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นโยบายการจัดพิมพ์ 
 วารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Full paper) และบทความวิชาการ (Review articles) จากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่ เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็น
ของผู้ส่งบทความเท่านั้น 

 
เกณฑ์การพิจารณาบทความ 
 บทความจะผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น จ านวน 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียน
ปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินตีพิมพ์ให้หรือไม่ก็ได้ 

 
ค าแนะน าในการจัดเตรียมต้นฉบับ 
 การจัดรูปแบบบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้เขียน
บทความสามารถจัดรูปแบบบทความตามตัวอย่างที่แสดงใน Template ซึ่งทางวารสารได้ท าการตั้งค่าขนาด
หน้ากระดาษ รูปแบบหน้าแรก รูปแบบและขนาดตัวอักษร ค าอธิบายส าหรับการเขียนบทความ วิธีการเขียนเนื้อเรื่อง 
การเขียนอ้างอิง การเขียนสมการทางคณิตศาสตร์ การใส่ภาพและตาราง ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้ได้จาก
เว็บไซตข์องวารสารหรือศึกษาจากภาคผนวกท้ายเล่มของวารสาร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ปัญหาในการบริหารคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน 
ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยด าเนินการวิจัยตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย เลือกจากต าแหน่งพระสังฆาธิการในเขตปกครอง โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 33 รูป จากทั้งหมดในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ แบบสอบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า พระสังฆาธิการมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระภิกษุและสามเณรมีทัศนะต่อประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับดีทุกด้าน ด้านการปกครอง    
พระสังฆาธิการได้ส่งเสริมพระภิกษุ และสามเณร ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
ของพระธรรมวินัย และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อการพัฒนาชุมชน การบริหารวัดในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบ ระบบ 
วิธีการ การสร้างระบบให้เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยในวัดนั้น ๆ และสังคมโดยรอบ เพื่อให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมาย 
การปกครอง ดูแลรักษาหมู่คณะและการด าเนินงานการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ หรือองค์กรต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตาม
นโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น ๆ ด้วยดี และมีประสิทธิภาพ ด้านการศึกษา ปัจจุบันพระสังฆาธิการส่วนใหญ่ 
ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรและเยาวชนอย่างดีเยี่ยม ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
การศึกษาทั้งบาลีนักธรรมและสายพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จากการส่งมาเรียนที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม   
ซึ่งเป็นศูนย์รวมการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พระสังฆาธิการมีความรู้ความสามารถในการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล (การช่วยเหลือการศึกษา) ให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาในส านักเรียน
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะพระสังฆาธิการส่วนใหญ่ได้มีการพัฒนาท าให้คณะสงฆ์ได้เป็นท่ีพึ่งทางใจ แก่ประชาชนได้
อย่างดี เพราะปัจจุบันการศึกษาเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างมาก ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการศึกษา เป็นการสงเคราะห์
พระภิกษุและสามเณรตลอดถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการในกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดนั้นก็ได้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนให้เข้ามาในวัดเพื่อที่จะได้ให้เยาวชนจะได้เข้ามาสัมผัสกับ
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บรรยากาศที่เป็นจริงและจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเสริมสร้างกิจกรรมที่ท าให้ไม่เบื่อหน่าย  ส่งเสริมการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
เป็นขั้นพื้นฐานเพื่อสอนเยาวชนให้เป็นคนดี น าความรู้ที่ได้รับจากการเผยแผ่ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ด้าน
สาธารณูปการ พระสังฆาธิการในแต่ละวัดมีความสามัคคีกันช่วยกันสอดส่องดูแล อาคารเสนาสนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่
เรียบร้อยดูดีและช่วยกันซ่อมแซมหากว่าอาคารที่นั้นช ารุดขึ้นมาเพื่อให้มีสภาพที่เหมือนเดิมเป็นที่น่าศรัทธาของ
ประชาชนที่พบเห็น ด้านสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ได้หางบประมาณส าหรับการสงเคราะห์ให้การ
ท างานทุกอย่างเป็นไปอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการท างานอย่างเพียงพอ     
ต่อความต้องการของคณะสงฆ์ สิ่งส าคัญก็คือมีจิตใจที่เป็นสาธารณะด้วย สามารถด าเนินงานด้านนี้ได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า ปัญหาที่ส าคัญได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสบางรูปยังขาดวิสัยทัศน์ ขาด
เป้าหมาย ในการบริหารจัดการวัดที่ชัดเจน การบริหารจัดการของเจ้าอาวาสบางส่วนไม่มีการประชุมเพื่อปรึกษา 
วางแผน และก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบริหารจัดการตามความเคยชินท่ีเคยปฏิบัติมา 
ขาดการประสานงานระหว่าง วัด บ้าน และชุมชน และเจ้าอาวาสบางรูปใช้คนไม่ถูกกับงาน จึงท าให้งานขาด
ประสิทธิภาพ  แนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ควรมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสขึ้นไป เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี และเพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในเขตการปกครอง ดูแล 
ส่งเสริมให้พระสังฆาธิการเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการ มีการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การพัฒนาคณะสงฆ์ และควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระหว่างวัดกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง     
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์   
 

Abstract 
 This research aimed to investigate the effectiveness of Sangha administration in Muang 
District, Kanchanaburi, and to study problems, make suggestions, and suggest a guideline on 
problem-solving solutions concerning Sangha administration in 6 dimensions to improve the 
administration by means of qualitative research. The sample consisted of 33 Sangha as ecclesiastical 
district officers, deputy ecclesiastical officers, ecclesiastical chiefs of sub-districts, and abbots, 
selected by purposive sampling. Interviews and questionnaires with open-ended questions on 
effectiveness of  Sangha administration were used as a tool to collect data. The data were analyzed 
from in-depth interviews, observation forms, and records form the sample. The research results 
revealed that: As for the effectiveness of Sangha administration in Muang District, Kanchanaburi, it 
revealed that monks and novices had opinions toward Sangha administration in Muang District, 
Kanchanaburi as follows: On governing, the Sangha promoted monks and novices to be equipped 
with knowledge, ability, experience and behaved themselves under the framework of Buddhism 
disciplines, and acted as a good model on community development. On education, the Sangha was 
capable of managing education for monks, novices, and youths, supporting them to learn Pali, 
Dhamma scholars, and Pariyuttidhamma study. On educational support, the Sangha was capable of 
managing education to assist monks and novices, including laymen effectively. On propagation of 
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Buddhism, the Sangha promoted teaching/learning in the temple so that the youths could see the 
learning atmosphere by themselves. Dhamma practice was organized, activities were created to 
promote learning together with fundamental moral ethics so that the youths could be good citizens. 
On construction and renovation of temples, the Sangha in each temple helped watch over temple 
buildings so that they would be in good condition, with proper maintenance if they were dilapidated, 
creating respect and faith to laymen. On public assistance, the Sangha organized raised fund to find 
budget for public assistance effectively.  The results of study on problems, obstacles, and suggestion 
on the effectiveness of Sangha administration in Muang District, Kanchanaburi revealed that some 
members of the Sangha lacked clear vision and objectives in administration, resulting in ineffective 
work. To solve this, there should be a meeting for the Sangha regularly to enhance the effectiveness 
in Sangha administration in Muang District, Kanchanaburi. Also, creative activities should be organized 
between temple and communities regularly. 
Keywords: Effectiveness of Administration 

 
1. บทน า 
 ประสิทธิภาพการบริหารงานคณะสงฆ์มีความส าคัญ
ต่อการสร้างความเข้มแข็งและการด ารงอยู่อย่างมั่นคง
ของพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ถือเป็นตัวแทนหรือสาวก
ขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดา
ของพุทธศาสนิกชน ซึ่งท าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ  
เผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระธรรมค าสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที ่ได้บัญญัติไว้เพื ่อให้ผู ้ที่    
นับถือพระพุทธศาสนาได้น าพระธรรมค าสอนไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
การเผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระธรรมค าสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นภารกิจส าคัญที่คณะสงฆ์
จะต้องปฏิบัต ิ นอกจากนั ้นแล ้วการปฏิบ ัต ิและการ
ด ารงชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัย จะเป็น
การสร้างศรัทธา ความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชน 
และเป็นแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนสามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุขในปัจจุบัน พระสังฆาธิการ
เป็นผู้ปกครองดูแลคณะสงฆ์ในเขตปกครองและวัดให้
เป็นไปตาม พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศและพระบัญชา
สมเด็จพระสังฆราช มีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมรักษา

ความ เ ร ียบร ้อยด ีงามของคณะสงฆ ์ จ ัดการและ
พัฒนาการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณะ
สงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยดีพระสังฆาธิการจึงมีความส าคัญ 
ในการดูแลพระภิกษุสามเณร ดูแลวัดให้เป็นระเบียบ
เร ียบร ้อยให ้พระภ ิกษ ุสามเณรม ีจร ิยาว ัตรงดงาม 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย ดูแลความ
ประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรมิให้ออกนอก 
พระธรรมวินัย และพระสังฆาธิการโดยเฉพาะเจ้าอาวาส 
รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส จะต้องบ ารุงรักษา 
จัดการวัดและสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่พ านักอยู่
ในวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและเป็นธุระในการศึกษา
อบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล การที่จะ
ท าให้ พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมั่นคง
ยั่งยืนถาวรได้นั้นจะต้องมีพระสังฆาธิการเป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา การปกครองคณะสงฆ์
ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ 
11 ต าบล มีวัดที่ขึ้นทะเบียนของกรมการศาสนาทั้งหมด 
66 วัด จ าเป็นที่พระสังฆาธิการจะต้องมีการบริหารให้
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กิจการคณะสงฆ์เป็นไปด้วยดี มีความถูกต้อง เหมาะสม 
มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
หลักธรรม ให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงในสภาพสังคม
ปัจจุบัน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขต
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับเป็น
ข้อมูลในการวางแผนและพัฒนางานคณะสงฆ์ในอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ใน
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 2.2 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
3.  ขอบเขตในการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะประเด็นประสิทธิภาพในการ
บริหารคณะสงฆ์เป็นการศึกษาปัจจัยด้านบุคลากร ในการ
วิจัยครั้งนี้  ก าหนดศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
คณะสงฆ์ ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
และข้อเสนอแนะในการบริหารคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะ
ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ของ พระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใน 6 ด้าน 
คือ 1. ด้านการปกครอง 2. ด้านการศาสนศึกษา 3. ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ 4. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
5. ด้านสาธารณูปการ 6. ด้านสาธารณะสงเคราะห์
  
 
 
 

3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรผู้ให้
ข้อมูลแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ คือพระ
สังฆาธิการที่สังกัดอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
ตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการที่จ าวัดอยู่ใน
เขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 33 
รูป 
3.3 ขอบเขตพ้ืนที่ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ในการ
ศึกษาวิจัยโดยเฉพาะวัดในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ก าหนดพื้นท่ีเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 33 รูป คือ พระสังฆาธิการ ระดับ
เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และ
เจ้าอาวาส 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพพร้อมทั้ง
ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความคิดเห็นในเรื่องประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์
ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในด้าน
ต่าง ๆ จ านวน 6 ด้าน แล้วน าองค์ความรู้ในประเด็นต่าง 
ๆมาวิเคราะห์และน าเสนอ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
ตามขอบเขตงานวิจัยที่ได้ก าหนดไว้  
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่ เจ้าคณะผู้ปกครอง คือ เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้า
คณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาส ที่จ าพรรษา
อยู่ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดย
สุ่มตัวอย่างพระสังฆาธิการพระสังฆาธิการในเขตปกครอง
แบบโควตา (Quota random sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างรวมทั้งสิ้น จ านวน 33 รูป จาก 66 วัด 19 ส านัก
สงฆ์ ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างในการวิจัยได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบโควตา (Quota random sampling) โดยใช้วัดเป็น
หน่วยสุ่ม (Sampling Unit) 
 

ล าดับ

ที่ 

กลุ่มบุคคลเป้าหมาย ประชากร ประชากรกลุ่ม

ตัวอยา่ง 

1 
 
2 
 
3 
4 

เจ้าคณะอ าเภอเมือง
กาญจนบุร ี

รองเจ้าคณะอ าเภอ
เมืองกาญจนบุร ี

เจ้าคณะต าบล 
เจ้าอาวาส 

1 
 
1 
 

11 
53 

1 
 
1 
 

11 
20 

รวม 66 33 

 
4.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
โดยการเตรียมบันทึกไว้ล่วงหน้าประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 บันทึกท่ีเกิดจากความจริง ที่ไหน เมื่อไร กับใคร 
และท าไม โดยยังไม่ตีความ ส่วนที่  2 เป็นการตีความ
เบื้องต้น โดยใช้แนวคิด ทฤษฏีประกอบ และส่วนที่ 3 ใช้
เป็นส่วนเพิ่มเติมหลังจากที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว 
4.4 เก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิ เ คราะห์ข้อมูล เป็นการวิ เ คราะห์ เนื้ อหา 
(Content validity) จากข้อมูลที่ได้จากการสอบถามและ
สัมภาษณ์ด้านต่างๆ ในส่วนวิเคราะห์เชิงสถิติ ผู้วิจัยใช้
การแจกแจงความถี่  (Frequency)  และค่ าร้อยละ 
(Percentage) 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในเขตอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.04)  เมื ่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พ บ ว ่า ผู ้ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ม ีค ว า ม ค ิด เ ห ็น ต ่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การ ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา 
ด ้า น ก า ร ศ ึก ษ า ส ง เ ค ร า ะ ห ์ ด ้า น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการ
สาธารณสงเคราะห์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 5.2 ผลความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหาร
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในเขตอ า เภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามสถานภาพ
พระสังฆาธิการ คือ เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะ
อ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาส มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ ในเขตอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาผลการศึกษาเป็นรายด้าน 
พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขต
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
6. การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการบริหารคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก ซึ ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธวัชชัย จารุธมฺโม (ศรีสุข) 
[3] ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์: กรณีศึกษาวัดในอ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี  
โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมากทุกด้าน และมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไม่
แตกต่างกัน 
 6.1 ความคิดเห็นด้านการปกครอง จากการศึกษา 
ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ 
ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้าน
การปกครอง โดยรวมอยู ่ในระด ับมากท ุกข ้อ  ซึ ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยพระธวัชชัย จารุธมฺโม (ศรีสุข) 
[3] พบว่า ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการ
ปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุร ี อยู ่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนในข้อที ่มี
ค ่า เ ฉ ลี ่ย ค ว าม เ ห ็น ม า กที ่ส ุด  ค ือ  ม ีก า ร จ ัด ก า ร
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บ าร ุงร ักษาว ัด ให ้เป ็นสถานที ่ที ่เ หมาะสมแก่การ
เลื่อมใสศรัทธา 
 6.2 คว า มค ิด เ ห ็น ด ้า นก า รศ า ส นศ ึก ษ า  จ า ก
การศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการ ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จ ังหวัด
กาญจนบุรี ด้านการศาสนศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ ่งในปัจจุบันนี ้การศาสนศึกษาเป็นเรื ่อง
ส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติว่าพระสังฆาธิการต้อง
เป็นตัวอย่างที ่ดีและส่งเสริมการเร ียนการสอนของ
พระภิกษุสามเณรที่สนใจ ในการเรียนทั้งด้านบาลีและ
นักธรรม 
 6.3 ความคิดเห็นด้านการศึกษาสงเคราะห์จาก
การศึกษา ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการ  ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
บุญศรี พานะจิตต์ [1] ว่าการศึกษาสงเคราะห์ถือว่า
เป็นบทบาทและภารกิจของภิกษุสงฆ์ที่ส าคัญประการ
หนึ ่ง  กล ่าวคือ เป ็นการสงเคราะห์ประชาชนด้าน
การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่จะด ารงตนและ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดการ
ศึกษาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลและการช่วยเหลือเกื้อกูล
การศึกษา หร ือ  สถาบัน  การศึกษาอื ่น  นอกจาก
การศาสนศึกษา หรือบุคคล ผู้ก าลังศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภทคือ 1.โรงเรียน พระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 2.  โรงเร ียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 3. โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตาม
พระราชประสงค์ 4.  โรงเร ียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ 5. โรงเรียนอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
 6.4 ความคิดเห็นด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จากการศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการ ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จ ังหว ัดกาญจนบ ุร ี ด ้านการ เผยแผ ่ธ รรม  พบว ่า 
โ ดยรวมอยู ่ใ นระด ับมาก ชี ้ให ้เ ห ็นว ่าการ เผยแผ่

พระพุทธศาสนาในปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก 
พระสงฆ์ควรยึดถือการเผยแผ่เป็นหน้าที่หลักในการสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับแนวคิดของ พระยุทธนา 
รมณียธมฺโม [4] ซึ ่ง ให ้ความหมายว่า  การ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา คือ การท าให้หลักธรรมค าสั ่งสอน
ของพระพุทธเจ้า เผยแพร่ออกไป  ท าให้ม ีผู ้เคารพ
เลื่อมใสในพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักธรรมค าสั ่ง
สอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการศึกษา
และการพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 
เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททุกฝ่ายที่จะต้องด าเนินการ
ร่วมกันให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยเฉพาะพระภิกษุ
สงฆ์ที่มีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรม
ค าสั่งสอนจะต้องตระหนักในภาระหน้าที่เหล่านี้อย่าง
แท้จริง 
 6.5 ความคิด เห็นด้ านการสาธารณูปการ จาก
การศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในเขตอ า เภอเมืองกาญจนบุรี  จั งหวัด
กาญจนบุรี ด้านการสาธารณูปการ พบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่ งสอดคล้อง กับแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ที่ว่ า  สาธารณูปการ 
หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นระเบียบ 
บริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลาง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ฉบับ พ.ศ. 2448 ใช้ค าว่า “องค์การสาธารณูปการ” แต่
ในปัจจุบันบทบัญญัติว่าด้วยอ านาจหน้าที่มหาเถรสมาคม 
และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง เรียกว่า “การ
สาธารณูปการ” ทั้งองค์การสาธารณูปการและการ
สาธารณูปการ มีความหมาย ดังกล่าวคือ (1) การก่อสร้าง
และการบูรณะปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุและศาสนสถาน   
(2) กิจการอันเกี่ยวกับวัดคือ การสร้าง การตั้ง การรวม 
การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา และการ   
ยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง (3) กิจการของวัด
อื่น ๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร (4) การศาสนสมบัติ
ของวัด 
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 6.6 ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จากการศึกษา 
ประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ 
ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้าน
การสาธารณสงเคราะห์พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เป ็นก า รแสดงถ ึงศ ักยภ าพและ ชี ้ให ้เ ห ็น ถ ึง
ความส าค ัญของ  งานด้านสาธาณสงเคราะห ์ ซึ ่ง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที 
(ซองดี) [2] สาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การด าเนิน
กิจการเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ของหน่วยงาน 
บุคคลหรือคณะบุคคล เว้นแต่การนั้นอยู่ในขอบข่าย
แห่งการสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลอุดหนุน
จุนเจือกิจการของรัฐหรือของเอกชนที่ด าเนินการเพื่อ
สาธารณประโยชน์หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่
ซึ่งจะเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไปและการ
เกื ้อกูลท าประโยชน์ร่วมกันทั ้งให้ค าแนะน าค าสอน
ค ว า ม ค ิด แ ล ะ ว ัต ถ ุสิ ่ง ข อ ง ต า ม แ น ว ค ิด ท า ง
พระพุทธศาสนา ถือว่าการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะ
การให้ทานทั ้งปวง ฉะนั ้นการสอนหนังสือก็ดี การ
แนะน าที่เกี่ยวกับความรู้ก็ดีจัดเป็นสาธารณประโยชน์
ทั้งนั ้น การให้สัมภาษณ์เกี ่ยวกับ ประสิทธิภาพการ
บริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามสถานภาพ
ของพระสังฆาธิการ พบว่า พระสังฆาธิการระดับเจ้า
อาวาสมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหาร
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ใน เขต อ า เภอเม ือง
กาญจนบ ุร ี จ ังหว ัด  โ ดยรวม ไม ่แตกต ่า งก ัน  ผล
การศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ พบว่า 
คณะสงฆ์ยังขาดงบประมาณในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการศึกษา การท างานที่ไม่
ชัดเจนและเด็ดขาด การติดต่อสื่อสารไม่ชัดเจน การ
ท างานที ่ล ่าช้ามักท างานแบบการอยู ่กับที ่ ไม่มีการ
พัฒนาสิ ่งใหม่ ๆ การขัดแย้งกันระหว่างบ้านกับวัด 
การไม่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันของผู้น้อยที่ต้อง
ปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ ปัญหาเรื่องของยาเสพติดให้โทษและ
อบายมุขอื่น ๆ เป็นปัญหาส าคัญของคณะสงฆ์ที่ต้อง

แก้ไขอย่างเร่งด่วน ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การจัดสรร
งบประมาณที่มีอย่างจ ากัดให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
โดยเน้นเรื่องหลัก ๆ ที่จะพัฒนาคณะสงฆ์ เช่น เรื่อง
การศึกษาธรรม ศึกษาบาลี ซ่อมแซมส่งเสริมสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ หาสิ่งกระตุ้นที่จะท าให้คณะ
สงฆ์ท างานได้อย่างว่องไว ชัดเจน หาวิธ ีแก้ไขข้อ
ข ัดแย ้งของคณะสงฆ ์และบ ้าน  อบรม ให ้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องการเคารพกัน รู้จักการพัฒนาสิ่ง  ใหม่ ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ หาวิธีป้องกันปัญหาเรื่อง
ยาเสพติด ช่วยกันสอดส่องดูแลให้ทั่วถึง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทาง ศึกษาความเหมาะสม และศึกษาความเป็นไปได้ของแนว
ทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน ผู้บริหารโรงเรียน 
จ านวน 127 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความตรง
ตามเนื้อหาโครงสร้างและหลักวิชามีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะน าไปปฏิบัติในเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ตามกระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอน รวม 3 ด้าน 78 รายการ ประกอบด้วย  1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จ านวน 15 รายการ เช่น  จัดประชุม ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากลให้แก่บุคลากร จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทศัน ์พันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 2) ด้าน
การจัดการเรียนรู้ จ านวน 39 รายการ เช่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครู เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ 
และอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 3) ด้านการพัฒนาครู จ านวน 24 
รายการ เช่น สร้างให้ครูทุกคนต้องเกิดความตระหนัก และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการในการปฏิรูปการ
เรียนรู้สู่มาตรฐานสากลอย่างลึกซึ้ง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูให้สามารถ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
ค าส าคัญ: โรงเรียนมาตรฐานสากล, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, การจัดการเรียนรู้, การพัฒนาครู 
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Abstract 
The purposes of this research were to construct guidelines, study suitability and feasibility 

of the guidelines on development toward world – class standard School of phranakhon si ayutthaya 
primary education service area office 1. The samples comprised 5 educational scholars, 17 
educational experts, 127 school administrators. The instrument was a questionnaire. The data were 
analyzed via median, inter-quartile range, mean, and standard deviation. The findings revealed that 
the guidelines on development toward world – class standard School of phranakhon si ayutthaya 
primary education service area office 1 were punctual according to the content, structure and 
academic principles. They were appropriate and feasible to be employed in the schools for preparing 
and becoming world – class standard. The guidelines comprised 3 steps of development with 3 
aspects of 78 items:  1) 15 items of curriculum development, for example conferences to educate, 
raise awareness, and clarify the purpose of the curriculum to meet international standards for 
personnel, school information system provides a comprehensive and up to date, school curriculum 
in line with the vision, mission, goals, plans or strategies of the school. 2) 39 items of learning 
management like workshops for teachers to develop knowledge-based curriculum to ensure that 
teachers can promote a learning environment, and facilities to help the students to learn and meet 
international standards, support teachers to do activities for the students to learn from experience, 
enable learners can develop a heightened loved reading and the learning continue. 3) 24 items of 
teacher development such as all teachers creating awareness and understanding about the concept. 
learn how to reform the international standards deeply, encouraging the teachers to use English to 
communicate, and using technology in learning management. 
Keywords: world – class standard School, the curriculum development, the learning management,  
  the teacher development 

