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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของเทศบาลต าบล
บ้านสร้าง ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ต่อบทบาทของ
เทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 380 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบด้วยค่าสถิติที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยการทดสอบด้วยค่าสถิติเอฟ และเปรียบเทียบราย
คู่โดยการทดสอบด้วยวิธีแอลเอสดี โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้าง ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และ 2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่แตกต่างกัน และประชาชนท่ีมีอาชีพ 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: บทบาทเทศบาล, คุณภาพชีวิต, เทศบาลต าบลบ้านสร้าง 
 

Abstract 
 This research aimed to: 1) study people’s comments to the Role of Bansang Municipality to 
Developing the Quality of the people; and 2) compare the people’s comments to the Role of Bansang 
Municipality to Developing the Quality of the people. The samples were 380 people in Bansang Municipal area. 
The research instrument was a questionnaire. The statistical analysis was performed in terms of frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and LSD. The statistical significance was set at .05.The 
findings revealed as follows: 1) The people’s comments to the Role of Bansang Municipality to Developing the 
Quality of the people were named respectively with the means from high to low levels when each one was 
considered: in physical domain, psychological domain, social relationships, and environment; and 2) differences 
in the people’s gender, ages, level of education and income did not have different in comments to the Role of 
Bansang Municipality to Developing the Quality of the people. And differences in the people’s occupations 
affected differences in comments to the Role of Bansang Municipality to Developing the Quality of the people. 
Keywords: The Role of Municipality, Quality of the people, Bansang Municipality 
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1. บทน า 
 รูปแบบการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยอดีตได้มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเรื่อยมา โดยเริ่มจาก
สมัยสุโขทัย มีลักษณะการปกครองแบบพ่อปกครองลูก 
ต่อมาถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีการปรับปรุงรูปแบบการ
ปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองไพร่ฟ้า มีข้าราชการ
เข้ามารับผิดชอบบริหารงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ ด้าน
การทหาร ด้านการปกครอง ด้านการเกษตร และด้าน
การคลังของประเทศ ส่วนงานในภูมิภาคก็เป็นหน้าที่ของ
เจ้าเมืองมีอ านาจในพื้นที่นั้นๆตามล าดับความส าคัญของ
เมือง จนถึงครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ท าการปฏิรูปการ
ปกครองของไทยให้ทันสมัยขึ้น โดยแบ่งการบริหาร
ราชการทางการปกครองออกเป็น3 ส่วน ได้แก่ส่วนกลาง 
สว่นภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
 ชวลิต สละ [1] รัฐบาลไทยมีแนวความคิดในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงและความ
ผาสุกของประชาชน โดยยึดหลักการกระจายอ านาจการ
ปกครองและเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตัวเองด้วย 
นอกจากนี้  ในความ เป็ น จริ งแล้ ว  เมื่ อท้ อ งถิ่ น ได้
เจริญก้าวหน้าไประดับหนึ่งจนมีคนเข้ามาตั้งหลักแหล่ง
เป็น ชุมชนใหญ่ ขึ้น  ย่อยจะมีความต้องการบริการ
สาธารณะหลายประการ และคนในชุมชนก็มีรายได้
พอที่จะร่วมมือกันให้มีการปกครองท้องถิ่น และมี
หน่วยงานกลางของท้องถิ่นเพื่อจัดหาบริการสาธารณะมา
สนองความต้องการของประชนชนในท้องถิ่น  
 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
และมีศักยภาพในการบริหารจัดการพัฒนาให้มีความ
เจริญทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร สิ่ งแวดล้อม 
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสามารถ
รองรับภารกิจการถ่ายโอนอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากขึ้น และเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน เพื่อส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
อีกทั้งมีอ านาจหน้าที่ต้องบริหารกิจการให้พัฒนาและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
สัมฤทธิผล โดยการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น

