกาสชนะการเลือกต้ัง ทั้งน้ีเน่ืองจากการเลือกต้ัง
ที่ไม่บริสุทธ์ิยุติธรรม กฎหมายเลือกต้ังหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ เอ้ือให้พรรคขนาดใหญ่ชนะเลือกต้ังอย่าง
ต่อเน่ือง 
 ประเทศที่มีระบบการเมืองแบบอํานาจนิยม ยังมีการออกแบบระบบเลือกต้ังให้เอ้ือต่อ
การเข้าสู่อํานาจของผู้นําแต่ละคน หรือพรรคการเมืองพรรคเด่นพรรคเดียวอีกด้วย แม้ว่าจะมีองค์กร
จัดการเลือกต้ังรวมทั้งองค์กรตรวจสอบการเลือกต้ังแต่องค์กรดังกล่าวก็มักโดนครอบงําโดยภาครัฐ จึงไม่
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้เต็มที่ ส่งผลให้เกิดการโกงการเลือกต้ังอย่างแพร่หลายในหลายพ้ืนที่ ใน
บางประเทศหากการโกงการเลือกต้ังมีความรุนแรง ประชาชนบางกลุ่มออกมาต่อต้านการเลือกต้ังอัน
ก่อให้เกิดความรุนแรงทางการเมือง เช่น ในกัมพูชาและมาเลเซีย พ.ศ.2556 อย่างไรก็ดี แม้จะมีการ
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ต่อต้านการเลือกต้ังที่ไม่ยุติธรรมพรรคการเมืองพรรคเด่นหรือพรรครัฐบาลก็ยังคงได้รับเลือกต้ังและครอง
อํานาจต่อไป 
 3.  รูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ 
 ได้แก่ เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับการปกครอง
รูปแบบคอมมิวนิสต์น้ัน ระบบการเมือง การปกครองมีความแตกต่างจากการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยส้ินเชิง รัฐบาลมีอํานาจทางการเมืองอย่างเต็มที่และควบคุมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
รวมท้ังการแสดงความเห็นทางการเมืองของประชาชนอย่างเข้มงวด พรรคการเมืองที่จะลงแข่งขันในการ
เลือกต้ังได้มีจํานวนจํากัด หรือในบางกรณีมีพรรคการเมืองพรรคเด่นเพียงพรรคเดียวที่สามารถลงสมัครรับ
เลือกต้ังได้ แม้รัฐบาลจะให้พรรคการเมืองอ่ืนๆ หรือบุคคลที่สนใจลงสมัครรับเลือกต้ังได้ก็ตาม แต่ต้อง
ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลก่อนจึงจะลงสมัครรับเลือกต้ังได้ เช่น ที่พบในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งผู้
ที่จะได้รับอนุมัติให้ลงสมัครรับเลือกต้ังได้น้ันส่วนใหญ่มีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพรรครัฐบาล ดังน้ันหาก
ได้รับเลือกต้ังก็ย่อมเข้าร่วมรัฐบาลในภายหลัง 
 ส่วนการเลือกต้ังน้ัน แม้จะมีการจัดขึ้นเป็นประจําตามวาระของรัฐบาลที่หมดลง แต่การ
เลือกต้ังดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองอย่างแท้จริง สามารถคาดการณ์ได้ว่า
พรรคการเมืองใดจะได้รับชัยชนะในการเลือกต้ัง บ่อยคร้ังที่ผู้นําในการจัดต้ังรัฐบาลจะเป็นคนกลุ่มเดิม แม้
การเลือกต้ังในประเทศเหล่าน้ีจะไม่มีปัญหาการซื้อสิทธิ ขายเสียงอย่างแพร่หลายเหมือนประเทศที่มีการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยบางประเทศ แต่หากว่าการแข่งขันที่แท้จริงระหว่างขั้วการเมืองไม่เกิดขึ้นจริง
ในประเทศที่มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ดังจะเห็นได้ในการเลือกต้ังของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of Vietnam) ได้รับ
คะแนนเสียงอย่างถล่มทลาย ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังถึงร้อยละ 99 พรรคการเมืองขนาดเล็กอ่ืนๆ
หรือผู้สมัครอิสระ แทบจะไม่ได้คะแนนเสียงจากประชาชนเลย ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ลงคะแนน
เสียงให้พรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเพียงพรรคเดียว เหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยเช่นกัน 
 
บทสรุป 
 รูปแบบการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศดังกล่าวข้างต้น จะมีผลและส่งผลต่อระบบอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องด้วย เช่น การส่งผลต่อต่อระบบพรรคการเมือง กล่าวคือ ประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตย
ในแถบอาเซียนมีระบบพรรคการเมืองเป็นแบบหลายพรรค พรรคการเมืองมีโอกาสในการแข่งขันทาง
การเมืองเท่าเทียมกัน รัฐบาลมาจากการร่วมมือกันของพรรคการเมืองหลายพรรคในรูปแบบรัฐบาลผสม
อย่างไรก็ตามรูปแบบของรัฐบาลผสมไม่ได้มีข้อดีเสมอไป บ่อยครั้งที่รัฐบาลผสมส่งผลต่อเสถียรภาพของ
รัฐบาลในการปกครองประเทศ ส่วนประเทศที่มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์มักมีระบบพรรคการเมือง
แบบพรรคเดียวน่ันคือ มีเพียงพรรครัฐบาลหรือพรรคคอมมิวนิสต์เท่าน้ันที่มีอํานาจในการปกครองประเทศ 
พรรคการเมืองอ่ืนถูกจํากัดสิทธิในการแข่งขันทางการเมืองหรือดําเนินกิจการทางการเมือง เช่น ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในเวียดนาม ส่วนประเทศที่ยังคงปกครองแบบอํานาจนิยม 
จะมีระบบพรรคการเมืองแบบพรรคเด่นเพียงพรรคเดียว กล่าวคือ แม้รัฐบาลจะเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ทางการเมือง แต่พรรคการเมืองอ่ืนๆ มีโอกาสไม่มากนักที่จะชนะการเลือกต้ัง เน่ืองจากการควบคุมของ
รัฐบาลโดยใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ไม่ให้พรรคการเมืองอ่ืนขึ้นมามีบทบาททางการเมืองมากกว่า
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พรรครัฐบาล สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยู่ในกลุ่มน้ีคือ กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเมียน
มา 
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