 
1. บทน า 
 กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านวิทยาการสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้แต่ละ
ประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยล าพังจะต้องร่วมมือและ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการด ารงชีวิตของคนในแต่ละ
ประเทศมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันมากขึ้นมีความ
ร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจและแก้ปัญหาต่างๆร่วมกัน
มากขึ้นในขณะเดียวกันสังคมโลกในยุคปัจจุบันก็เต็มไป
ด้วยข้อมูลข่าวสารท าให้คนต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะและ

มีการตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมที่
มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นสิ่งเหล่านี้น าไปสู่สภาวการณ์
ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ  อย่ างหลีก เลี่ ย งไม่ ได้ และ เป็น
แรงผลักดันส าคัญที่ท าให้หลายประเทศต้องปฏิรูป
การศึกษาคุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งช้ีที่
ส าคัญประการหนึ่ งส าหรับความพร้อมในการเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกของ
แต่ละประเทศดังนั้นประเทศที่จะอยู่รอดได้หรือคงความ
ได้เปรียบ ก็คือประเทศที่มีอ านาจทางความรู้และเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ [2] 
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 สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการที่มี ความมุ่ งมั่ นต่อการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาโดยการยกระดับโรงเรียนช้ันน าที่มี
ความพร้อม สู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากลเพื่อให้เป็น
โรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ สภาพแวดล้อมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้     
ที่เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตมีนิสัยใฝ่เรียนรู้มีความสามารถคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีคุณธรรม
น าความรู้รักความเป็นไทยและมีความสามารถ ก้าวไกล
ในระดับสากล [3] และ แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรงุ 
(พ.ศ. 2552 – 2559) มีแนวนโยบายส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากล
ของการศึกษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลก
อย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน [6] 
 ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับโรงเรียนช้ันน าที่มีความ
พร้อมสู่ โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากลโดยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบนโยบายแก่
โรงเรียนในโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันทั่ว
ประเทศผ่านการประชุมทางไกล (Tele Conference) 
พร้อมกับส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายและ
คณะท างานได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากลเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทิศทางและแนวทางการด าเนินงานเบื้องต้นให้รับทราบ
แล้วนั้นและเพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงในการน าแนวทาง
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม [1] โดยมีเจตนารมณ์
มุ่งมั่นท่ีจะบรรลุความคาดหวังส าคัญดังนี้ 1) ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 2) โรงเรียน
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากลผ่านการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 3) โรงเรียนพัฒนา
หลักสูตรรูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียนโดยค านึง

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่
เหมาะสมหลากหลายอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง 5) โรงเรียนมี
ภาคี เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ และร่วมพัฒนากับ
สถานศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ [3] 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard 
School) จึงเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานน ามาใช้เป็นมาตรการ
เร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานเทียบเท่าสากลซึ่งเริ่มด าเนินการกับโรงเรียนน า
ร่องจ านวน 500 โรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2553 ด้วยการให้โรงเรียนใน
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุคณุภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น [2] 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการสร้างแนว
ทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
เป็นส่วนที่ส าคัญที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนโรงเรียนให้มี
มาตรฐานสากล ผู้วิจัยจึงมุ่งมั่นที่จะน าเสนอแนวทางการ
พัฒนาเพื่อมุ่ งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล       
ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย 
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้  การพัฒนาครูโดยผลการวิจัยจะเป็น
ประ โยชน์ส าหรับ  ผู้ บ ริ หารการศึ กษา  ผู้ บริ หาร
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจในการบริหารงาน และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 
 2.2 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 
3.  ขอบเขตในการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.1.1 ประชากร ประกอบด้วย 
  3.1.1.1 ขั้นสร้างแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน สังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยก าหนด คุณสมบัติ คือ ผู้ที่มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือ
สาขาที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ หรือการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  3.1.1.2 ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนว
ทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ของโรง เรี ยนสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 
โดยก าหนดคุณสมบัติ คือ ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารการศึกษา หรือด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ป ี
  3.1.1.3 ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 185 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  
  3.1.2.1 ขั้นสร้างแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน       
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน 
ซึ่งใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) [4] 
  3.1.2.2 ขั้นศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน 
ซึ่งใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) [4] 
  3.1.2.3 ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 127 คน โดยค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากตารางของเครซี่และมอร์แกน [5] 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 การสร้างแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการศึกษา ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จากน้ันน าแบบสอบถาม 
มาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความสอดคล้อง (IOC.)  
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 4.2 การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่  ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 17 คน เครื่องมือที่ ใช้ใน      
การวิจัย คือ แบบสอบถามความเหมาะสมของแนว
ทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ของโรง เรี ยนสั งกัดส านั กงาน เขตพื้นที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์
ข้อมูล หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  
 4.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน   
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุ ธยา เขต 1  ด า เนินการเก็บข้อมูล        
ด้วยตนเอง จากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล  
หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 การสร้างแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสังกัดส านักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา     
เขต 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความตรงตามเนื้อหา 
โครงสร้าง และหลักวิชา ตามกระบวนการพัฒนา         
3 ขั้นตอน รวม 3 ด้าน 79 รายการ ประกอบด้วย         
1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา จ านวน               

15 รายการ 2) ด้านการจัดการเรียนรู้  จ านวน 39 
รายการ 3) ด้านการพัฒนาครู จ านวน 25 รายการ  
 5.2 การศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผู้เช่ียวชาญ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความ
เหมาะสม ตามกระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอน รวม 3 ด้าน 
79 รายการ ประกอบด้วย  1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา จ านวน 15 รายการ  2) ด้านการจัดการ
เรียนรู้   จ านวน 39 รายการ 3) ด้านการพัฒนาครู 
จ านวน 24 รายการ ไม่เหมาะสม 1 รายการ คือ ศึกษา
วิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องค์กร
วิชาชีพครูก าหนดรวมทั้งมาตรฐานและคุณภาพของครู   
ที่หน่วยงานและสถานศึกษาก าหนดขึ้นโดยเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 
 5.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่าแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 มีความเป็นไปได้ ตามกระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอน 
รวม 3 ด้าน 78 รายการ ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนา
หลั กสู ต ร ขอ งสถานศึ กษา  จ า น วน  15 ร า ยกา ร               
2) ด้านการจัดการเรียนรู้  จ านวน 39 รายการ 3) ด้าน
การพัฒนาครู จ านวน 24 รายการ  

 
6. การอภิปรายผล 
 จากการวิจัย สรุปได้ว่าการน าเสนอแนวทางการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามกระบวนการพัฒนา 3 
ขั้นตอน รวม 3 ด้าน 78 รายการ มีความตรงตามเนื้อหา 
โครงสร้างและหลักวิชา มีความเหมาะสม และมีความ
เป็นไปได้ ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย
กระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอน คือการเตรียมการ การ
ด าเนินการ และการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงาน ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแนวคิดของ
หน่วยงานและนักวิชาการดังนี้ ฮอลล์ [10] พบว่า ประเด็น
ส าคัญของการมีมาตรฐาน คือ การมีหลักสูตร และการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ [2] ได้กล่าวว่า 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ผลักดันให้มี
การปรับเปลี่ยน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้
พร้อมส าหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษที่ 21 
ประการหนึ่ง คือ หลักสูตรการเรียนการสอนมีความเป็น
สากล เนื่องจากยุคโลกาภิวัตน์ มีการเช่ือมโยงด้านการค้า 
และการลงทุน ท าให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคน    
ที่มีศักยภาพในหลายด้าน รวมทั้งความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร คุณลักษณะ 
ในการเป็นพลโลก การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนจึง
ต้องปรับให้มีความเป็นสากลมากขึ้น สอดคล้องกับ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [7] ได้วิ เคราะห์
รายละเอียดของนโยบายด้านการศึกษา พบว่า รัฐบาลให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการ
ปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง     
ที่ส าคัญได้แก่ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมมาตรฐานสากล 
 ทั้งนี้ก็ เพราะการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา     
เป็นกระบวนการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้อยู่
ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองภายในท้องถิ่น 
ภายในประเทศ และต่ างประเทศ โดยมีจุดมุ่ งเน้น         

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถทัดเทียม  
กับสากล เนื่องจากในปัจจุบันสังคมโลก เข้าสู่ยุค “โลกไร้
พรมแดน” และยุคแห่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจและอ านาจ
การต่อรอง จะเห็นได้จากการรวมตัวของประชาคมโลก เพื่อ
ต่อรองฐานอ านาจทางเศรษฐกิจกับประเทศอภิมหาอ านาจ 
และในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะรวมตัวกับประเทศ
สมาชิกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อจัดตั้ง เป็น
กลุ่มประชาคมอาเซียน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนา
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อผลิตประชากรเข้าเป็น
พลเมืองโลกอย่างมีคุณภาพ ในศตวรรษท่ี 21 
 ด้านการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วยกระบวนการ 
พัฒนา 3 ขั้นตอน คือการเตรียมการ การด าเนินการ และ
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ซึ่งเป็น
กระบวนการพฒันาโรงเรยีนเพื่อมุง่สู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับแนวคิดของหน่วยงานและนักวิชาการดังนี้      
พูฟาร์ล [9] พบว่า โรงเรียนควรมีการจัดการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย บูรณาการภาษาต่างประเทศ มาใช้ในการ
สื่อสารในช้ันเรียน สอดคล้องกับ อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ      
และคณะ [8] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพร้อมของ
โรงเรียนคาทอลิกสู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า      
การพัฒนา ด้านวิชาการ ด้านคุณภาพครู และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมีการสนับสนุนให้
คุณครูได้ท างานวิจัยในช้ันเรียน โดยเพิ่มพูนความรู้ให้กับ
คณะครูโดยมีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย ให้ความรู้ด้านการ
วิจัยในช้ันเรียน โดยให้คณะครูศึกษาความรู้เพิ่มเติม และ  
น าผลการวิจัย ในช้ันเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการ
สอนของตนเอง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ก็เพราะการจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการส าคัญ
ที่จะสร้างวิถีแห่งการรู้แจ้ง สร้างแรงกระตุ้นใหม่ ๆ ให้
ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น รักและเพลิดเพลินในการแสวงหา
ความรู้สามารถวิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้มีความสามารถ 
ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะและ
ส านึกในการบริการสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายและบรรลุวัตถุประสงค์   
ที่ตั้งไว้ คือ ผู้เรียนได้รับความรู้ มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ 
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อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้ เรียนมีศักยภาพ   
เป็นพลโลกมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล   
 ด้านการพัฒนาครู ประกอบด้วยกระบวนการพัฒนา 
3 ขั้นตอน คือการเตรียมการ การด าเนินการ และการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ซึ่งเป็น
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐาน 
สากล สอดคล้องกับแนวคิดของหน่วยงานและนักวิชาการ
ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ [3] ได้กล่าวว่า เรามีเจตนารมณ์ 
มุ่งมั่นที่จะบรรลุความคาดหวังของการเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ประการหนึ่ ง คื อ  ผู้ บ ริ ห าร  ค รู 
ศึกษานิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม หลากหลายอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง
เพื ่อ เสร ิมสร ้างสมรรถนะการ เร ียนรู ้และเพิ ่มพ ูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 
ตลอดจนเพื่อจรรโลงความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
วิชาชีพอย่างแน่นแฟ้น การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
มุ่งเน้น การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการ
พัฒนา บุคลากรหลักที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เช่น 
ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น า
ชุมชน ดังนั้น ความรู้ ความสามารถ และการยอมรับความ
ร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญที่จะน าไป สู่ความส าเร็จ จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [7] ได้วิ เคราะห์
รายละเอียดของนโยบายด้านการศึกษา พบว่า รัฐบาลให้
ความส าคัญกับการปฏิรูปครู โดยยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพ
ช้ันสูง ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี
และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู และจัดระบบการศึกษาและ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ก็เพราะครูเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดต่อการ
พัฒนาสังคมและชาติบ้านเมืองเพราะครูต้องรับหน้าที่ในการ
พัฒนาบุคลากรในสังคมให้มีความเจริญงอกงาม จนบุคคล
เหล่านั้นสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตนเพื่อ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั้นการพัฒนาครูให้เป็นบุคคล

ที่มีศักยภาพมากที่สุด จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นกระบวนการที่
เพิ่มคุณภาพให้แก่ครู ท้ังด้านความรู้ ความสามารถ ด้าน
ทักษะ ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติงานที่ดีกว่าเดิม ส่งผลให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง นักเรียน สถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากลต่อไป 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ควรน า
ผลการวิจัยมาใช้ดังนี้ 
 7.1.1 ควรก าหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
เพื่อก าหนดนโยบายให้มีความชัดเจนเป็นแนวทางปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 7.1.2 สนับสนุนด้านงบประมาณให้กับโรงเรียนในการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่าง
เพียงพอตามความเหมาะสม 
 7.1.3 จัดการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือศึกษา
ดูงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อให้
ผู้บริหารสถานศึกษามีมุมมองในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนต่อไป 
7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรน าผลการวิจัยมาใช้ดังนี้ 
 7.2.1 ควรก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/
โครงการ ด้านการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลไว้อย่างชัดเจน 
 7.2.2 ควรส่งเสริมและพัฒนาให้ครู และบุคคลากร
ทางการศึกษามีความตระหนักที่จะร่วมมือกันในการพัฒนา 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในทุก ๆ ด้าน 
 7.2.3 ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในทุก ๆ 
ด้านอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
7.3 ครู ควรน าผลการวิจัยมาใช้ดังนี้ 
 7.3.1 ควรใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักเรียน 
และน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนในทุก ๆ 
ระดับช้ันและทุก ๆ วิชา  
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 7.3.2 ควรร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่ายในด้าน
การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล   
ทั้งด้านงานวิชาการ อาคารสถานท่ี และด้านอื่น ๆ ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ที่ส าคัญควรร่วมมือกับผู้บริหาร ชุมชน 
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในการพัฒนา
โรงเรียน 
 7.3.3 ควรสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในการ
ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
อย่างเต็มความสามารถ 
7.4 คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน ควรน า
ผลการวิจัยมาใช้ดังนี้ 
 7.4.1 ควรร่วมมือกับทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลให้
ประสบผลส าเร็จ 
 7.4.2 ควรสนับสนุนท้ังทางด้านงบประมาณ ก าลังคน 
และความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
7.5 ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยคร้ังต่อไป 
 7.5.1 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยน าแนวทางการพัฒนา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน
เพื่อเป็นกรณีศึกษา  
 7.5.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุป
สรรค์  ต่ อการพัฒนา เพื่ อมุ่ งสู่ ความ เป็นโรง เรี ยน
มาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2)ศึกษาปัญหาการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 206 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาล ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด 
ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า 
และ 2) ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบล ได้แก่ 2.1) หลักนิติธรรม พบว่าขาดการ
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติต าบลให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 2.2) หลักคุณธรรม พบว่า การมา
ปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา 2.3) หลักความโปร่งใส พบว่า ไม่ได้จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน/กอง ส าหรับการ
ติดต่องานไว้ชัดเจน  2.4) หลักการมีส่วนร่วม พบว่า ขาดการจัดท าประชาคมก่อนด าเนินงานทุกโครงการที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชน ขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงาน และ
ขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 2.5) หลักความรับผิดชอบ พบว่า ไม่มีการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง และ 2.6) หลักความคุ้มค่า 
พบว่า มีการใช้งบประมาณไม่เหมาะสมกับโครงการ/กิจกรรม 
ค าส าคัญ: หลักธรรมาภิบาล 
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Abstract 
            This research aimed to study condition and problems of good governance implementation 
of officials of Sub-district Administration Organizations in Amphur Phranakhon Si Ayutthaya, 
Phranakhon Si Ayutthaya province. The samples group consisted were 206 officials of Sub-district 
Administration Organizations in Amphur Phranakhon Si Ayutthaya, Phranakhon Si Ayutthaya province. 
The research instrument was a questionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. The results indicated that : 1) As a whole, the good governance 
implementation was at a high level,  when each aspect was considered, it was found that all aspects 
were at a high level,the operation of the good governance implementation can arrange in order from 
most to least as follows: responsibility ,morality, the rule of law ,accountability ,participation, cost-
effectiveness or economy, 2) the good governance implementation consisted of 6 problems as 
follows,  2.1) the rule of law: the sub-district officials did not public relation a code of law to people 
know about right and performance, 2.2) morality: the sub-district officials go to work late, 2.3) 
accountability: the sub-district officials did not have plan step to work in each relates, 2.4) 
participation: the sub-district officials did not community about the projects have effect to group of 
people and not give people the chance to participate in expressing their opinions about organization 
operate, 2.5) responsibility: the sub-district officials did not to service people on take lunch break, 
2.6) cost-effectiveness or economy: the sub-district officials did not use budget proper to the project.   
Keyword: Good Governance 

 
1. บทน า 
 ค าว่า (Good  Governance) เป็นค าที่ถูกสร้างขึ้น
ต่อเนื่องจากแนวคิดเรื ่องประชาธิปไตย(Democracy) 
และประชาสังคม (Civil Society) โดยธนาคารโลก ในปี 
1981 ภายใต ้การม ีฐานค ิดที ่ว ่าป ัญหาการพ ัฒนา
เศรษฐกิจและความยากจนของประเทศก าลังพัฒนา 
ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและความไร้
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของภาครัฐซึ่งท าให้ขาด
ความเชื่อถือ ดังนั ้น เพื ่อแก้ปัญหาดังกล่าว ประเทศ
ก าลังพัฒนา ซึ ่งได้ร ับเงินช่วยเหลือจากธนาคารโลก
จ า เป ็นต ้องปฏ ิร ูประบบการบร ิหารบ ้านเม ืองให ้มี
ประส ิทธ ิภาพ มีความยุต ิธรรม ม ีกระบวนการทาง
กฎหมายที่เป็นอิสระ มีฝ่ายบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้
เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ หลังจากนั้นมาองค์การระหว่าง
ประเทศที ่ให ้ท ุนสนับสนุนงานพัฒนา เช ่น กองทุน

การเง ินระหว่างประเทศ ( IMF)และองค ์การอื ่น  ๆ 
ภายใต้องค์การสหประชาชาติต่างก็ใช้แนวทางธรรมาภิ
บาล (Good  Governance) ในการให้ความช่วยเหลือ
การพัฒนาของประเทศด้อยพัฒนาและก าลังพัฒนาและ
ผลิตชุดโครงการที่สนับสนุนการเกิดธรรมาภิบาลอย่าง
กว ้างขวาง หล ังจากที ่ไทยประสบกับป ัญหาภาวะ
เศรษฐกิจในปี 2540 และได้กู้เงินจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ ( IMF) โดยที่กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ได้มีสร้างเงื่อนไขให้ส าหรับผู้กู้ คือต้อง
น าเอาหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาปรับ
ใช้ในการบริหารประเทศ ท าให้ประเทศไทยต้องหันมาให้
ความส าคัญกับการน าเอาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน
ภาครัฐมากยิ่งขึ้นเพราะเชื่อว่าปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ การ
บริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพ ไร้เสถียรภาพ  



ARU Research Journal, Vol.3, No.1, January 2015                                                                                               19 

 

 หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จาก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดไว้ 6 ด้าน 
ดังนี้ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความ
คุ ้มค ่า ประกอบกับพระราชบัญญัต ิระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเม ืองที ่ด ี โดยเฉพาะอย่างยิ ่งให ้ค าน ึงถ ึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
จุดมุ ่งหมายส าคัญของการจัดตั ้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลก็เพื่อให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถ
รองรับการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชนให้มากยิ่งขึ ้น 
และพัฒนาไปสู ่การปกครองส ่วนท้องถิ ่นในรูปแบบ
เทศบาล อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ตามมาตรา 
66 มาตรา 67 และมาตรา 68 ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลอาจท าก็ได้ และมาตรา 69/1 กล่าวไว้ว่าการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
 ผู้ วิ จั ย ในฐานะที่ เป็นพนักงานส่วนต าบล  เป็น
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล จึงมีความสนใจ
ที่ จ ะศึ กษาสภาพและปัญหาการปฏิบั ติ ง านตาม        
หลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อน าผลการศึกษามาปรับปรุงแก้ไข

และพัฒนาการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาล
ของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหาร ส่วนต าบลในเขต
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2  เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 422 คน กลุ่มตัวอย่างที่น ามา
วิจัยครั้งนี้ จ านวน 206 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ช้ันภูมิตามสัดส่วน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ  อายุ อายุงาน ระดับการศึกษาและ
ต าแหน่งท่ีปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการปฏิบัติงานตาม  
หลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยการตรวจสอบเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมีการแปล
ความหมาย 5 ระดับ  
 ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายปิด (Check list) เกี่ยวกับ
ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน
ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเป็น 6  ข้อ 
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3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี อายุ
ราชการระหว่าง  5-10 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ  
4.2 ข้ อ มู ล ด้ า นสภ าพ ก า รปฏิ บั ติ ง าน ตามหลั ก         
ธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
หลักธรรมาภิบาล X  ..DS  แปลผล 
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักการมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 

รวม 

4.10 
4.16 
4.08 
4.03 
4.17 
4.00 
4.09 

0.53 
0.58 
0.57 
0.60 
0.57 
0.60 
0.48 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 จากตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบล 
ในภาพรวมพบว่าการปฏิบัติ งานอยู่ ในระดับมาก        
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อย
ที่สุด พบว่า การปฏิบัติงานตามหลักความรับผิดชอบ    
เป็นล าดับแรก รองลงมาเป็น การปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรมการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรม การปฏิบัติงาน 
ตามหลักความโปร่งใส การปฏิบัติงานตามหลักการ        

มีส่วนร่วม และการปฏิบัติงานตามหลักความคุ้มค่า 
ตามล าดับ  
4.3 ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
พนักงานส่วนต าบลในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 หลักนิติธรรม พบว่าขาดการประชาสัมพันธ์ข้อบัญญตัิ
ต าบลให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง  
หลักคุณธรรม พบว่า พนักงานมาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา 
หลักความโปร่ งใส พบว่า ไม่ ได้จัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วน/กอง ส าหรับการติดต่องานไว้
ชัดเจน หลักการมีส่วนร่วม พบว่า ขาดการจัดท า
ประชาคมก่อนด าเนินงานทุกโครงการที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน ขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงาน  
และขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล หลักความรับผิดชอบ พบว่า 
ไม่มีการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง และ 
หลักความคุ้มค่า พบว่า มีการใช้งบประมาณไม่เหมาะสม
กับโครงการ/กิจกรรม 

 
5. การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้ามีประเด็นที่น่าสนใจสามารถน ามา
อภิปรายได้ดังนี้ 
 5.1 สภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
พนักงานส่วนต าบล เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน 
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่าพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าพนักงาน
ส่วนต าบล ได้น าเอาหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานเพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า หลัก
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ความรับผิดชอบ เป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทิพภาพร พันสาย [1] ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร พบว่า สภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัดยโสธร มีการปฏิบัติงานในด้าน
หลักความรับผิดชอบมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
  5.1.1 ด้านหลักนิติธรรม ในภาพรวม พบว่า      
มีสภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนร้องเรียนหรือ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นล าดับแรก 
เนื่องจากเมื่อมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร้องเรียน
หรื อแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บการปฏิ บั ติ ง าน            
ที่ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก็จะท าให้ทราบ
ถึงการปฏิบัติ งานของพนักงานว่ามีจุดบกพร่องใน
ปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย   
ของวาสนา ธรรมจักร [2] ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดแพร่  พบว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดแพร่เปิดโอกาสให้ประชาชน
ร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารและพนักงานการปฏิบัติงาน  
  5.1.2 หลักด้านหลักคุณธรรม ในภาพรวมพบว่า
มีสภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นล าดับแรก เนื่องจากเมื่อพนักงานปฏิบัติงาน
ด้วยความซื ่อสัตย์สุจริตแล้วก็จะสร้างความเชื่อมั ่น 
ความไว้วางใจให้แก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกชวรรณ เล่บ้านเกาะ [3] ได้ศึกษาบทบาทในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
พบว่า ปฏิบัติงานอยู่บนหลักความถูกต้องดีงาม เป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนเพื ่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์ 
สุจริต จริงใจ  มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
โดยมีการจัดท ามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 