รูปแบบการพัฒนา ซึ่งยึดพื้นท่ีเป้าหมายและน าแนวทางที่
ดีที่สุดมาปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะศึกษาเรื่องบทบาทของเทศบาลต าบล
บ้านสร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลบ้ านสร้าง อ าเภอบางปะอิน จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชน
จากการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านสร้างที่มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยน าเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – 
THAI) เนื่องจากเครื่องช้ีวัดดังกล่าวมีความเป็นมาตรฐาน
และมีเนื้อหาครอบคลุมความเป็นองค์รวมของคุณภาพชีวิต
ตามที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมาย
คุณภาพชีวิต ซึ่งองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตได้แก่ ด้าน
ร่ายกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงสามารถน าผลจากการวิจัยมาเป็น
แนวทางในการวางแผนและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านสร้างให้ดียิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบล
บ้านสร้าง อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน 
 
4  วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 8 หมู่บ้าน มี
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 7,397 คน กลุ่มตัวอย่างที่น ามา
วิจัยครั้งนี้ จ านวน 380 คนโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ 
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4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม  
โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วยเพศ 
อายุ  ระดับการศึกษา ประกอบอาชีพและรายได้ 
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของเทศบาล
ต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ประกอบด้วย องค์ประกอบคุณภาพชีวิต ด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสภาพแวดล้อม
จ านวน 24 ข้อซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ใช้เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับโดยมีการ
แปลความหมาย 5 ระดับ 
 ตอนที่  3  ข้ อ เสนอแนะหรือความคิด เห็ นของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นที่ 1 ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจัยอธิบายและช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
แบบสอบถาม และวิธีการเก็บแบบสอบถามเป็นรายบุคคล 
ตลอดจนถึงการรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง 
 ขั้นที่  2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม มาตรวจดูความ
สมบูรณ์ในแต่ละข้อและนับจ านวนแบบสอบถามให้ครบ
ตามจ านวนที่ต้องการ เมื่อได้ข้อมูลครบผู้วิจัยน าข้อมูล
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป 
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้ความถี่  (Frequency), ร้อยละ  (Percentage), 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard 
Deviation)เป รี ยบ เที ยบ ค่ า เฉลี่ ย ด้ วยสถิ ติ  t-test,  
F-test, และการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี 
แอลเอส ดี 
 
5. ผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง21-30 
ปีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท / โรงงานและรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 20,000บาท 

5.2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ
เทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
คิดเห็นของประชาชนรายด้านในภาพรวม 
 

บทบาทของเทศบาลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D แปลผล 

1.ด้านร่างกาย 3.51 0.84 มาก 
2.ด้านจิตใจ 3.46 0.81 ปานกลาง 
3.ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.40 0.82 ปานกลาง 
4.ด้านสิ่งแวดล้อม 3.37 0.84 ปานกลาง 

รวม 3.41 0.81 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
คิดเห็นของประชาชน ด้านร่างกาย 
 

ด้านร่างกาย 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D แปลผล 
1.เทศบาลจัดกิจกรรมการออกก าลัง
กายเพือ่ส่งเสริมสุขภาพแกป่ระชาชน 

3.49 0.94 มาก 

2.เทศบาลบริการตรวจสุขภาพแก่
ประชาชนเป็นประจ าทุกป ี

3.24 1.01 ปานกลาง 

3.เทศบาลจัดสถานที่มีให้การ
รักษาพยาบาลจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

3.30 1.02 ปานกลาง 

4.เทศบาลจัดให้มีการฉีดพ่นยาป้องกัน
การแพร่พันธุ์ของยุงลาย 

3.53 0.98 มาก 

5.เทศบาลจัดกิจกรรมชมรมแอโรบิค 3.37 1.06 ปานกลาง 
6.เทศบาลได้จัดให้มีลานกีฬา หรือ
สถานที่ออกก าลังกายที่มีมาตรฐานแก่
ประชาชน 

3.52 0.99 มาก 

รวม 3.51 0.84 มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนด้านร่างกาย ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
คิดเห็นของประชาชน ด้านจิตใจ 
 

ด้านจิตใจ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D แปลผล 
1.เทศบาลส่งเสริมให้ร่วมท าบุญตัก
บาตรหรือปฏบิัติศาสนกิจในวันส าคัญ
ทางศาสนา 