  5.1.3 ด้านหลักความโปร่งใส ในภาพรวมพบว่า
มีสภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็นล าดับแรก เนื่องจากการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายก็จะ
แสดงถึงการปฏิบัต ิงานด้วยความโปร่งใส ไม่ปิดบัง
ข้อม ูลที ่ประชาชนสมควรจะร ับรู ้ ซึ ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพลกฤติ พัตรปาล [4] โดยศึกษาสภาพและ
ปัญหาการปฏ ิบ ัต ิง านตามหล ักธรรมาภ ิบาลของ
ข้าราชการประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า มีการน าข้อมูลข่าวสารที่ควรเปิดเผย
ติดประกาศไว้ที่ส านักงาน 
  5.1.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วมในภาพรวม พบว่า 
มีสภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเสนอ
โครงการ/กิจกรรม เป็นล าดับแรก เนื่องจากการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรม จะ
ท าให้สามารถทราบถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนท่ีแท้จริงและจะได้น าเอาปัญหานั้นมาปรับปรุง
แก้ไขได้ถูกต้องและตรงกับความต้องการของประชาชน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพภาพร พันสาย [1] ศึกษา
สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัดยโสธร พบว่า 
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
ของบุคลากร 
  5.1.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ ในภาพรวม
พบว่ามีสภาพการปฏิบัติ งานอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความตระหนักในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตนเอง และให้บริการประชาชนผู้มา
รับบริการด้วยความเต็มใจ เป็นล าดับแรก เนื่องจากเมื่อ
พนักงานมีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ
แล้วงานก็ท าให้การปฏิบัติ งานในหน้าที่ ไม่มีความ
ผิดพลาดและส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด         
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพภาพร พันสาย [1] ศึกษา
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สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัดยโสธร พบว่า
มีดัชนีช้ีวัดและก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้อย่าง
ชัดเจน มีการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ รับบริการเป็นส าคัญและด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 5.1.6 ด้านหลักความคุ้มค่า ในภาพรวมพบว่ามี
สภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า พนักงานมีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ขององค์กร
ได้อย่างคุ้มค่า เป็นล าดับแรก เนื่องจากเมื่อพนักงานใช้
วัสดุ อุปกรณ์ขององค์กรอย่างคุ้มค่าก็จะช่วยท าให้องค์กร
ประหยัดงบประมาณในด้านการซื้อ วัสดุ/อุปกรณ์ในการ
ท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลกฤติ พัตรปาล
[4] โดยศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของข้าราชการประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องเขียนของพนักงานส่วนต าบลคุ้มค่า 
 5.2 ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.2.1 ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของพนักงานส่วนต าบลด้านหลักนิติธรรม พบว่า มีปัญหา
การขาดการประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติต าบลให้ประชาชน
เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองเป็นล าดับแรก 
เนื่องจากการบังคับใช้ข้อบัญญัติต าบลจะบังคับใช้เลยกับ
ประชาชนโดยขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ว่าประชาชนเองนั้นต้องมีหน้าที่ ในการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติต าบลอย่างไร ท าให้พบปัญหาว่าบางครั้ง
ประชาชนไม่ปฏิบัติตามได้เนื่องจากว่าไม่ทราบว่ามี
ข้อบัญญัติต าบลบังคับใช้อยู่  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเจริญ กาศโอสถ [5] ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหา
การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ข้าราชการประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล เขตอ าเภอ
สูงเม่น จั งหวัดแพร่  พบว่า ประชาชนขาดความรู้      
ความเข้าใจในการเสนอและการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ 
  5.2.2 ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของพนักงานส่วนต าบลด้านหลักคุณธรรม พบว่า         

มีปัญหาบางครั้ งพนักงานมาปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา      
เป็นล าดับแรก เนื่องจากพนักงานบางครั้งมาปฏิบัติงาน
สาย ไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยที่องค์กรได้ตั้งไว้     
จนบางครั้งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ก่อให้เกิดความเสียหายและสร้างความไม่พอใจกับ
ประชาชนที่มาติดต่องาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัย     
ของวาสนา ธรรมจักร [6] ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหา
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดแพร่ พบว่า ไม่มี
แผนการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมชัดเจน 
  5.2.3 ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของพนักงานส่วนต าบลด้านหลักความโปร่งใส  พบว่า 
การไมได้จัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน/กอง 
ส าหร ับการต ิดต ่อ งาน ไ ว ้ช ัด เ จน  เป ็นล าด ับแรก 
เนื ่อ งจากบางองค ์กร ไม ่ม ีกา รจ ัดท าขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วน/กอง ส าหรับการติดต่องาน
ไว้ชัดเจน เมื่อประชาชนเข้ามาขอใช้บริการ หรือขอ
ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ได้รับความสะดวก แสดงถึงความไม่
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรมิตร เพ็ชรสิงห์ [7] ได้ศึกษาเรื ่องปัญหาและ
อุปสรรคการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในทัศนคติของพนักงานส่วนต าบลใน
อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  พบว่า มีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติตามหลักความโปร่งใสมากที่สุด  
  5.2.4 ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของพนักงานส่วนต าบลด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า 
การไม่มีการจัดท าประชาคมก่อนด าเนินงานทุกโครงการ
ที่มี ผลกระทบต่อประชาชน การไม่ เปิด โอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
แผนการปฏิบัติงาน การไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทุกเรื่องเท่ากันเป็น
ล าดับแรก เนื่องจาก การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
ในบางเรื่องก็จะส่งผลต่อการท างานที่ล่าช้าขององค์กรแต่
บางครั้งการไม่จัดท าประชาคมก่อนด าเนินโครงการก็จะ
ส่งผลต่อการท างานขององค์กรเช่นกัน ถ้าประชาชนที่อยู่
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ในพื้นที่ ๆ โครงการจะต้องด าเนินการและไม่ได้รับการ
ยินยอมจากประชาชนก็ไม่สามารถด าเนินการได้ทันที ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกชวรรณ เล่บ้านเกาะ [3] ได้
ศึกษาเรื่องบทบาทในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า บทบาทและแนวทางใน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่มีการส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานทุกข้ันตอน 
  5.2.5 ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของพนักงานส่วนต าบลด้านความรับผิดชอบ พบว่าไม่มี
การให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง เนื่องจาก
เป็นเวลาพักเที่ยงของพนักงานจึงไม่ค านึงถึงการให้บริการ
ประชาชนที่จะมาใช้บริการในช่วงเวลานั้นแต่โดยส่วน
ใหญ่จะมีประชาชนมาใช้เวลาพักเที่ยงกันจ านวนมาก
เพราะผู้ที่มาเสียภาษีหรือผู้มาติดต่อราชการก็มีโอกาสพัก
ในช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. และบางท่านก็เดินทาง  
มาไกล การปฏิบัติงานในช่วงเวลาพักเที่ยงถือเป็นความ
รับผิดชอบของพนักงานในการให้บริการด้วยเช่นกัน 
  5.2.6 ปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของพนักงานส่วนต าบลด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า      
ใช้งบประมาณไม่ เหมาะสมกับโครงการ/กิจกรรม       
เป็นล าดับแรก เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม บางครั้งเมื่อ
ด าเนินการไปแล้วประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร
หรือได้ใช้ประโยชน์เป็นส่วนน้อยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์กับโครงการ/กิจกรรม จึงท าให้ไม่คุ้มค่ากับ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กชวรรณ เล่บ้านเกาะ [3] ได้ศึกษาเรื่อง
บทบาทในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า มีการบริหารงานตามหลัก
ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากร
และงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข โดยมีการจัดท าแผนจัดซื้อ-จัด

จ้าง พร้อมทั้งมีการประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบ 
คุ้มค่ากับงบประมาณ 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับทางการบริหาร 
 6.1.1 ด้านหลักนิติธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล 
ควรปรับปรุงโดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึง
สิทธิและหน้าที่ของตนเอง และสิ่งที่ควรปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติต าบลว่าควรท าอย่างไร เช่น ข้อบัญญัติต าบล 
เรื่อง อันตรายต่อสุขภาพ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ว่า ประชาชนท่านใดที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้
ที่ มี หน้ าที่ ในการขอใบอนุญาต ไม่ ว่ าจะ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ทางด้านเสียงตามสาย แผ่นพับ เว็บไซต์ 
หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน 
 6.1.2 ด้านหลักคุณธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล
ควรก ากับการลงเวลาการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด 
 6.1.3 ด้านหลักความโปร่งใส องค์การบริหารส่วน
ต าบล ควรให้แต่ละส่วน/กอง จัดท าแผนผั งการ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วน/กอง ติดไว้หน้าห้องอย่าง
ชัดเจน และบอกอ านาจหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งไว้ด้วย
เพื่อสะดวกต่อการติดต่อของประชาชน 
 6.1.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วน
ต าบล ควรจะจัดท าประชาคมก่อนด าเนินโครงการที่มี
ผลกระทบต่อประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา     
มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงาน 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นทุกเรื่ อง และส่ งเสริ มให้ประชาชนเห็นถึ ง
ความส าคัญและประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วม 
 6.1.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลควร จัดท าค าสั่งให้พนักงานอยู่เวรเพื่อให้บริการ
ประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง  
 6.1.6 ด้านหลักความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลควรที่จะศึกษาข้อมูลก่อนด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ว่าในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ประชาชนได้รับประโยชน์
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จากโครงการ/กิจกรรม ที่ได้จัดท าเพียงใด คุ้มค่ากับการ
ด าเนินการหรือไม่ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรศึกษาสาเหตุที่ท าให้ เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 6.2.2 ศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ 

2) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล          

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม จ านวน 339 คน เครื่องมือที่ใช้ใน   

การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบด้วยค่าสถิติที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยการทดสอบด้วยค่าสถิติเอฟ และ

เปรียบเทียบรายคู่ โดยการทดสอบด้วยวิธีแอลเอสดี โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า          

1) ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) องค์การบริหารส่วนต าบล

วัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า    

ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมคิด และด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง และ      

ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับน้อย และ 2) ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) องค์การ

บริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกนั 

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, แผนพัฒนาสามปี 
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 This research aimed to: 1) study people’s participation levels in the Three-year 
Development Plan (2013-2015) of Wat Yom Sub-district Administration Organization at Bang Pa-in in 
Phranakhon Si Ayutthaya ; and 2) compare the people’s participation levels in the Three-year 
Development Plan classified by personal factors. The samples were 339 people having right as 
electors in Wat Yom Sub-district Administration Organization 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 participation in performance procedure of the Three-year 
Development Plan was at moderate level as a whole; additionally, the participations were named 
respectively with the means from high to low levels when each one was considered: participation in 
performance, thinking, decision, and following up and assessment; and 2) differences in the people’s 
ages, level of education, occupations and income per month affected differences in their 
participation in performance procedure of the Three-year Development Plan (2013-2015) of Wat Yom 
Sub-district Administration Organization at Bang Pa-in in Phranakhon Si Ayutthaya. 
Keywords: Participation, The Three-year Development Plan 

 
1. บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละท้องถิ่น
ดูแลจัดการปัญหาของตนเองในระดับท้องถิ่น ท าให้
สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละท้องถิ่นได้ 
มาตรา 284 ก่อให้เกิดพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมีสาระส าคัญในการก าหนดอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐ  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และในหมวด 2     
มาตรา 16 (1) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจและหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน [1] ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ระบุไว้ใน
หมวด 3 การจัดท าแผนพัฒนาซึ่งหมายความรวมถึงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีนั้น ต้องจัด

ประชุมประชาคมท้องถิ่น [2] เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่ งหมาย        
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคม
และชุมชน จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลที่มีผลต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของตน และเหตุผลที่ประชาชนควรเข้าไปมีส่วน
ร่วมในระดับท้องถิ่น คือประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
และในฐานะพลเมือง ประชาชนย่อมจะมีสิทธิ หน้าที่ใน
การร่วมกันก าหนดทิศทางของประเทศ หรือสังคมที่
ตนเองอาศัยอยู่  เพราะประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น     
ย่อมที่จะทราบและเข้าใจปัญหา และความต้องการของ
ท้องถิ่นได้ดี ท าให้แนวทางการพัฒนาหรือโครงการต่างๆ
ที่เกิดขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่นั้นๆ และโครงการต่างๆได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน ช่วยลดความขัดแย้งท่ีอาจจะเกิดขึ้น ตลอดจน
ท าให้ประชาชนและท้องถิ่นร่วมกันรับผิดชอบต่อผลของ
แผนหรือโครงการดังกล่าวร่วมกัน  
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 ผู้วิจัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนมี
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในกระบวนการปฏิบัติงานของ
แผนพัฒนาสามปี พบว่าในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี    
ที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม มีการเสนอ
โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในการประชุม
ประชาคมเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วน
บุคคลและเจ้าของที่ดินไม่ได้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน 
เมื่อถึงขั้นตอนด าเนินโครงการเจ้าของที่ดินไม่ยินยอม
มอบให้เป็นของสาธารณประโยชน์ จึงท าให้เสียโอกาสใน
การน างบประมาณที่ตั้งไว้ไปใช้เพื่อด าเนินโครงการพัฒนา
อื่น ๆ ซึ่งปัญหานี้เกิดจากประชาชนมีส่วนร่วมน้อยในการ
ประชุมประชาคมเพื่อจัดแผนพัฒนาสามปี    
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนา   
สามปี องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนา
สามปี  องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม และเพื่ อ
เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี องค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดยม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี ยังผลให้
แผนพัฒนาสามปีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กร ะ บ วนก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ของ แ ผ น พัฒน า ส า ม ปี          
(พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่ อ เปรี ยบเทียบระดับการมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม จ านวน 
2,209 คน กลุ่มตัวอย่างที่น ามาวิจัยครั้งนี้ จ านวน 339 
คน โดยการก าหนดขนาดตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่     
[3] วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม และ
ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ .95 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนา  สามปี (พ.ศ. 
2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบล   วัดยม อ าเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม จ านวน 24 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ด้าน 
แบบสอบถามจัดท าแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ โดยมีการแปลความหมาย 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนา   
สามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) องค์การบริหารส่วนต าบล    
วัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้ความถี่ (Frequency), ร้อยละ (Percentage),  
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
Deviation) ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย ค่ า ส ถิ ติ ที  ( t-test) ,        
การทดสอบด้วยค่าสถิติเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบ
รายคู่ โดยการทดสอบด้วยวิธแีอลเอสดี (LSD) 
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4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 50 ปี
ขึ้นไป มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีอาชีพอ่ืนๆ และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 15,000 บาท 
4.2 ข้อมูล ด้านการมี ส่ วน ร่วมของประชาชนใน
กระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม 
 การมีส่ วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการ
ปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง          

(X  = 2.81)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้ านการมีส่วนร่วม
ด าเนินการ ( X  = 3.24) ด้านการมีส่วนร่วมคิด             
(X = 2.92) ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ( X = 2.81) ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมติดตาม

และประเมินผล (X = 2.26) 
 
4.3 ข้อมูลด้านการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบล
วัดยม  
 ประชาชนที่ มี เ พศแตกต่ า งกั น  มี ส่ วนร่ วม ใน
กร ะ บ วนก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ของ แ ผ น พัฒน า ส า ม ปี          
(พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และประชาชน        
ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติ งานของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดยม รายด้านแตกต่างกัน 
 

5. การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาการมีส่ วนร่ วมของประชาชนใน
กระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 

2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ที่ได้จากเครื่องมอื
การศึกษาค้นคว้า มีประเด็นที่น่าสนใจสามารถน ามา
อภิปรายได้ดังนี้ 
 5.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงาน
ของแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2556-2558)  องค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง       
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการมีส่วนร่วม
ด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมคิด และด้านการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการมีส่วนร่วม
ติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะขาดการขัดเกลาทางการเมือง ประชาชนส่วนใหญ่
มีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้น า
เท่านั้น ซึ่งเป็นลักษณะของประชาธิปไตยแบบตวัแทน คือ
มอบอ านาจให้แก่ผู้แทนที่ตนเลือกเข้าไปท าหน้าที่เป็น     
ผู้ตัดสินใจและแก้ปัญหาแทนตน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการ   
มีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ประเทศไทยไม่มีการให้การศึกษาทางการเมืองโดยบรรจุ
ลงในหลักสูตรการศึกษาทั่วไป ประชาชนส่วนใหญ่จึง         
ขาดความรู้เรื่องสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
ตามพระราชบัญญั ติ ข้ อมู ลข่ าวสารของราชการ         
พ.ศ. 2540 ตัวอย่างเช่น สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของกฤษฎากรณ์ ยูงทอง [4] ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนา
ง่ัว อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัย
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลนาง่ัว ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านการ    
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และ
ด้านการมีส่ วนร่ วมในการประเมินผล  ตามล าดับ 
ผลการวิ จั ยครั้ ง นี้ จึ ง ช่ วยยืนยัน  ผลการวิ จั ยของ       
กฤษฎากรณ์ ยูงทอง   
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 5.2 ประชาชนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีส่วน
ร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี          
(พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน 
เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า  
  5.2.1ประชาชนที่มี เพศต่างกัน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 
2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยมไม่แตกต่าง ทั้งนี้
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ได้ประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการปฏิบัติงาน
ของแผนพัฒนาสามปีอย่างทั่วถึงโดยใช้สื่อเสียงตามสาย 
และท าหนังสือขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดยมให้ประชาสัมพันธ์ เ ชิญชวน
ประชาชนให้เข้าร่วมประชุมประชาคม สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ศิริ หอมวัฒนา [5] ได้วิจัยเรื่องการ       
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555-
2557) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง อ าเภอ
ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนที่มี เพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดินแดง อ า เภอผักไห่  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน  
  5.2.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 
2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ด้านการมีส่วน
ร่วมด าเนินการ แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องผลการวิจัยของ 
วิศาสตร์ สืบชมพู [6] ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เกาะแก ้ว  อ า เภอเสลภ ูม ิ จ ังหว ัด ร ้อย เอ ็ด 
ผลการวิจัย พบว่า ประชาคมที่มีอายุแตกต่างกัน มีส่วน
ร่วมของประชาคมในการด า เน ินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จ ังหวัด
ร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบ รายคู่ โดยการ
ทดสอบด้วยวิธีแอลเอสดี พบว่า ประชาชนที่มีอายุ 50 
ป ีขึ ้น ไป  ม ีส ่วนร ่วมด ้านการด า เน ินกา รมากกว ่า 

ประชาชนที่มีอายุ 18 – 29 ปี 30 – 39 ปี และอายุ 40 
– 49 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุของวัยท างาน ยังต้องใช้เวลาส่วน
ใหญ่ ในการประกอบอาชีพ 
  5.2.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน       
มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม 
ด้านการมีส่วนร่วมคิด ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้าน
การมีส ่วนร่วมด า เนินการ และด้านการมีส ่วนร่วม
ติดตามและประเมินผล แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริ หอมวัฒนา [5] ได้วิจัยเรื่องการมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง อ าเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่
มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีส่ วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดินแดง อ า เภอผักไห่  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ 
โดยการทดสอบด้วยวิธีแอลเอสดี  พบว่าประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา มีส่วนร่วมด้านการคิด
และด้านการตัดสินใจ น้อยกว่าประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่า ท าให้มีความสามารถในการวิเคราะห์
สาเหตุและเสนอแนะแนวทางการแก้ ไข ตลอดจน
ตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ 
จัดล าดับความส าคัญของโครงการได้มากกว่า 
  5.2.4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 
2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยมด้านการมีส่วน   
ร่วมคิด ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วม
ด าเนินการ และด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 
แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิศาสตร์    
สืบชมพู [6] ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาคมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว 
อ า เภอเสลภูมิ  จั งหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาคมที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่าง
กัน เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ โดยการทดสอบด้วยวิธีแอลเอ
สดี พบว่าประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท มีส่วนร่วม
ด้านการคิด ด้านการตัดสินใจ ด้านการด าเนินการ และ
ด้านการติดตามและประเมินผลน้อยกว่าประชาชนที่
ประกอบอาชีพอื่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่มี
อาชีพพนักงานบริษัท ไม่สามารถลางานมาเข้าร่วมได้  
  5.2.5 ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน 
มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2556-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม    
ด้านการมีส่วนร่วมคิด ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ และ
ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณา วีรยางกูร [7] ได้วิจัย
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลอ้อมเกร็ด อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มี
รายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน 
เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ โดยการทดสอบด้วยวิธีแอลเอสดี 
พบว่ าประชาชนที่ มี ร าย ได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อนไม่ เ กิ น      
5,000 บาท มีส่วนร่วมด้านการคิด ด้านการตัดสินใจ และ
ด้านการติดตามและประเมินผลน้อยกว่าประชาชนที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะ
ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท 
ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง  
ปากท้อง การประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เป็นหลัก       
จึงมีส่วนร่วมในการพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการ/
กิจกรรม การจัดล าดับความส าคัญของโครงการและการ
ตัดสินใจเลือกโครงการ  ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลน้อย 

 
 
 
 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะทางการบริหาร 
 6.1.1 ด้านการมีส่วนร่วมคิด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนท่ัวไป หรือตัวแทนประชาคมหมู่บ้านมีส่วนร่วม
ในการก าหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนได้ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น ตลอดหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นร่วมกัน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการด าเนินโครงการทุกโครงการ  
 6.1.2 ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ควร ช้ีแจงให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์/แนวทาง    
การพัฒนามากขึ้น โดยใช้เอกสารช้ีแจงรายละเอียด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    
วัดยม ประกอบด้วยด้านใดบ้าง และภายใต้ยุทธศาสตร์
แต่ละด้านมีแนวทางการพัฒนาอย่างไร  เพื่อให้ประชาชน
มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์/แนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการของท้องถิ่น
มากกว่าท่ีผ่านมา ซึ่งให้ความส าคัญเพียงยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเท่าน้ัน 
 6.1.3 ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ควรเ ชิญชวน
ประชาชนให้มีส่วนร่วมด าเนินการ โดยใช้สื่อเสียงตาม
สายเพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีความพร้อมที่จะ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง สมัครเป็น
คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
คณะกรรมการตรวจรับการจ้ า ง  คณะกรรมการ          
จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ตลอดจนให้ความรู้และสร้าง    
ความเข้าใจเรื่องประโยชน์ของการมีส่วนร่วมด าเนินการ 
เพื่อจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆมากขึ้น 
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 6.1.4 ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ควรประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาสามปี 
โดยใช้สื่อเสียงตามสาย หรือท าหนังสือเชิญตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตาม
และประเมินผล โดยแสดงความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 6.1.5 การหาแนวทางให้ประชาชนที่มีอายุต่ ากว่า 50 ปี 
ซึ่งอยู่ในวัยท างาน มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติงาน
ของแผนพัฒนาสามปีเพิ่มขึ้น ดังนี ้
 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ควรจัดประชาคมใน
วันเสาร์-วันอาทิตย์ หรือวันจันทร์-วันศุกร์ ในช่วงเวลา
หลังเลิกงาน เวลาประมาณ 18.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้
ประชาชนท่ีมีอายุต่ ากว่า 50 ปี ซึ่งอยู่ในวัยท างาน มีส่วน
ร่วมในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี
เพิ่มขึ้น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ควรจัดหน่วย
เคลื่อนที่ควบคู่กับการจัดประชาคม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนสนใจและเข้าร่วมประชาคมเพิ่มขึ้น โดยหน่วย
เคลื่อนที่นั้นให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น       
การให้บริการช าระค่าน้ าประปา/ค่าขยะ การรับค าร้อง 
การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย การตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี 
เป็นต้น  
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการปฏิบัติ งานของ
แผนพัฒนาสามปี  
 6.2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี 
 6.2.3 ควรเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสามปี กับ
หน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในพื้นที่
ใกล้เคียง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง วิธีด าเนินการ
วิจัยมี 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 2 ศึกษาการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจาก
ราชการ และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  2) ปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในภาพรวมมีปัญหาการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามล าดั บ คือ ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง และ ด้านการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง ส่วนด้านการออกจากราชการ และด้านวินัยและการรักษาวินัยอยู่ในระดับน้อย 3) การแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา เช่น ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ คือ ต้องยึดหลักความ  มีเหตุมีผล ในการพัฒนาบุคคลตามความจ าเป็น และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
โดยบุคคลที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรม จริยธรรม ขยัน อดทน 
พากเพียร ซื่อสัตย์สุจริต  สามารถเตรียมพร้อมกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะ
กับบริบทของสถานศึกษา  
ค าส าคัญ: การบริหารงานบุคคล, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาอ่างทอง 