3.54 0.96 มาก 

2.เทศบาลส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี
และวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น 

3.62 0.98 มาก 

3.เทศบาลมีการจัดบริการช่วยเหลือแก่
ประชาชนผู้ ประสบภัยหรือด้อยโอกาส 

3.16 0.94 ปานกลาง 

4.เทศบาลรณรงค์ให้ลด ละ เลิก 
อบายมขุต่างๆ 

3.16 1.01 ปานกลาง 

5.เทศบาลจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่พกัผ่อน
และออกก าลังกาย 

3.38 
 

0.92 
 

ปานกลาง 
 

6.เทศบาลได้มีการจัดกิจกรรมหรือ
ก ารละ เล่ น ที่ ต อ บ สน องต่ อ ค วาม
ต้องการของประชาชนเช่น การแข่ง
ขันหมากรุกไทย การอนุรักษ์ศิลปะแม่
ไม้มวยไทย เป็นต้น 

3.37 0.99 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.81 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนด้านจิตใจ ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
คิดเห็นของประชาชน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
 

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D แปลผล 
1.เทศบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ประโยชน์แก่ชุมชน 

3.26 0.91 ปานกลาง 

2.เทศบาลจัดโครงการพัฒนาอาชีพแก่
กลุ่มแม่บ้านและประชาชนที่สนใจ 

3.29 0.99 ปานกลาง 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
คิดเห็นของประชาชน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (ต่อ) 
 

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D แปลผล 
3.เทศบาลได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้ในการประกอบอาชีพ 

3.24 1.01 ปานกลาง 

4.เทศบาลส่งเสริมให้ประชาชนท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชน 

3.33 0.94 ปานกลาง 

5.เทศบาลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานของ
ท้องถิ่น 

3.25 
 

1.02 
 

ปานกลาง 
 

6.เท ศบ าล ได้ จั ด ช่ อ งท างใน ก าร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 

3.54 0.95 มาก 

รวม 3.40 0.82 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
คิดเห็นของประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D แปลผล 
1.เทศบาลมีระบบก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลในชุมชนที่ได้มาตรฐาน 

3.40 0.91 ปานกลาง 

2.เทศบาลจัดให้มีจุดทิ้งขยะในชุมชน
เพียงพอกับความต้องการ 

4.59 0.60 ปานกลาง 

3.เทศบาลพัฒนาแหล่งน้ าทาง
ธรรมชาติเพื่อการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน 

3.28 0.94 ปานกลาง 

4.เทศบาลมีการปรับปรุงระบบประปา
ที่มีประสิทธิภาพ 

3.43 0.94 ปานกลาง 

5.เทศบาลมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
ชุมชน 

3.46 0.93 ปานกลาง 

6.เทศบาลสร้างจิตส านึกและตระหนัก
ถึงความส าคัญของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่
ประชาชน 

3.33 0.98 ปานกลาง 
 

รวม 3.37 0.84 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม ในภาพรวม
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 
5.3 ข้อมูลด้านการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชน ที่มีต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้าง
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 5.3.1 ประชาชนที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
 5.3.2 ประชาชนที่มีช่วงอายุ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมไม่แตกต่างกัน
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านร่างกายและด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมแตกต่างกัน 
 5.3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน 
 5.3.4 ประชาชนที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมแตกต่างกัน 
 5.3.5 ประชาชนที่มีรายได้  แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
6. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของเทศบาลต าบลบ้าน
สร้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจน ามา
อภิปรายดังนี ้
 6.1 บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านสร้างในโครงการ
ต่างๆนั้นยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ในด้านขอบเขตอ านาจ
หน้าที่วิธีการปฏิบัติจึงท าให้เกิดความทับซ้อนทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจ     
อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท อ านาจหน้าที่ของเทศบาล รวมถึงยังขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเทศบาลยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดี  เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า การด าเนินงานยังยังขาด
ความต่ อ เนื่ อ งไม่บรรลุ ผลส า เร็จ เท่ าที่ ควร ดั งนั้ น
ผลการวิจัย ในระดับต่ าสุด คือด้ านการสั่ งสมความ
เช่ียวชาญในการงานอาชีพเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะ
เห็นว่า 
  6.1.1 ด้านร่างกาย ระดับความคิดเห็นอยู่ ใน
ระดับมากแสดงให้เห็นว่าบทบาทของเทศบาลต าบลบ้าน
สร้างให้ ความส าคัญ เกี่ ยวกับสุขภาพร่างกายของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก โดยมีการบริหารจัดการและ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นอย่างดี 
เช่น การจัดกิจกรรมการออกก าลังกายบริการตรวจ
สุขภาพแก่ประชาชนจัดสถานที่มีให้การรักษาพยาบาล
จากศูนย์บริการสาธารณสุขจัดให้มีการฉีดพ่นยาป้องกัน
การแพร่พันธุ์ของยุงลายจัดกิจกรรมชมรมแอโรบิค และ
จัดให้มีลานกีฬา หรือสถานที่ออกก าลังกายที่มีมาตรฐาน
แก่ประชาชนซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิรันดร์ 
แซ่แต้ [2] ได้ท าการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโชคดีเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัด
ชลบุรีพบว่า ความคิดเห็นคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนโชคดี เทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรีด้าน
ร่างกายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  6.1.2 ด้านจิตใจ มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่าบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างใน
การบริหารจัดการที่ส่งเสริมด้านจิตใจนั้นยังไม่มาก
เท่าที่ควร ประชาชนมีความต้องการให้เทศบาลจัดบริการ
ช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหรือผู้ด้อยโอกาส 
เทศบาลควรรณรงค์ให้ลด ละ เลิก อบายมุข จัดให้มี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่
พักผ่อนและออกก าลังกาย  อีกทั้ งจัดกิจกรรมหรือ
การละเล่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของจักรพงษ์ เกเย็น [3] ได้ท าการวิจัย
เรื่อง คุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะ
แห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณี โครงการ
เคหะชุมชนทุ่งสองห้องอาคารแฟลตเช่า พบว่าความ
คิดเห็นของประชาชนคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนของ
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การเคหะแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจิตใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  6.1.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีระดับความ
คิดเห็นปานกลาง แสดงให้เห็นว่าบทบาทของเทศบาล
ต าบลบ้านสร้างในการบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์
ทางสังคมนั้นยั งไม่ทั่วถึง เทศบาลจึงควรส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ประโยชน์แก่ชุมชน จัดโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่ม
แม่บ้านและประชาชนที่สนใจ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้ในการประกอบอาชีพส่งเสริมให้ประชาชนท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนเทศบาลและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ของท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของจักรพงษ์ เกเย็น [3] ได้ท าการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิต 
ผู้ อยู่ อาศัย ใน ชุมชนของการเคหะแห่ งชาติ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณี โครงการเคหะชุมชนทุ่ง
สองห้องอาคารแฟลตเช่า พบว่าความคิดเห็นของ
ประชาชนคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะ
แห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  6.1.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีระดับความคิดเห็นปาน
กลาง แสดงให้เห็นว่าบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้าง
นั้นยังขาดการจัดการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
จุดทิ้งขยะในชุมชนที่ เพียงพอกับความต้องการ การ
พัฒนาแหล่งน้ าทางธรรมชาติเพื่อการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน การปรับปรุงระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน และประชาชนยังขาด
จิตส านึกและตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของวินัย อ่ าดวง [4] ได้ท าการวิจัยเรื่อง  คุณภาพชีวิต