 
Abstract 

 This research aimed to study state, problems and solution of personnel administration of 
Sufficiency Economy Philosophy of Schools under Angthong Primary Educational Service Area Office. 
The procedure was divided into 2 steps : 1) to study state and problems of personnel administration 
of Sufficiency Economy Philosophy, the samples were 112 school administrators, and the tool was a 
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questionnaire, and the data were analyzed by mean and standard deviation, 2) to study solution of 
personnel administration of Sufficiency Economy Philosophy, the samples were 5 experts, the tool 
was an interviewing form, and the data were analyzed by the content analysis.  The results showed 
that 1) as a whole, the personnel administration of Sufficiency Economy Philosophy of Schools was 
implemented at a high level by ranking from the highest to the lowest as follows : position and 
manpower planning, recruitment and appointment, discipline and maintain discipline, resignation, 
and efficiency enhancement, 2) as a whole, the problems of personnel administration of Sufficiency 
Economy Philosophy of Schools were at a moderate level by ranking from the highest to the lowest 
as follows : efficiency enhancement, position and manpower planning, recruitment and appointment, 
and the resignation and discipline and maintain discipline were at a low level, and 3) the solution of 
the personnel administration of Sufficiency Economy Philosophy of Schools was that the school 
administrators had to be reasonable  for personnel development, create good self-immune system. 
The developed personnel had to be knowledgeable, cautious, careful, righteous, hard-working, 
patient, persistent, and honest. They could face any problems that may occur in the future and find 
suitable ways to solve them for the context of schools. 
Keyword: Personnel Administration Management,  Sufficiency Economy Philosophy, Schools under  

 Angthong Primary Educational Service Area Office 
 
1. บทน า 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญ
ที่มุ่ งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้าน
การบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว มีอิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่ง
จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ทั้งนี้มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554) 
กระทรวงศึกษาธิการ [1] เพื่อให้สถานศึกษาน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ด าเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียง โดยจัดท ายุทธศาสตรข์ับเคลื่อนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (พ.ศ. 2555 
- 2558) โดยการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [2] จาก
สภาพการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีสภาพการน ามาใช้อยู่ในระดับมาก 
และที่ผ่านมายังไม่มีใครศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการศึกษาการบริหารงาน
บุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อน าผลการศึกษามาใช้เพื่อเป็น
แนวทางในพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานบุคคลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ดียิ่งข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
 2.2 เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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 2.3 เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
ประชากร คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 154 แห่ง โดยใช้
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ เคร็ซซี่ และมอร์
แกน (Krejeie & Morgan) จ านวน 112 แห่ง โดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถามประเภทมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ขั้นที่ 2 ศึกษาการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
โดยน าผลจากการศึกษาปัญหาที่ได้ใน ขั้นที่ 1 เพื่อให้
ผู้เช่ียวชาญได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
บุคคลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้ เ ช่ียวชาญที่
ก าหนดคุณสมบัติ คือ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมี
ประสบการณ์การบริหารงานไม่ต่ ากว่า 15 ปี และ
ปฏิบัติงานใน สถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ จ านวน 154 แห่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งได้มา
จากการสุ่ มตั วอย่ างโดยไม่อาศั ยความน่าจะเป็น 
(Nonprobability sampling) ด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
 
 
 
 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยดังนี้  
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) 
สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในภาพรวม 
 

สภาพการบริหารงานบุคคล ระดับการปฏบิัต ิ

 X  S.D.  ความหมาย 

1.  ด้านการวางแผนอัตราก าลัง
และการก าหนดต าแหน่ง                   
2. ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง                                           
3. ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ                                            
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย                     
5. ด้านการออกจากราชการ        
             รวมเฉลีย่ 

 

 
3.89 
 
3.85 
 
 
3.80  
3.82 
3.82 
3.84 

 

 
0.88 
 
0.64 
 
 
0.70 
0.54 
0.87 
0.68 

 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าสภาพการบริหารงานบุคคลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับ 
คือ ด้านการวางแผนอัตราก าลัง และการก าหนดต าแหน่ง 
ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านวินัยและการรักษา
วินัย  ด้านการออกจากราชการ และด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 4.2 ปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในภาพรวมมีปัญหา
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยดังนี้  
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ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในภาพรวม 
 

ปัญหาการบริหารงานบุคคล ระดับปัญหา 

 X  S.D.  ความหมาย 

1.  ด้านการวางแผนอัตราก าลัง
และการก าหนดต าแหน่ง                   
2. ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง                                           
3. ด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ                                            
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย                     
5. ด้านการออกจากราชการ        
             รวมเฉลีย่ 

 

 
2.55 
 
2.53 
 
 
2.68  
2.35 
2.44 
2.51 

 

 
0.74 
 
0.62 
 
 
0.65 
0.27 
0.24 
0.50 

 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
น้อย 
น้อย 

ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าปัญหาการบริหารงานบุคคล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
ในภาพรวมมีปัญหาการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เรียง
ตามล าดับ คือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการ
ก าหนดต าแหน่ง และด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ส่วนด้านการออกจากราชการ และด้านวินัยและการ
รักษาวินัยอยู่ในระดับน้อย   
 4.3 การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในแต่
ละด้าน ดังนี้ 
  4.3.1 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการมีการแก้ไข ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ควร
ยึดหลักของความมีเหตุมีผล ในการพัฒนาบุคคลตาม
ความจ าเป็น และควรศึกษาความต้องการในการพัฒนา
บุคคลก่อนการเข้ารับ การอบรมพัฒนาบุคคล เพื่อที่ได้
รับรู้ความต้องการที่แท้จริงของบุคคลที่ต้องการพัฒนา 
และไม่เสียงบประมาณไปในเรื่องที่ไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนา โดยใช้หลักของการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
คือ บุคคลที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
รอบคอบ ระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งจะต้องมี
คุณธรรม จริยธรรม เช่น ขยัน อดทน  พากเพียร ซื่อสัตย์

สุ จ ริ ต พร้ อมทั้ ง มี ค ว ามส ามารถที่ จ ะ รั บ รอ งกา ร
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เตรียมพร้อมกับ
ปัญหาหรือวิกฤตตลอดจนสามารถหาวิธีในการแก้ปัญหา
ที่ถูกต้องและเหมาะกับบริบทของสถานศึกษา 
  4.3.2 ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการ
ก าหนดต าแหน่งมีการแก้ไข ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรศึกษาวิจัยอัตราก าลังบุคคล ความรู้ความสามารถ
และทักษะของบุคคลที่สถานศึกษาต้องการเพื่อให้การ
ท างานของสถานศึกษา สามารถบรรลุเป้าหมาย จัดท า
แผนรองรับก าลังบุคคลที่ต้องการหรือที่ต าแหน่งขาด
หายไป เป็นที่ต้องการของสถานศึกษา สร้างโอกาสการ
จ้างงานที่เท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงเพศ ฐานะ หรือ
ภูมิล าเนาลดจ านวนก าลังบุคคลที่มีมากเกินไปในการ
วางแผนทรัพยากรบุคคล ด าเนินการด้วยความรอบรู้ 
รอบคอบ ระมัดระวัง มีเหตุผลสร้างความเป็นธรรม เสมอ
ภาค โปร่งใส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะท าให้สถานศึกษา มี
การวางแผนทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม และสามารถ
ด าเนินการตามภารกิจจนเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
  4.3.3 ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งมีการ
แก้ไข ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการสรรหา
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ก าหนดไว้ทุก
ขั้นตอน ด้วยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังสรรหา
บุคคลโดยวิธีจากภายในและภายนอกควรใช้เหตุผล ความ
จ าเป็น เพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา ด าเนินการสรรหา
บุคคล โดยยึดนโยบายโปร่งใสเสมอภาค เป็นธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติและตรวจสอบได้ โดยอยู่บน
พื้นฐานของความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การสรรหาบุคคล จะต้องด าเนินการ
สรรหาตามหลักการของระบบคุณธรรม คือ  ผู้ ที่
ด าเนินการสรรหา จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ไม่มีอคติ 
หรือเอนเอียง เข้าข้างผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเป็นพิเศษ หลักต่อมาจะต้องใช้หลั กของความ
พอประมาณ คือ การด าเนินการในกระบวนการสรรหาที่
คุ้มค่า ไม่สิ้นเปลื้อง แต่สามารถคัดเลือกบุคคลที่เป็นคนดี 
คนเก่ ง เข้ ามารับราชการ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  คือ       
การแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ รวมทั้ง
การมอบหมายงานก็ควรชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของบุคคล ต้องมีการประเมิน 
สมรรถนะของบุคคลที่ เราต้องการใช้ประโยชน์จาก
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ข้าราชการ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
แก่สถานศึกษา 
 4.3.4 ด้านการออกจากราชการมีการแก้ไข ดังนี้ 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความเข้าใจในเรื่อง
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการอยู่ในราชการกับการออก
จากราชการ ความมีเหตุมีผล คือ สร้างแรงบันดาลใจใน
การท างาน เช่น ขวัญก าลังใจผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี คือ การวางแผนด้านบุคคล เตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต จัดท าแผนก าลังบุคคลที่ต้องการ และเป็นที่
ต้องการของสถานศึกษา พร้อมทั้งขอการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น เชิญผู้มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ มา
ช่วยสอนเด็กนักเรียน หางบประมาณสนับสนุนจ้างบุคคล
ทดแทนต าแหน่งงานที่ขาดหายไป โดยตั้งอยู่บนความไม่
ประมาท รักษาสมดุลชีวิต การท างานและชีวิตครอบครัว
ของบุคคล 
 4.3.5 ด้านวินัยและการรักษาวินัยมีการแก้ไข ดังนี้ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีความพอประมาณ โดยการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้บังคับใต้บัญชาเคารพ 
รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด 
ความมีเหตุมีผลสนับสนุน ส่งเสริมผู้กระท าความดี  ให้
ขวัญจ าลังใจในการปฏิบัติงาน ลงโทษผู้กระท าความผิด
ตามวินัย การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ การเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล เตรียมพร้อม
ในทุก ๆ ด้าน อย่างมีสติ 
 
5. การอภิปรายผล 
 5.1 สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า 
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก และเมื่ อ 
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออก
จากราชการ และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ การปฏิบัติงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนิตา ลอยโพยม [3] ได้
ศึกษาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากทกุดา้น 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิพัฒน์ ขวัญมงคล [5] 
ได้ศึกษา การศึกษาการจัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ด้านการบริหารจัด
การศึกษา และด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองส่งเสริมให้
สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดอ่างทองต้องเข้าร่วมรับการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่ า
สถานศึกษาได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในบริหารงานของสถานศึกษา การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา ก็ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการบริหารงานปรากฏว่ามีปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก เพราะทุกบุคคลให้ความส าคัญกับการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา  
 5.2 ปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผลการวิจัย
พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด
ต าแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ด้านการออก
จากราชการ และด้านวินัยและการรักษาวินัย  ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์ กัลยาณ์  [8] ได้ศึกษา
ปัญหาข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่ 
16 ในอ าเภอท่าตะเกียบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ปัญหาในการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่ 16 ใน
อ าเภอท่าตะเกียบ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านความมีเหตุผล อยู่ในระดับปาน
กลาง ระดับปัญหาในการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาบางแห่งยังไม่เข้าใจในการ
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เมื่อน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา ท าให้มีปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง  
 5.3 การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในแต่
ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการมีการแก้ไข โดยผู้บริหารสถานศึกษา  ควร
ยึดหลักของความมีเหตุมีผล ในการพัฒนาบุคคลตาม
ความจ าเป็น ตามความต้องการในการพัฒนาบุคคลก่อน
การอบรมพัฒนาบุคคลอย่างแท้จ ริ ง   เพื่ อ ไม่ เสีย
งบประมาณไปในเรื่องที่ไม่มีความจ าเป็น บุคคลที่ได้รับ
การพัฒนาแล้ วจะต้ อง เป็นผู้ ที่ มี ความรู้ รอบคอบ 
ระมัดระวัง มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้ง
มีความสามารถที่จะรับรองการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต สามารถหาวิธีในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
และเหมาะกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรุ่งทิวา สันติผลธรรม [7] ได้ศึกษา การ
น าเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาเอกชน อ าเภอ
เมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า 
แนวทางการบริหารงานบุคลากรคือ วางแผนการจัดหา
สวัสดิการให้แก่บุคลากรส ารวจความต้องการด้าน
สวัสดิการของบุคลากร จัดสรรงบประมาณให้แก่บุคลากร 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม มี
ความรัก ความสามัคคีและเกื้อกูลกัน ติดตาม ประเมินผล 
ด้านการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ ได้มีแนวทางในการ น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินการบริหารงาน
บุคคล เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมีการเสนอแนะวิธีการ
ด าเนินงานท่ีเหมาะสมในสถานศึกษา 2) ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่งมีการแก้ไข ดังนี้ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ควรศึกษาอัตราก าลังบุคคลที่
สถานศึกษาต้องการเพื่อให้การท างานของสถานศึกษา 
บรรลุเป้าหมาย จัดท าแผนรองรับก าลังบุคคล สร้าง
โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงเพศ 

ฐานะ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีเหตุผลสร้าง
ความเป็นธรรมเสมอภาค โปร่งใส มีการวางแผน
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม ตามความรู้ความสามารถ
และทักษะของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ      
เสทิร์น (Stem อ้างอิงใน สุรชัย ธรรมมา) [9] ได้ศึกษา  
รายงานการปฏิบัติและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันในการสรรหา
และคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า การสรรหาและการคัดเลือกผู้บริหาร
สถานศึกษา ควรปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการ 
โดยค านึงถึงหลักท่ีว่าโอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้าง การ
สรรหาและการคัดเลือกควรยึดระบบคุณธรรม ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ สถานศึกษาให้ความส าคัญกับบุคคลอย่างเท่า
เทียมกัน มีแนวทางในการวางแผนการรับบุคคลเข้า
ท างานอย่างชัดเจนของแต่ละสถานศึกษา 3) ด้านการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้งมีการแก้ไข ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรด าเนินการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่ก าหนด ด าเนินการสรรหาบุคคล โดยยึด
นโยบายโปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและ
ตรวจสอบได้ ผู้ที่ด าเนินการสรรหา จะต้องเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม ไม่มีอคติ หรือเอนเอียง มีกระบวนการสรรหาที่
คุ้มค่า ไม่สิ้นเปลื้อง สามารถคัดเลือกบุคคลที่เป็นคนดี คน
เก่ง เข้ามารับราชการ  การแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ มอบหมายงานชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของบุคคล มีการประเมิน 
สมรรถนะของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สตอร์
ลิน (Storlien อ้างอิงในบรรจงศักดิ์  พินธะ)  [4] ได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐอัลเบอร์ด้า ผลการวิจัยพบว่า 
คณะกรรมการ ต้องมีความรับผิดชอบในการคัดเลือก
บุ คคล  ก า รคั ด เ ลื อกยึ ดหลั กก า รสั มภ าษณ์ แล ะ
ประสบการณ์ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่ งต่อการสรรหาบุคคล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษาทุกแห่งมีกฎหมายและระเบียบในการรับ
บุคคลเข้าท างาน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
เป็นคนดี คนเก่ง เข้ามารับราชการ 4) ด้านการออกจาก
ราชการมีการแก้ไข ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความ
เข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการอยู่ ใน
ราชการกับการออกจากราชการ สร้างแรงบันดาลใจใน
การท างาน ให้ขวัญก าลังใจผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
มีการวางแผนด้านบุคคล เพื่อรองรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลง หางบประมาณสนับสนุนจ้างบุคคลทดแทน
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ต าแหน่งงานที่ขาดหายไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วีนัส เป็นสุข [6] ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 
เขต 3 ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
มีบทบาทมาก ในการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารให้
ความส าคัญกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
น ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ให้ขวัญก าลังใจ
ผู้ ใต้บั งคับบัญชาที่ กระท าความดี งาม  รู้ จั กความ
พอประมาณ การมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
เป็นเกาะป้องกันในการด าเนินชีวิตให้มีความสุข และ 5) 
ด้านวินัยและการรักษาวินัยมีการแก้ไข ดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้บังคับใต้
บัญชาเคารพ รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติราชการ
อย่างเคร่งครัด สนับสนุน ส่งเสริมผู้กระท าความดี ให้
ขวัญจ าลังใจในการปฏิบัติงาน ลงโทษผู้กระท าความผิด
ตามวินัย เตรียมพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทุก ๆ ด้าน อย่างมีสติ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ทุกบุคคลให้ความส าคัญกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานต่างๆสามารถผ่านปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ได้อย่างมีสต ิ
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้  
 6.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในเรื่อง
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดย
ก าหนดนโยบายและแผนงานท่ีชัดเจนในสถานศึกษา 
 6.1.2 สถานศึกษา ควรน าการบริหารงานบุคคลมา
วางแผน ในการก าหนดนโยบาย การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชไปใช้พัฒนาบุคคลในสถานศึกษา 
 6.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาควร
น าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการวางแผน ก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์  การบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา ในสังกัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 6.2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
 6.2.2 ควรศึกษา การบริหารงานด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานแผนชุมชนปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนชุมชนปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ าแนกตามปัจจัยสว่นบุคคลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตของเทศบาลต าบล
อุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 370 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ  และค่าแอลเอสดี โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัย พบว่า 1) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามแผนชุมชนประจ าปี 2556 
ของเทศบาลต าบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  2)ประชาชนที่มีเพศ และอายุ แตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามแผนชุมชนประจ าปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ไม่แตกต่างกัน และประชาชนท่ีมีอาชีพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการอาศัยในเขตพื้นที่ และรายได้ แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามแผนชุมชนประจ าปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล, การด าเนินงานตามแผนชุมชน 

 
Abstract 

 This research aimed to: 1) study people’s opinions towards efficiency of performance 
according to the community plan 2013 of Uthai Municipality at Uthai in PhranakhonSi Ayutthaya;and 
2) compare the people’s opinions towards efficiency of performance according to the community 
plan 2013 classified by personal factors. The samples were 370 people living in Uthai Municipality. 
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 opinions towards efficiency of performance according to the community plan 2013 
were at high levels as awhole; and 2)differences in the people’s levels of education affected 
differences in their opinions towards efficiency of performance according to the community plan 
2013; and differences in the people’s genders, ages, occupations, incomes and length of living in the 
area did not affect differences in their opinions towards efficiency of performance according to the 
community plan 2013. 
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1. บทน า 
 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2550 - 2554)  ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา
ประเทศ ให้เป็น "สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน" (Green 
and Happiness Society) และมีแนวทางการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่  10 ให้
ความส าคัญกับการเมืองระดับท้องถิ่น ซึ่งมีความใกล้ชิด
กับประชาชนในระดับรากหญ้า และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมมากขึ้น  
เน้นการพึ่งตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาชุมชนในภาพรวมทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคม ท่ีอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในสังคมรวมพลังเพื่อให้เมืองและชุมชนมี
ความสงบ สะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
วิถีชีวิตดีมีความสุข  มีการสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ริเริ่มพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ กระตุ้นให้ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมประเมิน
ศักยภาพของพื้นที่ ก าหนดวิสัยทัศน์ วางเป้าหมายกล
ยุทธ์การพัฒนา ก าหนดแผนงานหรือกิจกรรม ตลอดจน
ติดตามประเมินผลบนพื้นฐานการพึ่งพาทรัพยากรของ
ท้องถิ่นชุมชนเป็นหลัก โดยภาครัฐท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง 
ให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนและ
ประชาสังคมระดับต่าง ๆ รวมทั้งมีการพัฒนาเมือง      
และชุมชนให้น่าอยู่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ    
ทุกภาคส่วนในสังคมให้กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ     
เพื่อก่อให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง และช่วยลด
ความยากจนในชนบทและเมือง 
 การท าให้ชุมชนเข้มแข็งไม่สามารถท าได้โดยการสร้าง
จากบุคคลภายนอกชุมชน หรือท าโดยการสอน การ
ฝึกอบรม ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการ
ของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพิ่มคุณค่าทุน
ทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เป็นเครือข่ายชุมชน 
และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะ
สร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นทุกชุมชน คือ พฤติกรรมหรือ
การกระท าร่วมกันของคนในชุมชนที่มาร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูล สถานการณ์ของชุมชน แล้วน ามาร่วมกันตัดสินใจ

วางแผนด าเนินการร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตาม
ประเมินผลการกระท ากิจกรรมของชุมชนร่วมกันโดยมี
การบูรณาการเข้าแผนการพัฒนาระดับต าบลของ
เทศบาลต าบลอุทัย(แผนพัฒนาสามปี) โดยน าปัญหาและ
อุปสรรคที่ เกิดขึ้นมาก าหนดโดยมีแนวทางก าหนด
แผนงานในการจัดท าแผนชุมชนเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน / 
ชุมชน ไว้ 6 ด้าน 1.ยุทธศาสตร์ด้านการอยู่ดีมีสุข 2.ด้าน
เศรษฐกิจ 3.ด้านสังคม4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 5.ด้านการบริหารจัดการของชุมชน 6.ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้จัดท าแผนชุมชนของ
เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จึงศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนชุมชน
ประจ าปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย  
จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา เพื่อมุ่งหวังให้เป็นแนวทาง   
ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานที่ได้วางเอาไว้  และน า
ข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ได้รับจากการ
ด าเนินงานมาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน และองค์กรมากท่ีสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาความคิด เห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานแผนชุมชนปี 2556 ของ
เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนชุมชนปี 2556 ของ
เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตของเทศบาล
ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 370 คนโดยใช้สูตรการค านวณของ ยามาเน่
(Yamane) ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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 แบบสอบถามหาความเช่ือมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ใช้วิธีของครอนบาค 
(Cornbach Alpha Coefficient)ได้ค่า .8074 ซึ่งถือว่า
เป็นเครื่องมือท่ีมีความเช่ือมั่น 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่, ร้อยละ, 
ค่าเฉลี่ย,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าที (t-test), ค่าเอฟ 
(F-test)และค่าแอลเอสดี (LSD) โดยก าหนดนัยส าคัญ
ทางสถิติมีระดับ 0.5 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
ของเทศบาลต าบลอุทัย  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเพศหญิง จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 66.20      
มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.70 มีอาชีพรับจ้าง จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.80 มีระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส. 
จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 มีระยะเวลาการ
อาศัยในพื้นที่มากกว่า 10 ปี จ านวน 252 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.10 และมีรายได้เฉลี่ย 5,000-10,000 บาท 
จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 
 4.2 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตาม
แผนชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ตามแผนชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.27 S.D. = 0.15) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไป
น้อย คือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( X = 
4.31, S.D. = 0.35) ด้านการบริหารจัดการของชุมชน
แผนงาน( X =4.30, S.D. = 0.34) ด้านยุทธศาสตร์อยู่ดีมี
สุข ( X = 4.27 , S.D. = 0.39) ด้านสังคม ( X = 4.26 , 
S.D. = 0.35)ด้านเศรษฐกิจ ( X = 4.25 , S.D. = 0.35 ) 
และด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( X = 4.21 , S.D. = 0.33) 
ตามล าดับ 
 4.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การด าเนินงานตามแผนชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัย 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ และอายุ แตกต่างกัน

มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามแผนชุมชนประจ าปี 
2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 
ไม่แตกต่างกัน และประชาชนที่มีอาชีพ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการอาศัยในเขตพื้นที่ และรายได้ แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามแผนชุมชนประจ าปี 
2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
5. การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผน
ชุมชนประจ าปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ สามารถน ามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 5.1ผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารจัดการของชุมชนแผนงาน 
ด้านยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข  ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามล าดับ ผลที่ได้จากการศึกษา
พบว่าประชาชนที่มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตาม
แผนชุมชนปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย อยู่ในระดับมาก 
เป็นผลมาจากเทศบาลต าบลอุทัยมีการบริหารจัดการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลังเกิด
ปัญหาและอุปสรรคจะน ามาปรับปรุงแก้ไข โดยในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลอุทัย จะด าเนินงานตาม
หลักและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและตามความ
ต้องการของประชาชน โดยปฏิบัติงานตามแผนชุมชน     
ปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน
เทศบาลเน้นการท างานแบบบูรณาการและท างานเชิงรุก 
โดยการลงพื้นที่และปฏิบัติงานจริง และเปิดช่องทางให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและรับเรื่องราวร้องทุกข์
จากประชาชน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
ถึงการด า เนินงานอย่ างต่อเนื่ องและทั่ วถึ ง  มีการ
ติดต่อสื่อสารกับประชาชนหลายช่องทางท าให้การท างาน
เป็นไปอย่างใกล้ชิดและได้ผลที่ดี  
 5.1 จ าแนกตามเพศ พบว่าประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ต าบลอุทัย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน
ตามแผนชุมชนประจ าปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย 
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อ าเภออุทัย จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา โดยภาพรวม 
และรายด้านไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเทศบาลต าบลอุทัย 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารงานที่ดี 
มีการประชาสัมพันธ์สม่ าเสมอ มีการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง
และเป็นไปอย่างทั่วถึง การประสานงานกับผู้น าชุมชน 
หน่วยงาน หรือองค์กรภายในพื้นที่เพื่อด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นวพร  แสงหนุ่ม [1] ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลใน
การด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
เชียงใหม่  พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล       
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
เชียงใหม่ คือ ตัวแปรด้านโครงสร้างและระบบงาน       
ตัวแปรด้านบรรยากาศภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  
และตัวแปรด้านความสามารถทางการบริหารงาน      
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
 5.2 จ าแนกตามอายุ พบว่าประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ต าบลอุทัย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน
ตามแผนชุมชนประจ าปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากเทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มกีารบริหารงานท่ีดี มีการด าเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการ ตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้วาง
เอาไว้ ส าหรับประชาชนในพื้นที่ ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จ ากัด
ช่วงอายุ ซึ่งมีทั้ง เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ   เป็นต้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทีป ใจวรรณ [2] ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการน าแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2548-2550 ไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาเทศบาลต าบล  
ร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผลการวิจัยพบว่า 
เทศบาลต าบลร้องกวางมีผลสัมฤทธิ์การน าแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2548-2550 ไปปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
กล่าวคือ ภาพรวมมีการด าเนินงานในส่วนของการ
วางแผน การด าเนินงานตามแผน และมีการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผน ประกอบ มีผลสัมฤทธิ์
การน าแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2548-2550 ไปปฏิบัติในแต่
ละยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับสูงทั้งหมด  
 5.3 จ าแนกตามอาชีพ พบว่าประชาชนในพื้นที่
เทศบาลต าบลอุทัย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามแผนชุมชน ประจ าปี 2556 ของเทศบาล
ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่ามี ด้านเศรษฐกิจ ทีป่ระชาชนมีอาชีพต่างกันมีความ
คิดเห็นต่างกัน คือประชาชนที่มีอาชีพค้าขายหรือ     
ธุรกิจส่วนตัว มีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามแผนชุมชน ของเทศบาลต าบลอุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพ  
รับราชการ และประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
เพราะประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขายหรือ ธุรกิจส่วนตัวมีการ
ติดต่อสัมพันธ์กับเทศบาลส่วนต าบลมากกว่า เช่นการมา
ติดต่อจดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษี และประชาชนที่มี
อาชีพรับราชการมีระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ตามแผนชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพ
รับจ้าง เป็นเพราะประชาชนที่มีอาชีพรับราชการมีมุมมอง 
และความเข้าใจในระบบการด าเนินงานตามแผนมากกว่า 
เนื่องจากเป็นการท างานในระบบราชการ สอดคล้องกับ
ของ นวพร  แสงหนุ่ม [1] ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลใน
การด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
เชียงใหม่  พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล       
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
เชียงใหม่ คือ ตัวแปรด้านโครงสร้างและระบบงาน       
ตัวแปรด้านบรรยากาศภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  
และตัวแปรด้านความสามารถทางการบริหารงาน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
 5.4 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าประชาชน   
ในพื้นที่เทศบาลต าบลอุทัย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การด าเนินงานตามแผนชุมชนประจ าปี 2556 ของ
เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามี
ด้านสังคม และด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนมีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน คือ ด้านสังคม พบว่า ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความคิดเห็นตอ่การ
ด าเนินงานตามแผนชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัย
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มากกว่าประชาชน 
ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น,ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีระดับความคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานตามแผนชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัย 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกว่าประชาชน
ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และ
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ประชาชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. และ
ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. มีระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามแผน
ชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระ
นคร ศรีอยุธยา มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส. ทั้ งนี้ เพราะประชาชนที่มี ระดับ
การศึกษาต่างกันจะมีมุมมองและความคาดหวังที่ต่างกัน  
สอดคล้องกบังานวิจัยของ นวพร  แสงหนุ่ม [1] ได้ศึกษา
เรื่อง ประสิทธิผลในการด าเนินงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผล การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดเชียงใหม่ คือ ตัวแปรด้านโครงสร้างและ
ระบบงาน ตัวแปรด้านบรรยากาศภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และตัวแปรด้านความสามารถทางการ
บริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์ 
กับประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
 5.5 จ าแนกตามระยะเวลาการอาศัยในเขตพื้นที่  
พบว่าประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลอุทัย มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนชุมชน
ประจ าปี 2556 ของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมและรายด้าน     
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารงานท่ีดี ให้บริการ
อย่างเท่าเทียม ยุติธรรม เนื่องจากในพื้นที่เทศบาลต าบล
อุทัยมีประชากรแฝงอาศัยอยู่ด้วย ส่วนใหญ่จะประอาชีพ 
รับจ้าง ท างานบริษัทเอกชน และค้าขาย มีโอกาสเข้าร่วม
หรือได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลส่วนต าบลโดย      
เท่าเทียมกัน เช่น การเสียภาษี การจดทะเบียนพาณิชย์ 
การรับเบี้ยยังชีพ เบี้ยคนพิการ เป็นต้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของของนวพร แสงหนุ่ม [1] ได้ศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิผลในการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
เชียงใหม่ คือ ตัวแปรด้านโครงสร้างและระบบงาน       
ตัวแปรด้านบรรยากาศภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  
และตัวแปรด้านความสามารถทางการบริหารงาน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 

 5.6 จ าแนกตามรายได้ พบว่าประชา ชนในพื้นที่
เทศบาลต าบลอุทัย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามแผนชุมชนประจ าปี 2556 ของเทศบาล
ต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  และเมื่อพิจารณาเป็น      
รายด้าน พบว่ามี ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่แตกต่างกัน 
คือประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท มีระดับ   
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามแผนชุมชนของ
เทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มากกว่ากับประชาชนที่มีรายได้ตั้งแต่ 5,001-10,000 บาท 
และประชาชนที่มีรายได้ ตั้งแต่ 5,001-10,000 บาท      
มี ระดับความคิด เห็นต่อการด า เนินงานตามแผน       
ชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัย อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มากกว่าประชาชนที่มีรายได้ตั้งแต่ 
15,001-20,000 ทั้งนี้จึงท าให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ต าบลอุทัย มีมุมมองการท างานของเทศบาลต าบลอุทัยไม่
เหมือนกัน ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากพื้นฐานรายได้ที่ไม่เท่า
เทียมกันท าให้ประชาชนอาจจะมีความคิดว่าต้องการให้
เทศบาลส่วนต าบลมีการปรับปรุงหรือมีอะไรเพิ่มเติม
ให้กับพวกเขามากกว่านี้ โดยไม่ได้มองภาพรวมของการ
ด าเนินงานของเทศบาลส่วนต าบลอุทัยเป็นหลัก เพราะใน
การให้การช่วยเหลือทางด้านยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน 
บางครั้งก็ต้องจ ากัดด้วยงบประมาณ ต้องคัดเลือกบุคคล  
ที่จ าเป็นและเดือดร้อนมาก่อน เทศบาลต าบลอุทัยมุ่งมั่น
ในการด าเนินตามแผนงานให้ออกมาตรงตามวัตถุประสงค์ 
และจุดมุ่งหมายที่ได้วางเอาไว้ เพื่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร
และประชาชน และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ นวพร  
แสงหนุ่ม [1] ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลในการด าเนินงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่ คือ ตัวแปร
ด้านโครงสร้างและระบบงาน ตัวแปรด้านบรรยากาศ
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล และตัวแปรด้าน
ความสามารถทางการบริหารงาน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการศึกษา
เรื่อง ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนชุมชนประจ าปี 
2556 ของเทศบาลต าบลอุทัยอ า เภออุทัยจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามแผนชุมชนของเทศบาลต าบลอุทัยอ าเภอ
อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ เกิดผลดีต่อ
ประชาชน และให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสดุจากการ
ท างานของเทศบาลต าบลอุทัยเพิ่มมากขึ้นดังนี้ 
 6.1 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข ท าให้
ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
 6.2 ควรให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 
ด้านการฝึกอาชีพการจ าหน่ายสินค้าและหาตลาด 
 6.3 ควรดูแลประชาชนในพื้นที่อาศัยอย่างสงบสุข 
 6.4 ควรให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านการป้องกันภัย
จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.6 การพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตร อย่าง
ทั่วถึงท าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับผลสัมฤทธ์ิให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดจ าแนกตามความคิดเห็นของบุคลากรและประชาชน 3) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับผลสมัฤทธ์ิในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสล
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ 4) ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง จ านวน 32 
คน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง จ านวน 381 คน รวมจ านวน 413 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน  ซึ่งก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับผลสัมฤทธิ์ใน
การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2) ผลสัมฤทธ์ิการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทองตามความคิดเห็นของบุคลากรและ
ประชาชนมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 3) องค์การแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนความคดิอ่าน 
และด้านการท างานเป็นทีมมีความ สัมพันธ์กันกับผลสัมฤทธ์ิในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ทอง โดยสามารถท านายความแปรปรวนได้เพียงร้อยละ 40.30 (R2 = .430) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 และ 4) 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ คือ จัดท าแบบสอบถาม
เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง และจัดให้มีรถเก็บ
ขยะประจ าต าบลเพื่อลดปริมาณขยะลง 
ค าส าคัญ: องค์การแห่งการเรียนรู้, ผลสัมฤทธ์ิ, การให้บริการสาธารณะ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the effectiveness in the provision of public 
service of Pho Thong Sub-district Administrative Organization, Sela Phum District, Roi Et Province, 2) 
to study the comparison of the effectiveness in the Provision of Public Service of Pho Thong Sub-
district Administrative Organization, Sela Phum District, Roi Et Province as classified by the opinions of 
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the officials and the people, 3)  to study the relationship between learning organization and the 
effectiveness in the provision of public service of Pho Thong Sub-district Administrative Organization,  
Sela Phum District, Roi Et Province, and 4) to recommend for improvement of the provision of public 
service of Pho Thong Sub-district Administrative Organization, Sela Phum District, Roi Et Province. 
There were 413 samples which consisted of 221 officials and 381 people. The research instruments 
used in this research were questionnaires. Statistical tools employed were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, independent-samples t-test, stepwise multiple regression that was 
significantly difference at the .05 level and content analysis to analyze qualitative data. The main 
research findings were as follow; 1) the effectiveness in the provision of public service of Pho Thong 
Sub-district Administrative Organization was in the highest level, 2) the effectiveness in the Provision 
of Public Service of Pho Thong Sub-district Administrative Organization as classified by the opinions 
of the officials and the people was significantly difference at the .05 level, 3) there were two learning 
organization factors consisted of the Mental Models and the Shared Vision Building affected the 
effectiveness in the provision of public service of Pho Thong Sub-district Administrative Organization 
which could totally explain the dependent variables at 40.30 (R2 = .430) with .05 level of statistical 
significance, and 4) the recommendations for improvement of the provision of public service of Pho 
Thong Sub-district Administrative Organization included; the organization should provide a 
questionnaire for public comments about the provision of public service of the organization and 
provide waste collection vehicles parishes to reduce landfill waste. 
Keywords: Learning Organization, Effectiveness, the Provision of Public Service 
 
1. บทน า 
 ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะให้
ความส าคัญกับการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดย
ก าหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงาน
ในกิจการสาธารณะระดับท้องถิ่น  ซึ่งการด าเนินการ
ปกครองท้องถิ่นมีองค์ประกอบท่ีส าคัญหลายประการ เริ่ม
จากโครงสร้างที่ท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรของประชาชนใน
ท้องถิ่นและได้ รับมอบหมายจากประชาชนให้ เป็น
ผู้ด าเนินการบริหารกิจการของท้องถิ่น ประการต่อมาคือ 
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ตัวก าหนดภารกิจของท้องถิ่นและเป้าหมายในการ
ปกครองท้องถิ่น จากนั้นจึงเป็นเรื่องของกิจกรรมคือ การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันหมายถึง
การด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ภารกิจของท้องถิ่นส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ [1] 
 ภารกิจหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งย่อมมีความแตกต่างออกกันไป
ตามสภาพภูมิศาสตร์  สภาพสั งคมและวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ และการเมือง ส าหรับภารกิจที่รัฐบาลถ่ายโอน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลซึ่งเรียกว่า 
“ภารกิจด้านการให้บริการสาธารณะ” ภารกิจนี้ได้แก่ 
การให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของ
ประชาชนทั้งในทางกายภาพและจิตใจ และเพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมในสังคม เช่น การให้บริการด้านการศึกษา 
การรักษาพยาบาล การคมนาคมขนส่ง การพักผ่อนหย่อน
ใจ การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น
ต้น จึงท าให้ เห็นได้ว่า ภารกิจด้านนี้มีขอบเขตความ
รับผิดชอบท่ีกว้างมาก 
 องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง จัดตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่
รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วน ต าบล พ.ศ.2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2542) ได้แก่ พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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และวัฒนธรรม จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก การ
รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่
สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและ
พิการ คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  ปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ .ศ .2542 ได้จัดแบ่งกรอบการให้บริการสาธารณะ
ออกเป็น6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้าน
การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากบริการสาธารณะทั้ง 6 ด้าน
เป็นบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่เป็นอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และมีความส าคัญส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นการ
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และเป็นสิ่งที่จะช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น ถือได้ว่าพนักงานส่วนต าบลเป็นกลไกที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนการให้บริการสาธารณะเกิดผล
สัมฤทธิ์ เนื่องจากเป็นผู้ที่น านโยบายในการบริหารงาน
จากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไปปฏิบัติโดยตั้งอยู่
บนระเบียบ กฎหมาย  ข้อบั งคับต่ างๆ เพื่ อ ให้ การ
ให้บริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้ าหมายที่ ได้ วางไว้  ประชาชนในท้องถิ่นจะได้ รับ
ประโยชน์มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ในการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย [2] 
  การจัดท าบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้นจะต้องมุ่งพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามทิศทางของการ
บริหารราชการแนวใหม่ส่ วนราชการต่ างๆจะต้อง
ด าเนินการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานให้มี
ความสอดคล้องตามหลักการบริหารราชการตามพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่บัญญัติเป็นแนวปฏิบัติชัดเจน
ไว้ในมาตรา 11 ว่า 
 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ 
เพื่ อ ให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ งการเรียนรู้ อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสม
กับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกานี”้  
 แนวทางปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมานี้ ถือเป็นภาระหน้าที่
ของแต่ละส่วนราชการที่จะต้องเสริมสร้างและพัฒนา
องค์กรให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน  ดังนั้น ถ้าหากองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างแน่นอน ซึ่งสอดรับกับที่อ านาจ ศรีพูนสุข [3] ที่
กล่าวไว้ว่า องค์การที่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของ
บุคลากรและมีบุคลากรที่เรียนรู้ตลอดเวลาและเรียนรู้
ร่วมกันจะเป็นองค์การที่รู้ เท่าทันกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ ไม่อาจคาดเดาได้  และสามารถ
ปรับตัวอยู่รอดและประสบความส าเร็จ มากกว่าองค์การที่
ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงสนใจที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ความสัมพั นธ์ ระหว่างองค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ กั บ
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
ศึกษาการให้บริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่ก าหนดไว้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  5) ด้านการบริหาร
จัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และ 6) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น และศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ตามกรอบ
แนวคิดของของปีเตอร์ เซ็นเก้ (Peter M. Senge) ใน 5 
ด้านคือ 1) ด้านความรอบรู้แห่งตน  2) ด้านแบบแผน
ความคิดอ่าน 3) ด้านวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) ด้านการเรียนรู้
ของทีม และ 5) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งคาดว่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์คือเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดท าบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และยังเป็นแนวทาง
ในการศึกษาค้นคว้าผู้สนใจที่จะท าการศึกษาเรื่องที่
เกี่ยวข้องนี้ต่อไปอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดจ าแนกตามความคิดเห็นของ
บุคลากรและประชาชน 
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการ
เรียนรู้กับผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด   
 2.4 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   
 
3. วิธีการวิจัย 
 การวิ จั ยค รั้ งนี้ ใ ช้ ก ารวิ จั ย เชิ งส า รวจ  (Survey 
Research) ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง จ านวน 35 คน 
และประชาชน จ านวน 8,098 คน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง รวม 8,133 คน 
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน .05 ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นบุคลากร จ านวน 32 คน และกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นประชาชน จ านวน 381 คน รวมจ านวน 413 คน 
และด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีวิธีการสุ่มแบบช้ัน

ภู มิ อ ย่ า ง เป็ น สั ด ส่ ว น  (Proportional Stratified 
Random Sampling) เพื่อหาสัดส่วนท่ีเหมาะสมของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนีค้ือ 
 ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่ วไป 
จ านวน 7 ข้อ  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 5 ระดับ ตามมาตราวัดแบบ
ลิเคร์ท (Likert’s Scale) ประกอบด้วยมากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 29 ข้อ 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ทอง 5 ระดับ ตามมาตราวัดแบบลิเคร์ท (Likert’s Scale) 
ประกอบด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ทีสุ่ด จ านวน 25 ข้อ  
 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended) จ านวน 2 
ข้อ 
 โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังชุด จ านวน 
54 ข้อ เท่ากับ 0.96  
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  มี 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  ขอ
หนังสืออนุญาตให้เก็บข้อมูลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อน าส่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ทอง/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อขอความ
ร่วมมือจากทั้งในส่วนของบุคลากรและประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 
จากนั้นเตรียมรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 413 
ชุด ท าการตรวจสอบความถูกต้อง และน าแบบสอบถาม 
มาลงรหัสเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์และแปลผลและ
น าเสนอผลในรูปของค่าสถิติ ส่วนแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิดน ามาจัดระเบียบข้อมูลน าไปวิเคราะห์ใน
รูปแบบการพรรณนาบรรยาย ในส่วนของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ ท าการเก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ 
รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ เป็นต้น  
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย  
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  (1) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้การ
แจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อพรรณนาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง และข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์
ทอง 
  (2) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย จ านวน 2 ข้อ ดังนี ้ 
  สมมติฐานการวิจัยข้อ 1 “ผลสัมฤทธิ์ในการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่นต าบลโพธิ์ทอง 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของ
บุคลากรและประชาชนมีความแตกต่างกัน” โดยใช้สถิติ
การทดสอบค่าที (t-test)  
  สมมติฐานการวิจัยข้อ 2 “องค์การแห่งการ
เรียนรู้กับผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ดมีความสัมพันธ์กัน” โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
เชิ งพหุ  (Multiple Regression Analysis) แบบขั้ นตอน 
(Stepwise) 
 3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในส่วนของการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ดของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ทองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
วางแผนและส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการ
ท่ อ งเที่ ย วมี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด  รองล งมา  ได้ แก่  ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดการชุมชน 
สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต และด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ ในขณะที่ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่นต าบลโพธิ์ทอง 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

การวางแผนและส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการจัดการ
ชุมชน สังคม และด้านการจัดการชุมชน สังคม และรักษา
ความสงบ เรียบร้อย  ด้ านโครงสร้างพื้ น ฐาน  ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมตามล าดับ 
 4.2 ผลการเปรียบเทียบการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของบุคลกรและประชาชนมี
ผลสัมฤทธ์ิที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จ านวน 1 ด้านคือ ด้านการจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ดมีผลสัมฤทธ์ิมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคลากร 
 4.3 องค์การแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนความคิด
อ่าน และด้านการท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กันกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .327 
(R = .327) มีค่าอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 43 
(R2 = .430) ซึ่งนั่นหมายความว่า ปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยคือ 
ด้านแบบแผนความคิดอ่าน และด้านการท างานเป็นทีม
สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ในการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร้อยละ 
43 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
เท่ ากั บ  .1316 (SEest = .1316) ค่ าค งที่ ขอ งสมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 3.470  (a = 3.470) 
การทดสอบนัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณมีค่าเท่ากับ 24.55 (F = 24.55) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที.่05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานตามที่ก าหนดไว้ 
 4.4 ข้อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารสว่นต าบลโพธิ์ทอง 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ สรุปผล
ดังนี้คือ จัดท าแบบสอบถามเพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ทองแล้วน ามาปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงานต่อไป ออกประชาคมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จัดฝึกอบรมบุคลากร
ในการให้บริการเพื่อเพิ่มความรู้ จัดให้มีรถเก็บขยะประจ า
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ต าบลเพื่อลดปริมาณขยะ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนรวมในการตรวจสอบการท างานและการบริหารมาก
ยิ่งขึ้น จัดให้มีเสียงตามสายเพื่อประชาชนจะสะดวกต่อ
การรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ มากขึ้น จัดให้มีไฟฟ้าตามแยกต่าง ๆ 
ภายในต าบลเพื่อลดอุบัติเหตุและอ านวยความสะดวกของ
ประชาชน และจัดสถานที่จอดรถส าหรับผู้มาติดต่อขอรับ
บริการจากหน่วยงาน 
 
5. อภิปรายผล 
 5.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ดของกลุ่มตัวอย่างทั้งที่เป็นบุคลากรและประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทองโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เป็นเพราะองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริการสาธารณะที่สอดคล้องตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่อยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ได้จัดแบ่งกรอบการให้บริการสาธารณะออกเป็น 6 ด้าน 
คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ท รัพ ย ากร ธรรม ชาติ แ ล ะสิ่ งแ วด ล้ อ ม  แ ละด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ท าให้การบริการสาธารณะในทุก ๆ ด้านขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ทองไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ ในระดับที่
บุ คลากรและประชาชนในพื้ นที่ พึ งพอใจ  จึ งท าให้
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ดมี
มากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ธัญญารัตน์ เรียนกะศิลป์ [2] ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตจั งหวัดสุพรรณ บุ รี  พบว่า  ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีมีมากกว่าร้อยละ 70 
 5.2 การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดตามความ
คิดเห็นของบุคลกรและประชาชนมีผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ด้าน
คือ ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์ทองมีผลสัมฤทธิ์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็น
บุคลากร โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อ
เก็บรักษาน้ าใต้ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
บ ารุงรักษาป่าอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการบูรณาการของทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาด
ของถนน ทางน้ า ทางเดินสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลและดูแลดูแลแหล่งน้ าที่มีการปล่อยสารพิษ
จากการท าการเกษตร 
 5.3 องค์การแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนความคิด
อ่าน และด้านการท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กันกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยสามารถท านายความแปรปรวนได้เพียงร้อย
ละ 40.30 (R2 = .430) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
สามารถอภิปรายผลของสมการถดถอยดังนี้ 
     5.3.1 ด้านแบบแผนความคิดอ่าน  กรณีที่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างด้านแบบแผนความคิดอ่านกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธ์ิทองดังกล่าว ท้ังนี้ เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธ์ิมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างทันการณ์ บุคลากรมีการ
พิจารณาไตร่ตรองข้อมูลต่างๆอย่างรอบคอบทุกด้านก่อน
การตัดสินใจด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกครั้ง สามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ประสบผลส าเร็จด้วยตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของสกล บุญสิน [4] ที่ได้กล่าวว่า 
แบบแผนความคิดอ่านจะเป็นข้อตกลงเบื้องต้นความเช่ือ
พื้นฐาน ข้อสรุปหรือภาพลักษณ์ที่ตกผลึกในความคิดอ่าน
ของคนท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจต่อสรรพสิง่ในโลก 
มีผลต่อการประพฤติปฏิบัติต่อค่านิยม เจตคติต่อบุคคล 
เพื่อเป็นการฝึกให้เกิดความเข้าใจและสามารถแยกแยะสิ่ง
ที่เช่ือกับสิ่งที่ปฏิบัติได้โดยองค์การจ าเป็นต้องมีการเปิด
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เวทีที่สะท้อนถึงชุมชนนักปฏิบัติให้เกิดขึ้นในองค์การเพื่อ
เป็นการเปิดโอกาสให้คนมีการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การจัด
ให้มีเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นการพบปะกันตามทางเดิน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสนธิ ไสยคล้าย [5] ที่ ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าและองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า มี
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนความคิด
อ่านอยู่ในระดับมาก 
    5.3.2 ด้ าน ก ารท า งาน เป็ น ที ม  ก รณี ที่ พ บ
ความสัมพันธ์  ระหว่ างด้ านการท างาน เป็ นที มกับ
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธ์ิทองดังกล่าว ท้ังนี้ เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่เปิด
โอกาสให้บุคลากรได้ตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน การฝึกอบรมและวิธีการเรียนรู้การท างานเป็นทีม 
มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้ตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของสกล บุญสิน [4] ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ของ
ทีมเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึงคือจะท าอย่างไรให้ระดับ
ความสามารถของทีมเหนือกว่าระดับความสามารถของ
บุคคลในทีมโดยการพัฒนาทีมให้มีขีดความสามารถนั้น
จ าเป็นต้องมีการประสานความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีโดย
ผ่านการพูดคุย และการอภิปรายของผู้คนในองค์การ 
เพื่อให้ เกิดการปรับทิศทางให้ เหมาะสมกับองค์การ 
นอกจากนี้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการเพิ่มอ านาจในการ
ตัดสินใจให้แก่บุคคลหรือทีม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้ ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พนานันท์ โกศินานนท์ [6] ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องแนว
ทางการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าวิทยาลัยราชพฤกษ์
บริหารงานให้เกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านการ
เรียนรู้เป็นทีมอยู่ในระดับมาก 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 6.1.1 ข้อเสนอแนะด้านผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้ 
     6.1.1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานควรจัด
ให้มีไฟฟ้าและความส่องสว่างตามสถานที่สาธารณะและมี
การจัดหาแหล่งน้ าเพื่อความต้องการในการใช้น้ าเพื่อ

การเกษตรของประชาชนอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
ประชาชน มีการก่อสร้างรางระบายน้ าเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในช่วงฤดูฝนป้องกันน้ าท่วม 
  6.1.1.2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน่วยงาน
ควรมีการจัดการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด และ
ป้องกันกลุ่ม เสี่ยง และประชาชนทั่ วไปไม่ ให้ เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการระดมพลังทุกภาคส่วน
และการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก  เยาวชน และ
ผู้ด้อยโอกาส 
  6.1.1.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
รักษาความสงบเรียบร้อย หน่วยงานควรมีการจัดการให้
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและให้ความส าคัญต่อการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  6.1.1.4 ด้านการวางแผนและการส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว หน่วยงานควรมี
การจัดบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
และการส่งเสริมการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน 
  6.1.1.5 ด้ านการบริหารจัดการและอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หน่วยงานควรมีการ
จัดการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และบ ารุงรักษาป่ าอย่ างยั่ งยืน  การบริหารจัดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีการบูรณาการ
ของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
  6.1.1.6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงานควรมีการจัด
ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด สร้างเป็น
องค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น 
 6.1.2 ข้อเสนอแนะด้านองค์การแห่งเรียนรู้ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธ์ิทอง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้ 
  6.1.2.1 ด้านแบบแผนความคิดอ่าน หน่วยงาน
ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้ประสบผลส าเร็จด้วยตนเอง นอกจากนี้ควรมีการ
ส่งเสริมให้มีการพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลต่างๆอย่าง
รอบคอบทุกด้านก่อนการตัดสินใจด าเนินการเรื่องใดเรื่อง
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หนึ่งทุกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้นก็ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้ 
 6.1.2.2 ด้านการท างานเป็นทีม หน่วยงานควรมี
การจัดระบบการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้
ตัดสินใจแก้ปัญหาการปฏิบัติงานร่วมกันและการฝึกอบรม
และวิธีการเรียนรู้การท างานเป็นทีมหน่วยงานควรมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและยอมรับเหตุผลของ
กันและกัน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับบุคลากร
ของหน่วยงานอื่นในการวิเคราะห์หาวิธีการที่จะท าให้งาน
บรรลุผลส าเร็จ  
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยวิจัยคร้ังต่อไป 
  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้สนใจที่ท าวิจัยในเรื่องนี้
ในครั้งต่อไปให้เกิดประโยชน์ ดังนี ้ 
  6.2.1 ควรศึกษารูปแบบหรือวิธีการในการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทองแบบ
เจาะลึกเป็นรายด้าน เพื่อให้ได้วิจัยที่คุณภาพ 
  6.2.2 ควรศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก  (in-
depth interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และ
ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่องทางการรับรู้ข้อมูลในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวัดยม กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้กับองค์การ

บริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 178 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาในระดับประกาศวิชาชีพ

ช้ันสูง อาชีพค้าขาย สถานภาพสมรส  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท ใช้ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่

สามารถเข้าถึงได้รวดเร็วและเข้าใจง่ายดีที่สุด คือเสียงตามสาย ความถี่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสาย

ประชาชนรับรู้ประจ า ส่วนป้ายประชาสัมพันธ์และหนังสือราชการ ประชาชนรับรู้บางครั้ง  ประชาชนต้องการให้

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเสียงตามสาย และการออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน เดือนละครั้ง ส่วนป้าย

ประชาสัมพันธ์ และหนังสือราชการ 6 เดือนต่อครั้ง และต้องการให้เพิ่มหรือปรับปรุงช่องทางการรับรู้ คือ เสียงตาม

สาย รองลงมา เว็บไซต์ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการรับช าระภาษี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

คือ ด้านกระบวนการให้บริการและประชาสัมพันธ์  ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ และด้านสถานที่หรือเครื่องมือที่

ให้บริการ  

ค าส าคัญ: ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร, การจัดเก็บภาษี 

 
Abstract 

 This research aims to Tax Information Channels in local tax collecting of Wat Yom sub -
district administrative organization. The sample consisted of 178 local taxpayers in Wat Yom sub -
district administrative organization, Bang Pa-in, Ayutthaya. According to research procedure, 
questionnaire was used for data collection. The results showed that: 1) the majority are female, 
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aged between 41-50 years, married, education level was vocational diploma/college . Their 
occupations were merchant, average income is less than 10,000 baht per month and submits the 
property tax. The most frequency and convenience tax information channel was the audio lines. 
Besides, the display and official letters were sometimes perceived. The frequency of dissemination 
via audio lines was once a month. The display and official letters people were disseminated every 
6 months. In addition, the tax-payers perception, improve tax information channel and the official 
website.  
Keyword: Channels for information perception, Imposition 
 

1. บทน า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจ
หน้าที่ในการปกครองตนเองในขอบเขตพื้นที่ที่ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจนมีความเป็นเอกภาพหรืออิสระในการ
บริหารงานงบประมาณ และอื่น ๆ โดยมีงบประมาณ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
ซึ่งงบประมาณด้านรายรับมีแหล่งที่มาส าคัญจากการ
จัดเก็บภาษีอากรประเภทต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ดีรายได้
จากภาษีอากรประสบปัญหาในแง่การบริหารจัดการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในเรื ่องของการจัดเก็บภาษีของ
ท้องถิ่นที่จะต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่อง
ของประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ให้
ท้องถิ่นพึ ่งพาตนเองได้มีรายได้เพียงพอที่จะบริหาร
กิจการของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น โดยปัญหาการจัดเก็บภาษีท้องถิ ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม คือ ไม่สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด [1-3] ทั้งนี้อาจเป็นสาเหตุเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการมีไม่เพียงพอ กระบวนการให้บริการ และ
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง รวมถึงประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี ท้องถิ่น อันเป็นสาเหตุ
ของการค้างช าระภาษี องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม
จึงตระหนักถึงการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจ ัดเก ็บภาษี อ ีกทั ้งย ัง เป ็นการประหย ัดทั ้ง

งบประมาณในการติดตามการค้างช าระภาษี เพื่อที่จะ
ได้น างบประมาณในส่วนนี้ไปพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาช่องทางการรับรู้ข้อมูลในการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้เสีย
ภาษีท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม 
จ านวน 320 คน   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นการใช้สุ่มตัวอย่าง
แบบช้ันภูมิตามสัดส่วน จ านวน 178 คน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ  สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และประเภทภาษี 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับช่องทางการรับรู้
ข้อมูลภาษีท้องถิ่นประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
จัดเก็บภาษีท้องถิ ่นด้านเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการ  ด้าน
กระบวนการให้บริการและประชาสัมพันธ์ และด้าน
สถานที่/เครื่องมือที่ให้บริการ ประกอบด้วยข้อค าถาม 
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จ านวน 16 ข ้อ  โดยแบ ่ง เนื ้อหาออกเป ็น  3 ด ้าน 
แบบสอบถามจ ัดท าแบบมาตราส ่วนประมาณค ่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีการแปลความหมาย 5 
ระดับ 
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้ความถี่ (Frequency), ร้อยละ (Percentage),  
ค่ า เ ฉ ลี่ ย (Mean)แ ล ะ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น     
(standard Deviation) 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ที ่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง  จ านวน 
127 คน  คิดเป็นร้อยละ 71.3 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 41 มีระดับการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 107 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.1 ประกอบอาชีพค้าขาย จ านวน 99 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 มีสถานภาพสมรส จ านวน 
115 คน  คิดเป็นร้อยละ 64.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.7 และช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 100 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 56.2 
4.2 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลภาษีท้องถิ่น 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น ผ่านช่องทางหนังสือราชการจาก อบต.จ านวน 
176 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.9  รองลงมา คือ เสียงตาม
สายของ อบต. จ านวน 161 คน  คิดเป็นร้อยละ 90.4 
และช่องทางการรับรู้ข่าวสารการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยมที่สามารถเข้าถึงได้
รวดเร็วและเข้าใจง่ายดีที่สุด  คือ เสียงตามสายของ อบต.
จ านวน 121 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.0  
 ความถี่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการจัดเก็บภาษี   
โดยผ่านช่องทางเสียงตามสายของ อบต. ประชาชนรับรู้
ประจ า  จ านวน 102   คิ ด เป็นร้ อยละ 57.3 ป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ประชาชนรับรู้บางครั้ง จ านวน 116 คน 

คิดเป็นร้อยละ 65.2 และหนังสือราชการจาก อบต. 
ประชาชนรับรู้บางครั้ง จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.8 
 ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน
ต้องการ โดยผ่านช่องทางเสียงตามสาย เดือนละครั้ง 
จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 การออกหน่วย 
อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เดือนละครั้ง จ านวน 77 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.3 ป้ายประชาสัมพันธ์ 6 เดือน/ครั้ง 
จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 83.1 และหนังสือ
ราชการจาก อบต. 6 เดือน/ครั้ง จ านวน 156 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.6 
 ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เพิ่มหรือปรับปรุงช่อง
ทางการรับรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึง
มากที่สุด คือ เสียงตามสายของ อบต. จ านวน 165 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.7 รองลงมา เว็บไซต์ จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.6 
4.3  การให้บริการช าระภาษี 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การให้บริการช าระภาษี 
 

ข้อค าถาม 
ระดับการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1.ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ 

4.03 0.46 มาก 

2.ด้านกระบวนการ
ให้บริการและ
ประชาสมัพันธ์ 

4.09 0.40 มาก 

3.ด้านสถานท่ี/เครื่องมือ  
ที่ให้บริการ 

3.77 0.39 มาก 

รวม 3.96 0.28 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 กลุ่มที่ตอบแบบสอบถาม มีความ
พอใจในการให้บริการรับช าระภาษี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน และเมื่อแยก
เป็นรายย่อยในแต่ละด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ คือเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดเก็บภาษีมีความรู้ใน
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เรื่องภาษีเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด และข้ออื่น ๆ อยู่
ในระดับมากทุกข้อ ด้านกระบวนการการให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์ คือมีการประชาสัมพันธ์ในการยื่นช าระ
ภาษีอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมากที่สุด และข้ออื่นๆอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ และด้านสถานที่หรือเครื่ องมือที่
ให้บริการอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
5. การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเรื่อง ช่องทางการรับรู้ข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม  
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญมาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้                                 
 5.1 ช ่องทางการร ับรู ้ข ่าวสารการจ ัด เก ็บภาษี
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม ประชาชน
ส่วนใหญ่รับรู ้ข่าวสารการจัดเก็บภาษีท้องถิ ่น  ผ่าน
ช่องทางหนังสือราชการ ซึ ่งประชาชนรับรู ้บางครั ้ง 
เนื ่อ งจาก  อบต . ได ้จ ัดท าหน ังส ือร าชการแจ ้ง ให้
ประชาชนรับรู ้ข่าวสารการจัดเก็บภาษีท้องถิ ่นเป็น
หนังสือราชการ 6 เดือนต่อครั้ง ประชาชนรับรู้ประจ า 
ผ่านช่องทาง เสียงตามสาย เดือนละครั ้ง ต้องการให้
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม เพิ่มหรือปรับปรุงช่อง
ทางการรับรู ้เกี ่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ ่นเพื ่อให้
เข้าถึงมากที่สุด คือ เสียงตามสาย เป็นช่องทางการรับรู้
ข ่าวสารการจ ัด เก ็บภาษีท ้องถิ ่นที ่สามารถเข ้าถ ึง        
ได้รวดเร็วและเข้าใจง่ายดีที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฉลองเนตร บุดดี [4] ได้ศึกษาช่องทางการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียง
เชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย พบว่า ช่องทางการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ประชาชนส่วนใหญ่
รับรู้ข่าวสารการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ผ่านเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้านและเป็นช่องทางการรับรู้ที่สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร 
ดีที่สุด   
 

 5.2  กลุ่มตัวอย่างพอใจในการให้บริการรับช าระ
ภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม เกี ่ยวกับ
กระบวนการให้บริการและประชาสัมพันธ์ มีการ
ประชาสัมพันธ์ในการยื่นช าระภาษีอย่างทั่วถึงได้จัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องการทางการสื่อสารหลาย
ช่องทาง เช่น เสียงตามสาย หนังสือราชการ ออก
หน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน แผ่นพับ เว็บไซต์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารการ
จัดเก็บภาษี และมาช าระภาษีให้ได้ตามเป้าหมาย มี
ก าหนดระยะเวลาในการยื่นแบบและสิ้นสุดการช าระ
ภาษีชัดเจน มีการติดตามและตรวจสอบผู ้เสียภาษี
อย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง มีการแจ้งเตือนผู้ที่ค้างช าระ
ภาษีให้มาช าระภาษีอย่างทั ่วถึง มีการประเมินการ
จัดเก็บภาษีด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค  และมี
แบบฟอร์มแสดงรายการช าระภาษีชัดเจนและสามารถ
เข้าใจง่าย รองลงมาด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความ
พึงพอใจในระดับมาก เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ด้านการจัดเก็บภาษีมีความรู ้ในเรื ่องภาษีเพียงพอ 
ให้บริการตามล าดับก่อนและหลัง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
บริการด้วยความรวดเร็ว และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ช าระภาษีอย่างเพียงพอ และด้านสถานที่/เครื่องมือที่
ให้บริการมีความพอใจในระดับมาก เนื่องด้วยองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการจัดน้ าดื่มให้บริการแก่ผู้มาช าระ
ภาษีอย่างเพียงพอ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดเก็บภาษีอย่างเพียงพอและทันสมัย จัดสถานที่
ให้บริการแก่ประชาชนให้มีความสะอาดและเป็น
ระเบียบ ที่ตั้งสถานที่รับช าระภาษีมีความสะดวกใน
การเดินทางมาติดต ่อ และจัดที ่นั ่งส าหรับผู ้มาร ับ
บริการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อนุกูล จ าเริญกุล [5] ได้ศึกษาความความคิดเห็นที่มี
ต่อการให้บริการด้านจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมือง
กาฬส ินธุ ์ พบว ่า  ร ะด ับความค ิด เห ็นที ่ม ีต ่อกา ร
ให้บริการ ด้านการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่อยู ่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าส ูงส ุด ไปหาค่าต่ าส ุด  ด ังนี ้ ด ้านเจ ้า หน้าที ่หร ือ



ARU Research Journal, Vol.3, No.1, January 2015                                                                                               59 

 

บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะจากการน าผลการวิจัยไปใช้      
 6.1.1 ผู ้บร ิหารองค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม 
ควรปรับปรุงสื่อและช่องทางการรับรู้ข่าวสารการจัดเก็บ
ภาษีให้มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงประชาชนให้ทั่วถึง 
รวดเร็วทันเวลา และชัดเจน ได้แก่ เสียงตามสายควรมี
การเพิ่มจุดประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวให้ครอบคลุม
ทั่วพื้นที่ของต าบล อีกทั้งควรมีปรับปรุงช่องทางอื่นร่วม
ด้วยเช่นเว็บไซต์ หนังสือราชการ เพราะสามารถเข้าถึง
ประชาชนได้รวดเร็วเช่นกัน 
 6.1.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้บริหารองค์การ
บร ิหารส ่วนต าบลควรให ้ความส าค ัญก ับการจ ัด
เจ ้าหน้าที ่ให้บร ิการรับช าระภาษีอย ่างเพียงพอ ใน
ช่วงเวลาการจัดเก็บภาษี ควรเพิ ่มการให้บริการรับ
ช าระภาษีช ่ว ง เวลาพัก เที ่ยงหร ือว ันหย ุดราชการ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการตามล าดับก่อนและหลัง ด้วยความ
รวดเร็ว และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 6.1.3 ด ้า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห ้บ ร ิก า ร แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
และงานด้านการจัดเก็บภาษีควรจัดท ามีแบบฟอร์ม
แสดงรายการช าระภาษีชัดเจนและสามารถเข้าใจง่าย 
และควรเพิ่มความถี่ในการแจ้งเตือนผู้ที่ค้างช าระภาษี
ให้มาช าระภาษีอย่างทั่วถึง ควรมีการวางแผนการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ พัฒนาและปรับปรุง สื่อและ
ช ่องทางการสื ่อสารที ่ม ีประส ิทธ ิภาพและ เข ้าถ ึง
ประชาชนให้รับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
 6.1.4 ด้านสถานที่/เครื่องมือที่ให้บริการ ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล ควรจัดสถานที่ให้เหมาะสม    
มีที่นั่งส าหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอ สถานที่
ให ้บร ิการแก ่ประชาชนม ีความสะอาด และ เป ็น
ระเบียบ และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดเก็บภาษีมีเพียงพอและทันสมัย 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรมีการศึกษาความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ที่มีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน  
 6.2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที ่ม ีผลต่อความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน 
 6.2.3 ควรมีการศึกษาการสื่อสารขององค์กรที่มีผล
ต่อการร ับรู ้ข ้อมูลต่าง ๆ ของประชาชนที ่องค ์การ
บริหารส่วนต าบลให้บริการ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพในการจัดเก็บภาษีในเขต
พื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนต่อสภาพในการจัดเก็บภาษี ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อปัญหาในการจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่เสียภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน  295 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยค่าสถิติที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว โดยการทดสอบด้วยค่าสถิติเอฟ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยการทดสอบด้วยวิธีแอลเอสดี 
โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผลการวิจัยพบว่า  1) โดยรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพในการจัดเก็บ
ภาษีภาพรวมอยู่ในระดับมาก  2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมไม่แตกต่างกัน และประชาชนท่ีมีสถานภาพ และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมแตกต่างกัน และ 3) ปัญหาการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ขาดการสร้างความเข้าใจที่ดีในการจัดเก็บภาษี ขาดช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและทั่วถึง และภาษีท่ีจัดเก็บมีหลายประเภทและมีความซ้ าซ้อน 
ค าส าคัญ: สภาพในการจัดเก็บภาษี, ปัญหาในการจัดเก็บภาษี 

 
Abstract 

 This research aimed to: 1) study opinions of people towards conditions of tax collection of  
Baan Pom subdistrict administrative organization,  Ayutthaya district,  Ayutthaya province, 2) compare 
opinions of the people towards classified by personal factors conditions of tax collect of Baan Pom 
sub-district administrative organization, Ayutthaya district, Ayutthaya province, and 3) study opinions 
of people towards problems of tax collect of Baan Pom sub-district  administrative Organization, 
Ayutthaya district, Ayutthaya province.  The samples were 295 tax payers of Baan Pom sub-district 
administrative organization, Ayutthaya district, Ayutthaya province. The instrument was a 
questionnaire, and the statistical analysis was performed in terms of frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test and LSD. The findings revealed as follows: 1) levels of opinion of the 
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people, the conditions in collecting tax,  2) different the opinion of the people, the conditions in 
collecting tax with sex, age, education and average income per month.  and  did not affect different 
the opinion of the people with status and careers, and 3) the problems of tax collect of Baan Pom 
sub-district  administrative Organization, Ayutthaya district, Ayutthaya province,  include lack of good 
understanding of taxation. Lack of public relations activities and thoroughly modern, and there are 
many types of taxes collected and redundancy. 
Keywords: Conditions of Tax Collection, Problems of Tax Collection 
 
1. บทน า 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้ึน 
ซึ่ งมีสาระในการก าหนดอ านาจและหน้าที่ ในการ
จัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
เอง โดยพยายามถ่ายโอนภารกิจหน้าที่หลายประการที่รัฐ
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และภารกิจนั้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็สามารถด าเนินการและรับผิดชอบได้ 
รวมทั้งก าหนดให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เหมาะสมกับภารกิจที่ ได้รับ
มอบหมาย และยังมีแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โดยแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ได้ให้ความส าคัญต่อแนวทางการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจและการกระจาย
อ านาจ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ คือ 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการคลังท้องถิ่น 
แผนการกระจายอ านาจฯ ได้ให้ความส าคัญประเด็น   
การพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้อง มี รายได้หลัก       
จาก 3 แหล่ง คือ รายได้ภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง รายได้
จากภาษีและค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บให้หรืออนุญาตให้
เก็บเพิ่มเติม เงินอุดหนุน ทั้งในรูปเงินอุดหนุนทั่วไป และ
เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ  
 จากแหล่งรายได้ดังกล่าวแผนการกระจายอ านาจฯ 
ได้ให้ความส าคัญกับรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บเอง เนื่องจากจะมีส่วนช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษบ ารุงท้องที่และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึง
รายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนราชการอื่น เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล ทรัพย์สินขององค์กรและแหล่งเงินกู้อื่น  
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดในรูปแบบ
ของกฎหมาย พระราชบัญญั ติ  พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง รวมถึงระเบียบและ
ข้อบังคับอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ให้แก่องค์กรและเพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้มาพัฒนาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องท้องถิ่น  
 และเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่การกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็น
อิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล      
การบริการเงินการคลัง และนโยบายการกระจายอ านาจ
ทางการเงินการคลังและงบประมาณให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีหลักการและแนวทางเกี่ยวกับรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญกับรายได้ 
การปรับปรุงรายได้ที่จัดเก็บ แนวทางการขยายฐานภาษี 
การก าหนดอัตราภาษี เพื่อเพิ่มรายได้ให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ผู้วิจัยในฐานะปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมีความเกี่ยวข้องกับงานด้านจัดเก็บรายได้ 
จึงมีความสนใจท าการศึกษาวิจัย เรื่องสภาพและปัญหา
ในการจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้ า น ป้ อ ม  อ า เภ อ พ ร ะ น ค รศ รี อ ยุ ธ ย า  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ไปเป็นแนวทางพัฒนา การปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่ อศึ กษาความคิด เห็ นของประชาชนต่อ    
สภาพในการจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร          
ส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
สภาพในการจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 2.3  เพื่ อศึ กษาความคิด เห็ นของประชาชนต่อ   
ปัญหาในการจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหาร           
ส่วนต าบล บ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เสีย
ภาษีในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ านวน 1,119 คน กลุ่มตัวอย่างที่น ามาวิจัยครั้งนี้ จ านวน 
295 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม  
โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่ วไป เกี่ ยวกับผู้ ตอบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ตอนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพในการจัดเก็บภาษี 
อ งค์ ก า ร บ ริ ห า รส่ ว น ต า บ ล บ้ า น ป้ อ ม  อ า เภ อ
พ ระน ครศ รี อ ยุ ธย า จั งห วั ดพ ระน ค รศรี อ ยุ ธย า 
ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 24 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 6 ด้าน แบบสอบถามจัดท าแบบมาตราส่วน
ประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมี การแปล
ความหมาย 5 ระดับ 
 ตอนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการจัดเก็บภาษี
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรี 
พ ระน ครศ รี อ ยุ ธย า จั งห วั ดพ ระน ค รศรี อ ยุ ธย า 
ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 30 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 6 ด้าน แบบสอบถามจัดท าแบบเลือกตอบ 
 