ของประชาชนชาวชุมชนสะพานสามต าบลท้ายบ้าน
อ า เภอเมื องสมุ ทรปราการจั งหวั ดสมุ ทรปราการ        
ด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 6.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อ
บทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้าง ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า 
  6.2.1ประชาชนที่มี เพศแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการของเทศบาลต าบล
บ้านสร้างนั้นมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเท่าเทียมและเข้าถึง
ความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของวินัย อ่ าดวง [4] ได้วิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามหลักความจ าเป็นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟเปรียบเทียบพบว่าประชาชนที่มี
เพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามหลักความจ าเป็นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
  6.2.2 ประชาชนที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การบริหารจัดการของเทศบาลต าบล
บ้านสร้างมียุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ครอบคลุมและทั่วถึงในทุกช่วงวัย เช่น     
วัยเด็ก มีการจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัยผู้ใหญ่ มีการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และวัยผู้สูงอายุ มีการแจก
เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น การพัฒนาประชาชนให้
ตอบสนองต่อความต้องการในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน
สุขภาพอนามัยการศึกษาจิตใจคุณธรรมความพร้อมใน
การด ารงชีวิตในสังคมความสามารถในการประกอบอาชีพ
รวมถึงการพัฒนาในทุกขั้นตอนของชีวิตนับตั้งแต่วัยเด็ก
จนถึงวัยสูงอายุเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปกรณ์ วามวาณิชย์ [5] ได้วิจัย 
เรื่องคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตของประชาชน : กรณีศึกษา 
ต าบลวารินช าราบและต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างของลักษณะคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    
ต าบลวารินช าราบและต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามอายุในภาพรวมพบว่า    
ไม่มีความแตกต่างกัน 
  6.2.3 ประชาชนที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยรวมแตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาล
ส่วนมากประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/โรงงาน ซึ่งมีช่วง
ระยะเวลาการท างานไม่แน่นอน อาจส่งผลให้ขาดการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆของเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
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ของ เพชรรัตน์ ทองหยอด [6] ได้วิจัยเรื่องการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณ ภาพชีวิตที่ มี ผลต่อความพึ งพอใจของ
ประชาชนในจังหวัดอ่างทองประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนด้านกฎหมายและภาพรวมแตกต่างกัน 
  6.2.4 ประชาชนที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของเทศบาลต าบลบ้านสร้างต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลย่อม
แตกต่างกัน รายได้จึงถือเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญอย่าง
หนึ่งในการด ารงชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังเป็นปัจจัย
ก าหนดคุณภาพชีวิตของบุคคล เทศบาลจึงมีการจัด
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ของเทศบาลต าบลบ้านสร้าง
เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครอบครัว
ให้กับประชาชน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ
สามารถ สง่างาม  [7] ได้วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวงอ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่าประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองลัดหลวงอ าเภอพระประแดงจังหวัด
สมุทรปราการที่มีรายได้ของครอบครัวแตกต่างกันมี
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายด้านสุขภาพจิตและโดยรวม
แตกต่างกัน 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 7.1.1 ด้านร่างกาย การด าเนินโครงการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนนั้น เทศบาลควรมีการจัดให้บริการ
ตรวจสุขภาพแก่ประชาชนเป็นประจ าทุกปี อีกทั้งควร
ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการอย่างทั่วถึง  
 7.1.2 ด้านจิตใจ เทศบาลควรให้ความส าคัญแก่
ประชาชนผู้ประสบภัยหรือผู้ด้อยโอกาส โดยมีการส ารวจ
ประชาชนในพื้นที่ที่ยังต้องการได้รับความช่วยเหลือ เพื่อ
ส่งผลให้ประชาชนนั้นมีคุณ ภาพชีวิตและส่ งเสริม
สุขภาพจิตที่ดียิ่งข้ึน 
 7.1.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เทศบาลส่งเสริม
ให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้ ให้กับตนเองและ

ครอบครัว โดยจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ที่
สนใจ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ 

 7.1.4 ด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลควรจัดโครงการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าทางธรรมชาติโดยการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตของประชาชน 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 7.2.1ควรศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ต่าง ๆ ใกล้เคียง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลที่ได้ว่ามี
ระดับคุณภาพชีวิตนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ในระดับใด 
 7.2.2ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบถึงบทบาทของ
เทศบาลต าบลบ้านสร้างที่ เป็นจริง และบทบาทของ
เทศบาลต าบลบ้านสร้างที่คาดหวังจากประชาชน เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของ
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
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