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้ความถี่  (Frequency), ร้อยละ  (Percentage),  
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard 
Deviation) เป รียบ เที ยบค่ า เฉลี่ ย ด้ วยสถิ ติ  t-test,  
F-test, และการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี 
แอล เอส ดี 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มี
สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10.000 บาท 
4.2 ข้อมูลด้านสภาพในการจัดเก็บภาษี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
สภาพการจัดเก็บภาษี ในภาพรวม 
 

สภาพการจัดเก็บภาษ ี
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. 
แปล
ความ 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
จัดเก็บภาษ ี

3.75 0.90 มาก 

2. ด้านระบบการให้บริการ 
การจัดเก็บภาษ ี

3.41 0.85 ปานกลาง 

3. ด้านสถานที่ให้บริการ 
จัดเก็บภาษ ี

3.78 0.90 มาก 

4. ด้านหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การจัดเก็บภาษ ี
5. ด้านการประชาสัมพันธ ์

3.64 
 
3.06 

0.84 
 
0.92 

มาก 
 

ปานกลาง 
6 . ด้ า น ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

3.66 0.89 มาก 
 

รวม 3.55 0.73 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้ า น ป้ อ ม  อ า เภ อ พ ร ะ น ค รศ รี อ ยุ ธ ย า  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพ
การจัดเก็บภาษี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจัดเก็บภาษี 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
จัดเก็บภาษี 

ระดับความคิดเห็น 
(X ) (S.D.) แปลความ 

1.เจ้าหน้าท่ีให้ความสนใจ
เมื่อประชาชนสอบถามหรือ
ขอรับบริการ 

3.65 1.02 มาก 

2.เจ้าหน้าแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย 

3.75 0.95 มาก 

3.เจ้ าห น้ า ท่ี บ ริ ก ารด้ วย
ความเสมอภาค 

3.76 0.95 มาก 

4.เจ้ าห น้ า ท่ี บ ริ ก ารด้ วย
ความสุภาพ 

3.84 0.89 มาก 

รวม 3.75 0.90 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจัดเก็บ
ภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่
ในระดับมาก  
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านระบบการให้บริการการ
จัดเก็บภาษี 
 

ด้านระบบการให้บริการการ
จัดเก็บภาษี 

ระดับความคิดเห็น 
(X ) (S.D.) แปลความ 

1.มีการติดประกาศขั้นตอนใน
การให้บริการอย่างชัดเจน 

3.43 0.92 ปานกลาง 

2.มีการจัดล าดับก่อนหลังใน
การให้บริการ 

3.38 0.94 ปานกลาง 

3.ขั้นตอนในการช าระภาษี
เข้าใจง่ายและชัดเจน  

3.40  0.94 ปาน     
กลาง 

4.มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการให้บริการอยู่เสมอ 

3.44  0.95 ปานกลาง 

รวม 4.38  0.53 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านระบบการให้บริการการ
จัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านสถานท่ีให้บริการจัดเก็บภาษี 
 

ด้านสถานที่ให้บริการ
จัดเก็บภาษี 

ระดับความคิดเห็น 
(X ) (S.D.) แปลความ 

1.สถานท่ีให้บริการมีความ
สะอาด 
2.มีจุดบริการชัดเจนเห็นได้ง่าย 
3.มีห้องน้ าสะอาดให้บริการ 
4.สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน
สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ 

3.74 
 

3.74 
 

3.78 
 

3.85 

1.02 
 

0.96 
 

0.93 
 

0.94 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 3.78 0.90 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพ
การจัดเก็บภาษี ด้านสถานที่ให้บริการจัดเก็บภาษี ของ
อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล บ้ าน ป้ อ ม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
จัดเก็บภาษี 
 

ด้านหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี 

 

ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปลความ 

1.หลักเกณฑ์การช าระภาษี
ทุกประเภทมีความเหมาะสม  

3.61 0.88 มาก 

2.มีกฎหมายก าหนดถึงอัตรา
ภาษีแต่ละประเภทไว้อย่าง
ชัดเจน 

3.66 0.88 มาก 

3.มีการปรับปรุงขั้นตอนการ
จั ด เก็ บ ภ า ษี เพื่ อ ค ว า ม
เหมาะสมอยู่เสมอ 

3.63 0.86 มาก 

4.อัตราภาษี ท่ีก าหนดขึ้นมี
ความเหมาะสม 

3.64 0.91 มาก 

รวม 3.64 0.84 มาก 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านสถานที่ให้บริการจัดเก็บภาษี 
ขององค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลบ้ านป้ อม  อ า เภอ



ARU Research Journal, Vol.3, No.1, January 2015                                                                                               65 
 

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่
ในระดับมาก  
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) 
แปล
ความ 

1.เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็น 

3.15 0.97 ปาน
กลาง 

2.มีการชี้แจงเกี่ยวกับหน้าท่ีใน
การช าระภาษีให้ประชาชน
เข้าใจ 

3.08 0.99 ปาน
กลาง 

3.มีการชี้ แจงให้ ประชาชน
ทราบถึงประโยชน์ท่ีประชาชน
ได้ รับ เมื่ อ มี ก ารช าระภ าษี
ให้กับ อบต. 

3.08 1.00 ปาน
กลาง 

 

4.มีช่องทางประชาสัมพันธ์ท่ี
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ง่ายและชัดเจน 

2.97 1.09 ปาน
กลาง 

รวม 3.07 0.93 ปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
สภ าพ การจั ด เก็ บ ภ าษี  ด้ านการป ระชาสั มพั น ธ์         
ขององค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลบ้ านป้ อม  อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี 
 

ด้านการความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

ระดับความคิดเห็น 

(X ) (S.D.) แปล
ความ 

1.เจ้ า ห น้ า ท่ี มี ค ว า ม เข้ า ใจ
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีแต่ละ
ประเภทชัดเจน 
2.ความเข้าใจการจัดเก็บภาษี
ของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

3.65 
 
 

3.65 

0.92 
 
 

0.96 

มาก 
 
 

มาก 

    

 
 
ตารางที่ 7 (ต่อ)  

ด้านการความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

ระดับความคิดเห็น 

(X ) 
(S.D.

) 
แปล
ความ 

3.เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความ
สามรถในการจัดเก็บภาษี
เป็นอย่างด ี
4.เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบ
ค าถามเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีได้อย่างชัดเจน 

 
3.69 

 
 

3.67 
 

 
0.94 

 
 

0.98 

 
มาก 

 
 

มาก 

รวม 3.67 0.89 มาก 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษี ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
4.3 ข้อมูลด้านการเปรียบเทียบสภาพการจัดเก็บภาษี 
อ งค ์ก า รบ ร ิห า รส ่ว น ต าบ ล บ ้าน ป ้อ ม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ประชาชนที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 ประชาชนที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมไม่แตกต่างกันแต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อสภาพการจัดเก็บภาษีแตกต่างกัน 
 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน  
 ประชาชนที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
 ประชาชนที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
 ประชาชนที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อสภาพการจัดเก็บภาษีแตกต่างกัน 
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4.4 ข้อมูลด้านปัญหาจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 ปัญหาการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน    
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการจัดเก็บภาษี 
 
5. การอภิปรายผล 
 ผลการศึ กษาสภาพและปัญ หาในการจัด เก็ บ        
ภาษี องค์ การบริห ารส่ วนต าบลบ้ านป้ อม  อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้จาก
เครื่องมือการศึกษาค้นคว้ามีประเด็นที่น่าสนใจสามารถ
น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 5.1 สภาพการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวมนั้นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านระบบการให้บริการการ
จัดเก็บภาษี และ ด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะประชาชนมีความ
สนิท ใกล้ชิดกับองค์การบริหารส่วนต าบลมากขึ้น และ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีงานบริการประชาชนมากข้ึน 
จึงท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หน้าที่
งานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ อธิวัฒน์ ปิยะนันท์บรรทัด [1] ได้วิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
จัดเก็บภาษีของกองคลังเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
สกลนคร ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลต าบล เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และหน่วยงานของรัฐมีการกระจายอ านาจให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลมากข้ึน 
 5.2 ปัญหาในการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า 
  5.2.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการการจัดเก็บภาษี 
ปัญ ห าการจั ด เก็ บภ าษี ขององค์ ก ารบ ริห ารส่ วน        
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่ตรงต่อเวลาใน
การให้บริการเป็นอันดับแรก เนื่องจากประชาชนบางส่วน
ต้องไปท างานตอนเช้าและกลับบ้านตอนเย็น ซึ่งไม่ว่างมา
ในเวลาราชการ แต่บางครั้งอาจมาตอนเช้า ซึ่งบางครั้ง

เจ้าหน้าที่ยังมาไม่ถึงสถานที่ท างาน ซึ่งประชาชนอาจต้อง
รอเวลาประมาณ 5-15 นาทีซึ่งเป็นเวลาที่ประชาชนต้อง
รีบไปท างานอยู่แล้ว จึงท าให้ประชาชนไม่พอใจ  
  5.2.2 ด้านระบบการให้บริการจัดเก็บภาษี ปัญหา
การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน ต าบลบ้านป้อม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
ปัญหาไม่มีบริการออกไปรับช าระภาษีนอกสถานที่ เป็น
อันดับแรก เนื่องจากประชาชนบางส่วน ไม่สะดวกในการ
เดินทาง หรือมีภาระหน้าที่ ไม่สามารถมาช าระภาษีได้ จึง
ต้องการให้มีบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
  5.2.3 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้บริการจัดเก็บภาษี ปัญหาการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปัญหาสถานที่ให้บริการคับ
แคบเป็นอันดับแรก เนื่องจากสถานที่ในการให้บริการ   
ไม่กว้าง บางครั้งประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับการพร้อม
กันหลายท่าน จึงท าให้เกิดความไม่สะดวกในการขอรับ
บริการ 
  5.2.4 ด้านหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดเก็บ
ภาษี ปัญหาการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีปัญหาภาษีที่จัดเก็บมีหลายประเภท
และมีความซ้ าซ้อนเป็นอันดับแรก เนื่ องจาก ภาษี          
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการจัดเก็บตาม
ข้อบัญญัติ ได้แก่ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน 
ผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายถ้าปิดป้ายหน้าร้าน ต้องช าระ
ภาษีโรงเรือนและภาษีป้ายซึ่งต้องช าระภาษีทั้ งสอง
รายการ และหากบางท่านมีที่ดินต้องช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่ด้วย จึงเป็นสาเหตุให้ประชาชนหลายท่านคิดว่า
เป็นการจัดเก็บภาษีที่ซ้ าซ้อน สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ศจิษฐา บุญทา [2] ได้ วิจัย เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองตัน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ภาษี
ที่รัฐก าหนดให้ประชาชนต้องเสียภาษีมีหลายประเภท
เกินไป 
  5.2.5 ด้านการประชาสัมพันธ์ ปัญหาการจัดเก็บ
ภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปัญหา
ขาดช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและทั่วถึงเป็น
อันดับแรก เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้
สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารจึงท าให้ ขาดการสื่อสารที่
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ดีท าให้ประชาชนไม่ทราบก าหนดเวลาในช าระภาษี ท าให้
เสียค่าปรับ บางครั้งไม่ทราบว่าต้องช าระภาษีท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บภาษีได้น้อย สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ปิยะพร แก้วทอง [3] ได้วิจัยเรื่อง    
การพัฒนาการจัดเก็บภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลบ้านกรูด อ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า การประชาสัมพันธ์ โดยจัด
ให้มีการประชุมประจ าเดือนของชุมชนต่าง ๆ การ
กระจายเสียงเป็นช่วงเวลา ด าเนินการจัดส่งเอกสารแผ่น
พับ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวท าให้สามารถสื่อสาร
ข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง 
  5.2.6 ด้านความรู้ความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี ปัญหาการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปัญหาขาดการสร้างความ
เข้าใจที่ดีในการจัดเก็บภาษีเป็นอันดับแรก เนื่องจาก 
ประชาชนเข้าใจผิดว่าการช าระภาษีตอ้งเสียค่าใช้จ่ายมาก 
เมื่อเกินก าหนดมีค่าปรับมีบทลงโทษที่รุนแรงท าให้เกิด
การกลัวหลีกเลี่ยงไม่ช าระภาษี สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ชลิดา ศรีพิมาย [4] ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลจอ
หอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
ด้านการให้ความรู้ความเข้าใจภาษีของประชาชนน้อย 
เนื่องจากประชาชนไม่รู้หากช าระภาษีเลยก าหนดมี
บทลงโทษที่ รุนแรงกว่าการเสียค่าปรับ เพิ่ม  ท าให้
หลีกเลี่ยงภาษี 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 6.1.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
 องค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลบ้ านป้ อม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีการ
ฝึกอบรมพนักงาน และมีการเข้มงวดกับพนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลาราชการ และควรมีการจัดเวร
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน เพื่อเป็นการบริการ
ประชาชนที่มีภาระไม่สามารถมาช าระภาษีในเวลา
ราชการได้ 
 6.1.2 ด้านการให้บริการการจัดเก็บภาษี   
 องค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลบ้ านป้ อม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรบริการ

รับช าระภาษีนอกสถานที่ในวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการ
บริการประชาชนที่มีภาระไม่สามารถมาช าระภาษีในวัน
และเวลาราชการได้ และยังเป็นการหลีกเลี่ยงประชาชน
ไม่ให้มาช าระภาษีพร้อม ๆ กันหลายท่านซึ่งอาจท าให้การ
บริการไม่ทั่วถึงหรือล่าช้าท าให้ประชาชนเกิดการไม่พอใจได้   
 6.1.3 ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 องค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลบ้ านป้ อม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรจัดให้มี
สถานที่ส ารองส าหรับบริการประชาชนผู้มาช าระภาษี
พร้อมๆกันหลายท่าน และควรจัดบริการ อบต.เคลื่อนที่
ออกบริการรับช าระภาษีในช่วงเวลาที่ใกล้ระยะเวลาที่
ก าหนดช าระภาษี  
 6.1.4 ด้านหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดเก็บภาษี  
 องค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลบ้ านป้ อม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีการ
ช้ีแจง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ชักจูง 
และสร้างความตระหนักถึงความจ าเป็น ความส าคัญ และ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการช าระภาษี ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ประชาชนทั่วไป โดยช้ีแจงให้ทราบถึงที่มาของภาษีแต่ละ
ประเภทให้ประชาชนเข้าใจ 
 6.1.5 ด้านการประชาสัมพันธ์  
 องค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลบ้ านป้ อม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรมีการ
วางแผนในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการช าระภาษี เช่น จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวนการช าระภาษีทางเว็บ ไซด์  และควรเชิญ 
ประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการ
ช าระภาษี 
 6.1.6 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
 องค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลบ้ านป้ อม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรเชิญ
ประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือในการช าระภาษี เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการช าระภาษี หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี เพิ่มความรู้ความเข้าใจของ
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเพื่อที่จะน ามาพัฒนา
ชุมชนให้ก้ าวหน้ า และสร้ างความคุ้น เคยระหว่าง
ประชาชนกับพนักงานผู้ รับช าระภาษี เพื่ อเป็นการ
เสริมสร้างความเข้าใจท่ีดีในการจัดเก็บภาษี 
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6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 6.2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาในการ
จัดเก็บภาษี กับหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นๆในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
 6.2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษี
ขององค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบล บ้ านป้ อม  อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ

ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภา  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล                        
กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการรัฐสภา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ปฏิบัติงานสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และประชาชน
ที่มารับบริการของส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 323 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบด้วยค่าสถิติที  และการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยการทดสอบด้วยค่าสถิติเอฟ               
และเปรียบเทียบรายคู่โดยการทดสอบด้วยวิธีแอลเอสดี ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า        
1) ผู้รับบริการมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  ได้แก่ ด้าน
เจ้าหน้าที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านกระบวนการให้บริการ และ 2) ผู้รับบริการที่มีอายุ ประเภทการ
รับบริการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ, การให้บริการ 

 
Abstract 

 The objectives of this research are 1) to study the opinions of service - receivers about the 
efficiency of giving service by Public Relations Bureau, the Secretariat of the House of Representatives 
and 2) to compare the opinions of the service - receivers to the efficiency of the service of Public 
Relations Bureau, the Secretariat of the House of Representatives, by classifying individual requisition. 
The sampling groups are the officials of Parliament, the members of National Reform Council, the 
persons working with the members of National Reform Council and 323 people who receiver the 
service from the Public Relations Bureau, the Secretariat of the House of Representatives. The tools 
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used for collecting data are questionnaires, statistics used for analysis of data such as percentage, 
mean, standard deviation, test with statistics T and analysis of single variance with the test of 
statistics F as well as couple comparison with the test of LSD, together with the level of statistical 
importance at .05. The results showed that : 1) as a whole, the opinions of the service recipients to 
the efficiency of services of Public Relations Bureau, the Secretariat of the House of Representatives, 
were at a high level by ranking from the highest average to the lowest average as follows : Staff, 
facilities and service processes. and 2) the differences of ages and kinds of service vsage affected 
opinions  to the efficiency of service of Public Relations Bureau, the Secretariat of the House of 
Representatives, at different levels. 
Keywords: Efficiency, Service,  
 

1. บทน า 
 รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ ส ภ า ท า ห น้ า ที่                 
ตรากฎหมาย ควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน สรรหา
บุคคล ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และให้ความ
เห็นชอบในภารกิจส าคัญของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ
ในการด าเนินนโยบาย และปฏิบัติงานต่อประชาชนตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
รัฐบาลก าหนดไว้ ซึ่งข้าราชการรัฐสภาถือเป็นกลไกหนึ่ง 
ซึ่งมีบทบาทอ านาจหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับราชการทั่วไป
ของฝ่ ายนิติบัญญัติ  ตามพระราชบัญญัติ ระ เบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ปฏิบัติราชการรัฐสภา พ.ศ. 2518 และกฎของคณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา กฎหมายเหล่านี้มีการปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมมาโดยตลอด เพื่อให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับรูปแบบการปฏิบัติราชการยุคใหม่ อันจะท า
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองต่อภารกิจของฝ่ายนิติ
บัญญัติได้ตามเจตจ านงของการปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตย ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็น
หน่วยงานอิสระมีฐานะเทียบเท่ากรม มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร               
มี เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้บั งคับบัญชา
ข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรง
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร บุคลากรในสังกัดส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั้นถือว่าเป็นข้าราชการ

ประจ า เรียกว่าข้าราชการฝ่ายรัฐสภา โดยมีเป้าหมาย
องค์กร 6 ประการ ได้แก่ 1. เป็นองค์กรมืออาชีพ             
ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 2. เป็นองค์กรสนับสนุนการ
สร้างความเช่ือมั่นและบทบาทน าในเวทีประชาคม
อาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ 3. เป็นองค์กร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิรูปประเทศไทย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง                     
4. เป็นองค์กรส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 5. เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการ
ข้อมูลด้านนิติบัญญัติที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 6. มีรัฐสภาแห่งใหม่ อาคาร
สถานที่ทันสมัย และมีระบบรักษาความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล  และมีค่านิยมหลัก  5 ประการ 
คือ 1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท างาน 2. มีจิตบริการในการ
ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรี  3. สมานสามัคคีในการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม 4. รับผิดชอบในหน้าที่ 5. ภักดีต่อ
ส่วนรวม ยึดมั่นต่อระบอบการเมืองการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข            
จากเป้าหมายองค์กร ของส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ข้อที่ 5 คือ เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการ
ข้อมูลด้านนิติบัญญัติที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และค่านิยมหลัก ข้อที่  2 คือ              
มีจิตบริการในการให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรี จะเห็นได้
ว่าส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เน้นในเรื่องของ
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การให้บริการข้อมูลด้านนิติบัญญัติ ที่ต้องมีความถูกต้อง 
ทันสมัย และเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว                     
 การให้บริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือ
ด าเนินการเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความประทับใจและ
ช่ืนชมองค์กร เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 
ซึ่งเบื้องหลังความส าเร็จของทุกงานจะมีงานบริการเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุน เช่น การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ต้องช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ ในภาครัฐ การบริการถือเป็นบทบาท
ส าคัญอย่างหนึ่งซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและ
บุคคลทั่วไป การให้บริการของภาครัฐจึ งจ าเป็นต้องมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
เนื่องจากจะสะท้อนสมรรถนะการปฏิบัติงานประสิทธิภาพ
ในการบริการของหน่วยงานภาครัฐมักจะถูกมองว่าต่ ากวา่
มาตรฐาน ไม่เป็นที่น่าประทับใจของผู้บริการ เนื่องจาก
การให้บริการในภาครัฐไม่มีคู่แข่งจะเป็นระบบผูกขาด  
จะแตกต่างจากภาคเอกชน ที่จะต้องเน้นการบริการ 
เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ จึงท าให้เกิดการเปรียบเทียบกันใน
เรื่องของคุณภาพ ความรวดเร็ว อัธยาศัยในการให้บริการ  
 ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานที่ให้บริการ
ข้อมูลของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งใน
บางครั้ งก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงทีท าให้ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายการให้บริการอย่างครบถ้วนได้  จึงมีความ
จ าเป็นในการศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เพื่อที่จะน าผลการศึกษามาใช้พัฒนาการให้บริการของ
หน่วยงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้นและเกิด
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ รับบริการต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 

 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที ่ใช ้ในการวิจ ัยครั ้งนี ้ ค ือ ข ้าราชการ
รัฐสภา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ปฏิบัติงานสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ประชาชนทั่วไป ที่มารับบริการของ
ส าน ักประชาส ัมพ ันธ ์ ส าน ักงานเลขาธ ิการสภา
ผู้แทนราษฎรจ านวน 1,680 คน กลุ่มตัวอย่างที่น ามา
วิจ ัยครั ้งนี ้ จ านวน 323 คน โดยการก าหนดขนาด
ตัวอย่างของทาโร่ยามาเน่ [1] วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล 
โดยใช้แบบสอบถาม และก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 
.95 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามโดย
ผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ประเภท
ผู้รับบริการและประเภทการให้บริการ 
 ตอนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการต่อประสิทธิภาพการให้บริการของส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 24 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 3 ด้าน แบบสอบถามจัดท าแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีการแปล
ความหมาย 5 ระดับ 
 ตอนที่  3  ข้อ เสนอแนะของผู้ รับบริการที่มี ต่ อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.3.1 ค่าความถี่และค่าร้อยละ เพื่อใช้อธิบายข้อมูลที่
ได้ จากแบบสอบถามตอนที่  1  ปัจจัยพื้นฐานของ
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ผู้รับบริการจากส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 
 3.3.2 ค่าเฉลี่ย ( X ) ใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการต่อประสิทธิภาพการให้บริการของส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 3.3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard 
deviation) เพื่อใช้อธิบายค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็น
ของผู้รับบริการต่อประสิทธิภาพการให้บริการของส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 3.3.4 ค่าสถิติ Independent Sample : t-test ใช้
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแบบสอบถามตอน
ที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อประสิทธิภาพ
การให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์  ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ าแนกตามแบบสอบถาม
ตอนท่ี 1 ปัจจัยพ้ืนฐานของผู้รับบริการ กรณีตัวแปรที่มี 2 
กลุ่ม โดยได้ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ .05              
 3.3.5 ค่าสถิติ One – way ANOVA (F-test)       
ใช้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแบบสอบถาม
ตอนที่  2  ระดับความคิด เห็นของผู้ รั บบริ การต่ อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ าแนกตาม
แบบสอบถามตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของผู้รับบริการ 
กรณีตัวแปรที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีนัยส าคัญทาง
สถิติจึงเปรียบเทียบจ าแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธี Fisher’s 
least-significant different 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 – 
40 ปี  มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ประเภทผู้รับบริการ คือ ข้าราชการรัฐสภา และประเภท
การรับบริการ คือ ด้านการบริการข้อมูลการประชุม  

4.2 ข้อมูลการวิ เคราะห์ ระ ดับความคิด เห็นของ
ผู้รับบริการต่อประสิทธิภาพการให้บริการของส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X = 4.13 และ S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณา
เป็น รายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ  
 4.2.1 ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (X = 4.22 และ S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ                  

การให้บริการด้วยความสุภาพ ( X  = 4.36 และ S.D. = 

0.64) มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ( X  = 4.35 

และ S.D. = 0.58) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ( X  = 4.34 
และ S.D. = 0.67) มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ( X  = 4.23 และ S.D. = 0.71) 
ให้ค าแนะน า/ตอบข้อซักถาม ได้ตรงตามประเด็นที่

ต้องการ (X = 4.15 และ S.D. = 0.92) มีความรู้ในเรื่อง

ที่ให้บริการเป็นอย่างดี ( X = 4.14 และ S.D. = 0.73) 

สามารถแก้ไขปัญหาระหว่างการให้บริการ ( X = 4.11 
และ S.D. = 0.75)ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

ให้ความเสมอภาคในการให้บริการ ( X  = 4.05 และ 
S.D. = 0.76) 
 4.2.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X  = 4.09 และ S.D. = 0.80)                
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา

น้อย คือ อุปกรณ์ส านักงานมีสภาพที่พร้อมใช้งาน ( X = 

4.19 และ S.D. = 0.87) สถานที่ให้บริการสะอาด (X = 
4.15 และ S.D. = 0.87) ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
มีความเพียงพอ เช่น ทางโทรศัพท์คอลล์เซ็นเตอร์              

(Call center) 1743 โทรสาร ฯลฯ (X = 4.12 และ 
S.D. = 0.96) การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเป็น

ระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอใช้บริการ (X  = 4.07 
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และ S.D. = 0.71) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ (X
= 4.06 และ S.D. = 0.78) อุปกรณ์ส านักงานมีเพียงพอ

ต่อการใช้งาน ( X = 4.06 และ S.D. = 0.72) สถานที่

ให้บริการมีความเหมาะสม ( X = 4.05 และ S.D. = 
0.69) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความชัดเจน

ของป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ ( X
=3.99 และ S.D. = 0.77)           
 4.2.3 ด้านกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X = 4.08 และ S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ 

ข้อมูลที่ได้รับจากการบริการมีความถูกต้อง ( X  = 4.20 

และ S.D. = 0.69) มีความรวดเร็วในการให้บริการ ( X  
= 4.19 และ S.D. = 0.72) ให้บริการอย่างเป็นระบบ (

X  = 4.17 และ S.D. = 0.73) การให้บริการเป็นไป

ตามล าดับก่อนหลัง (X  = 4.12 และ S.D. = 0.72) 

ช่องทางในการให้บริการหลากหลาย (X  = 4.09 และ 
S.D. = 0.72) ระยะเวลาในการให้บริการมีความ

เหมาะสม ( X  = 3.98 และ S.D. = 0.61)เจ้าหน้าที่ใน

การให้บริการมีจ านวนเพียงพอ ( X  = 3.94 และ S.D. = 
0.69) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานในช่วงเวลาพักกลางวัน ( X = 3.92 และ S.D. 
= 0.69) 
4.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 4.3.1 ผู้รับบริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพ การให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยรวมและราย

ด้าน ไม่แตกต่างกัน เพศชาย (X  = 4.03 และ S.D. = 

0.59) และเพศหญิง (X  = 4.22 และ S.D. = 0.55)  
 4.3.2 ผู้รับบริการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร  โดยรวม             
ไม่แตกต่างกัน แต่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ผู้รับบริการที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์  ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแตกต่างกันในด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ ให้บริการ เมื่อจ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ด้ วยวิธี   
Fishers least significant difference พบว่า มีคู่ที่
แตกต่างกันได้แก่ 1) ผู้รับบริการที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี มี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากกว่าผู้รับบริการที่มีอายุ   
31 – 40 ปี (.50) อายุ 51 – 60 ปี (.66) และอายุ 61 ปี
ขึ้นไป (.49) 2) ผู้รับบริการที่มีอายุ 20 – 30 ปี มีความ
คิด เห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของส านั ก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากกว่าผู้รับบริการที่มีอายุ   
51 – 60 ปี (.24) และ 3) ผู้รับบริการที่มีอายุ 41 - 50 ปี     
มีความคิดเห็น ต่อประสิทธิภาพการให้บริการของส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากกว่าผู้รับบริการที่มีอายุ   
31 – 40 ปี (.19) และอายุ 51 – 60 ปี (.35) 
 4.3.3 ผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษามีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน (f = 0.56 และ S.D. = 0.64) 
 4.3.4 ประเภทผู้รับบริการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน (f = 0.60 และ S.D. = 0.60) 
 4.3.5 ผู้รับบริการที่มีประเภทการรับบริการต่างกัน         
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่
ประเภทการรับบริการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพ การให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ 
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ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแตกต่างกัน           
ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก  
  4.3.5.1 ผลการทดสอบความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้รับบรกิาร ในประสิทธิภาพการ
ให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการ                    
สภาผู้แทนราษฎร ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จ าแนกตาม
ประเภทการรับบริการ เป็นรายคู่ด้วยวิธี Fisher’s least-
significant different พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกันได้แก่               
1) ผู้รับบริการ ด้านบริการหมายเลขโทรศัพท์ มีความ
คิด เห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของส านั ก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากกว่าผู้รับบริการด้านการ
บริการข้อมูลทั่วไป (.27) ด้านการบริการเอกสารเผยแพร่ 
( .21) ด้านการบริการข้อมูลการประชุม ( .36) 2) 
ผู้รับบริการด้านอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ มากกว่า 
ผู้รับบริการด้าน การบริการข้อมูลทั่วไป (.26) ด้านการ
บริการข้อมูลการประชุม (.35) และด้านบริการหมายเลข
โทรศัพท์ (.30) 
  4.3.5.2 ผลการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้รับบรกิาร ในประสิทธิภาพการ
ให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จ าแนก
ตามประเภทการรับบริการ เป็นรายคู่ด้วยวิธี Fisher’s 
least-significant different พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน 
ได้แก่ 1) ประเภทการรับบริการ ด้านบริการหมายเลข
โทรศัพท์ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
ของส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มากกว่าด้าน
การบริการข้อมูลทั่วไป (.29) ด้านการบริการเอกสาร
เผยแพร่ (.31) และด้านการบริการข้อมูลการประชุม      
(.31) 
 

5. การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
จากเครื่องมือการศึกษาค้นคว้า มีประเด็นที่น่าสนใจ
สามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 5.1 ผู้รับบริการมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติ  
จัดระเบียบปฏิบัติราชการรัฐสภา พ.ศ. 2518 และกฎของ
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ดังนั้น ข้าราชการ
รัฐสภา ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการ      
สภาผู้แทนราษฎร จึงต้องให้บริการแก่ผู้ รับบริการ      
ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้นในการให้บริการ มีความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย    
ของ วิรัช พงศ์สภารักษ์ [2] ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานสรรพสามิต
พื้นที่สาขาเมืองอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองอุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยพบว่ าด้ าน เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ใ ช้บริ ก า ร          
เป็นล าดับแรก รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่ และ  
ด้านกระบวนการให้บริการ ตามล าดับผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
เวลาที่ใช้บริการ ระยะทางของผู้มารับบริการ และความถี่
ของการมารับบริการ พบว่าผู้มารับบริการที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา เวลาที่ใช้บริการ ระยะทางของผู้มารับบริการ
และความถี่ของการมารับบริการ มีความพึงพอใจใน    
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ ด้านอาคารสถานที่  และ     
ด้านกระบวนการให้บริการไม่แตกต่างกัน  
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 5.2 ผู ้ร ับบริการที ่ม ีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน             
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า 
  5.2.1 ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ ่ง
อ านวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี ้เนื ่องจาก
ส าน ักประชาส ัมพ ันธ ์ ส าน ัก งาน เลขาธ ิการสภา
ผู้แทนราษฎร ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ 
ไม่แบ่งแยกเพศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สงคราม  
สม ุทรหล ้า  [3 ] ไ ด ้ว ิจ ัย เ รื ่อ ง  ความพ ึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของ
เทศบาลอุตรดิตถ์  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านงานทะเบียน
ราษฎรของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์แต่ละด้าน จ าแนก
ตามเพศ ไม่แตกต่างกัน  
  5.2.2 ผู ้รับบริการที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิด เห ็นต ่อประส ิทธ ิภาพการให้บร ิการของส าน ัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จงใจ เขินอ านวย [4] ได้วิจัยเรื่อง ความ
ค ิด เ ห ็นของประชาชนที ่ม ีต ่อป ร ะส ิท ธ ิภ าพกา ร
ให้บริการของสถานีต ารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือนและสถานภาพสมรสต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ
สถานีต ารวจภูธรพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน 
  5.2.3 ผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษา และ
ประ เภทผู ้ร ับบร ิก า ร ต ่า งก ัน  ม ีค ว ามค ิด เห ็นต ่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้านเจ้าหน้าที่  
ผู ้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน      

สิ ่ง อ าน วยความสะดวก  ไ ม ่แ ตกต ่า งก ัน  เพ รา ะ
ประเภทผู้ร ับบริการที ่มาติดต่อ มีความต้องการใน
เ รื ่อ งที ่คล ้า ย  ๆ  ก ัน  สอดคล ้อ งก ับ งานว ิจ ัยขอ ง 
สงคราม  สมุทรหล้า ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของ
ประชาชนที ่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ของเทศบาลอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของประชาชนที ่ม ีต ่อการให้บริการด้านงาน
ทะเบียนราษฎรของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์แต่ละด้าน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน  และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทวุฒิ ธุระพระ [5] ได้
วิจัยเรื ่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานพัสดุ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผลการวิจัย
พบว ่า  ผ ลกา ร เ ป ร ียบ เท ียบคว ามพ ึงพอ ใจขอ ง
ผู ้ใ ช ้บร ิการงานพัสด ุภาพรวม คณะเภส ัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามสายงานพบว่า 
ผู ้ใช้บริการสายผู ้สอนและสายสนับสนุนมีความพึง
พอใจไม ่แตกต ่างก ันอย่างม ีน ัยส าค ัญ  ทางสถิต ิที่
ร ะ ด ับ . 0 5  เ มื ่อ พ ิจ า ร ณ า ร า ย ด ้า น  พบ ว ่า  ด ้า น
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้านบุคลากร และด้าน
สถานที ่ ผู ้ใช้บริการสายผู ้สอนและสายสนับสนุนมี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 
  5.2.4 ผู้รับบริการที่มีประเภทการรับบริการ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
ของส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจงใจ เขินอ านวย [4] ได้วิจัยเรื ่อง ความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ
สถานีต ารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนที่มีเรื่องที่ขอรับบริการต่างกัน มีระดับความ
ค ิด เห ็นต ่อประส ิทธ ิภาพการให ้บร ิการของสถานี
ต ารวจภ ูธรพระนครศร ีอย ุธยาแตกต่างก ันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะทางการให้บริการ 
 6.1.1 ด้านกระบวนการให้บริการ ควรจะต้อง             
มีการปรับปรุงกระบวนการให้บริการในแต่ละด้าน เพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการใน
ระดับมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ งควรมีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาพักกลางวัน 
 6.1.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ควรมีการดูแลและ
ก ากับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค ไม่ควรเลือกปฏิบัติ รวมทั้งควรแก้ไขปัญหาระหว่าง
การให้บริการมีความรู้ในเรื่องที่ให้บริการเป็นอย่างดี ให้
ค า แนะน า /ตอบข้ อซั กถ าม ได้ ต ร งตามประ เด็ น               
ที่ต้องการ มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่มีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ และให้บริการด้วย       
ความสุภาพ 
 6.1.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรมีการปรับปรุง
ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้
บอกจุดบริการ เนื่องจากจุดบริการข้อมูลของส านัก
ประชาสัมพันธ์ ไม่มีป้ายสัญลักษณ์ที่ชัดเจน ท าให้ไม่เกิด
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ  
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับ  ความ
คิดเห็นของผู้รับบริการที่มีกระบวนการให้บริการของ
ส านั กประชาสั มพันธ์  ส านั กงานเลขาธิกา ร สภา
ผู้แทนราษฎรในเชิงลึก เพื่อที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 6.2.2 การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการให้บริการของ
ส า นั ก ง าน เ ลขา ธิ ก า ร วุฒิ สภ าที่ มี ก า ร ให้ บ ริ ก า ร                  
ในหน้าที่เดียวกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการให้บริการ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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1. ค าแนะน าในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ 
 บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคย
เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของวารสารอื่น  หากมี เนื้ อหา ข้อมูลวิจัย
บางส่วนเคยพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการจะต้องมี
ส่วนที่เพิ่มเติมหรือขยายจากส่วนที่เคยตีพิมพ์และต้องมี
คุณค่าทางวิชาการที่เด่นชัด โดยได้รับการกลั่นกรองจาก
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ  แล ะได้ รับ ความ เห็ นชอบ จากกอง
บรรณาธิการ 
 
2. บทความท่ีรับพิจารณาลงพิมพ์ 
2.1 บทความวิจัย  
 มีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ B5 ประกอบด้วย 
ช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียน (Title) สถานที่ท างาน (Work place 
of author & co-authors) การติดต่อผู้เขียน (Contact 
address of correspondence) บทคัดย่อ (Abstract) 
และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค า) โดยเนื้อหา
ดั งกล่ าวทั้ งห ม ดข้ า งต้ น ต้ อ งมี ทั้ งภ าษ าไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 เนื้อเรื่องจะประกอบด้วย  บทน า (Introduction), 
ขอบเขตการวิจัย/วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง 
(Materials and Methods), ผ ล ก า ร วิ จั ย /ท ด ล อ ง 
(Results), วิจารณ์ อภิปรายผล (Discussion) บทสรุป 
(Conclusion) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement, ถ้า
มี) เอกสารอ้างอิง (References)  
2.2 บทความวิชาการ  
 มีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ B5 เป็นบทความ
ที่ ร วบ รวม ห รื อ เรี ย บ เรี ย งจ าก ห นั งสื อ  เอ ก ส าร 
ประสบการณ์หรือเรื่องแปล เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขา
ต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
มีคุณค่าทางวิชาการ  
 บทความวิชาการควรประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียน สถานที่ท างาน วิธีการติดต่อผู้เขียน บทคัดย่อ 
(Abstract) และค าส าคัญ (Keywords ไม่เกิน 5 ค า) ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อเรื่อง ซึ่งลักษณะ
องค์ประกอบของเนื้อเรื่องอาจจะคล้ายคลึงกับบทความ
วิจัย แต่ไม่มีเนื้อหาของ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ผลการวิจัยหรือผลการทดลอง เป็นต้น 
 
 

3. การส่งต้นฉบับ 
 ผู้ เขี ย น ต้ อ งส่ งต้ น ฉบั บ บ ทความพ ร้ อมกรอก
แบบฟอร์มน าส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ซึ่งระบุ
วิธีการจัดส่งในเอกสารแบบฟอร์มดังกล่าว 
 
4. รูปแบบบทความวิจัยและการพิมพ์เนื้อหา
ของเรื่อง 
 เพื่ อความสะดวกในการแก้ไข ควรใช้โปรแกรม 
Microsoft Word for windows พิมพ์บนกระดาษ B5 
โดยตั้งหน้ากระดาษดังนี้ ขอบกระดาษด้านบน – ล่าง 1.5 
ซม. ขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา  1.5 ซม. พิมพ์ 2 
คอลัมน์ กว้าง 7.25 ซม. ระยะห่าง 0.7 ซม.ระยะหัว
กระดาษ และ ท้ายกระดาษ 1.5 ซม. 
4.1 รูปแบบและขนาดอักษร 
 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร
แบบ TH SarabunPSK สีด าเท่านั้นโดยก าหนดรูปแบบ 
ขนาด และรายละเอียดดังตารางที่ 1 
4.2 หน้าแรก 
 หน้าแรกของบทความจะประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือ
ผู้เขียนและผู้เขียนร่วม บทคัดย่อ และเชิงอรรถบ่งบอก
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานของผู้เขียนและผูเ้ขียนร่วม ให้
พิมพ์หน้าแรกทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียง
ตามล าดับ โดยจัดหน้าเป็นแบบ 1 คอลัมน์ กว้าง 15.2 
ซม. ส าหรับส่วนอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
4.2.1 ชื่อเร่ือง 
 พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากช่ือภาษาไทย
แล้วตามด้วยช่ือภาษาอังกฤษ  ขนาดและตัวพิมพ์อักษร
ตามที่ระบุในตารางที่ 1 
4.2.2 ชื่อผู้เขียน 

พิมพ์อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ไว้หลังช่ือเรื่อง และเว้น 
1 บรรทัด ทั้งด้านบนและใต้ช่ือผู้เขียน ถ้ามีมากกว่า 1 
คนให้พิมพ์ค าว่า “และ” หน้าช่ือคนสุดท้าย ไม่ต้องใส่ค า
น าหน้าช่ือใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ใช้ตัวเลขอารบิคพิมพ์แบบ
ตัวยกต่อท้ายช่ือ เพื่อแสดงความแตกต่างของสถานที่
ท างานดังตัวอย่างประกอบหน้าแรก 
4.2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 พิมพ์หัวเรื่องค าว่า “บทคัดย่อ” ส าหรับบทคัดย่อ
ภาษาไทย และ “Abstract” ส าหรับบทคัดย่อภาษา-
อังกฤษ โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ส าหรับค าว่า 
“Abstract” เฉพาะตัวอักษร “A” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์
ใหญ่ ส่วนเนื้อความให้จัดพิมพ์เป็นแบบ 1 คอลัมน์ โดย



บรรทัดแรกให้ย่อหน้า 1.5 ซม. และมีอย่างละย่อหน้า
เดียว ทั้งนี้บทคัดย่อไม่ควรใส่เอกสารอ้างอิงใด ๆ ทั้งสิ้น 
และมีจ านวนค าไม่เกินอย่างละ 300 ค า 
4.2.4 ค าส าคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษา-
อังกฤษ 
 พิมพ์หั วเรื่ องค าว่า “ค าส าคัญ” โดยพิมพ์ ไว้ ใต้
บทคัดย่อภาษาไทย เว้น 1 บรรทัด และจัดชิดซ้ายของ
คอลัมน์ ค าส าคัญในแต่ละบทความควรจะมีประมาณ 3-
5 ค า  ให้ พิ มพ์ หั ว เรื่ อ งค าว่า  “Keywords” (เฉพาะ
ตัวอักษร “K” เท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) โดยพิมพ์ไว้ใต้ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ และให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค าแรกของแต่ละค าส าคัญ
เท่านั้น 
4.2.5 ต าแหน่ง และสถานที่ท างาน 
 ให้พิมพ์สถานที่ท างานของผู้เขียนทุกคน โดยเรียงตาม
หมายเลข และ Email address ต่อจากช่ือผู้เขียน 
4.3  ส่วนอื่น ๆ ของบทความ 
 เนื ้อเรื ่อง ได ้แก่ บทน า ขอบเขตการวิจ ัย วัสด ุ-
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย/ทดลอง ผลการวิจัย/ทดลอง 
วิจารณ์/อภิปรายผล บทสรุป กิตติกรรม-ประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี) ให้พิมพ์เป็น 2 
คอลัมน์ โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้
เว้น 1 บรรทัด การพิมพ์หัวข้อให้พิมพ์ชิดซ้ายของแต่ละ
คอลัมน์ ส่วนของเนื้อเรื่องให้ย่อหน้า 0.5 ซม. 
 การล าดับหัวข้อในเนื้อเรื่อง ให้ใส่เลขก ากับ โดยให้
บทน าเป็นหัวข้อหมายเลขที่ “1.” และหากมีการแบ่ง
หัวข้อย่อย ก็ให้ใช้ระบบเลขทศนิยมก ากับหัวข้อย่อย เช่น 
1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1 เป็นต้น 
4.4  การจัดรูปภาพ ตาราง และการเขียนสมการ 

เนื้อหาและข้อมูลภายในรูปภาพและตารางให้ใช้
ภาษาอังกฤษ รูปภาพทุกรูปและตารางจะต้องมีหมายเลข 
และค าบรรยายอย่างชัดเจน 

 

 
 

รูปที1่ ตัวอย่างของรูปภาพที่มองเห็นชัดเจนเมื่อบทความ
ถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาว-ด า 
 
4.4.1 รูปภาพ 
 รูปภาพที่ เตรียมควรมีขนาดความกว้างไม่ เกิน        
15 ซม. และความละเอียดที่เหมาะสม โดยตัวอักษรที่
ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้
สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง และเมื่อ
ย่อขนาดลงที่ความกว้าง 7 ซม. จะต้องยังสามารถเห็น
รายละเอียดของภาพที่ชัดเจน ให้วางภาพข้อมูลทั้งหมดไว้
ท้ายบทความถัดจากข้อมูลตาราง โดยทุกรูปภาพที่ใส่ไว้
ท้ายบทความจะต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อบทความทุก
รูปภาพ และรูปภาพทั้งหมดควรมองเห็นชัดเจนเมื่อ
บทความถูกพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 
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รูปที ่2 บล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบสื่อสารโอเอฟดีเอ็ม 

 
ตารางที่ 1 ข้อก าหนดรูปแบบตัวอักษรของวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  

รูปแบบ (Types of texts) 
บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
(ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK) 

ขนาด (Size) ตัวพิมพ์อักษร (Typeface) 
ช่ือบทความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (Title) 20 ตัวหนา (Bold) 
ช่ือผู้เขียน (Author & co-authors) 16 ตัวหนา (Bold) 
การติดต่อผู้เขยีน (Contact address of correspondence)  12 ตัวธรรมดา (Normal) 
หัวเรื่องบทคัดย่อ (Abstract heading)  16 ตัวหนา (Bold) 
บทคัดย่อและเนื้อเรื่องหลัก (Abstract & main texts) 14 ตัวธรรมดา (Normal) 
ค าส าคญั (Keywords) 14 ตัวหนา (Bold)* 
หัวข้อเรื่องหลักและตัวเลข (Section heading & number)** 16 ตัวหนา (Bold) 
หัวข้อเรื่องรองและตัวเลข (Subsection heading & number) 14 ตัวหนา (Bold) 

*   เฉพาะตัวอกัษรแรกของค าเท่านั้นใหใ้ช้ตัวพิมพ์ใหญ ่ 
** ข้อก าหนดครอบคลุมทั้ง “กิตติกรรมประกาศ” “เอกสารอ้างอิง” และ “ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 
 การเขียนค าบรรยายใต้ภาพ ให้ใช้ TH SarabunPSK 
ขนาด 14 โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัวเรื่องและหมายเลข
ของรูป และพิมพ์ตัวธรรมดาส าหรับค าอธิบายรูปภาพ 
จัดพิมพ์ไว้ก่ึงกลางคอลัมน์ ตัวอย่างรูปภาพดังแสดงในรูป
ที ่1 ถึง รูปที ่2  
 รูปลายเส้นของรูปภาพจะต้องเป็นเส้นสีด า ส่วนรูปถ่าย
ควรจะเป็นรูปขาวด าที่มีความคมชัด รูปสีอนุโลมให้ได้ 
รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และ 
เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด 
และเว้นใต้ค าบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด 
4.4.2 ตาราง 
 ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และค าบรรยาย
ก ากั บ เห นื อ ต าราง  โด ยป ก ติ ให้ ใ ช้ ตั วอั กษ ร  TH 

SarabunPSK ขนาด 14pt โดยพิมพ์ตัวหนาส าหรับหัว
เรื่องและหมายเลขของตาราง และพิมพ์ ตัวธรรมดา
ส าหรับค าอธิบายตาราง ถ้ามีข้อมูลฟุตโน้ตด้านล่างของ
ตารางให้ใช้ตัวหนังสือเป็นแบบเดียวกันหากแต่ขนาด
ตัวอักษรเป็น 12pt 
 ให้จัดพิมพ์ชิดซ้ายของคอลัมน์ เพื่อความสวยงาม ให้
เว้นบรรทัดเหนือค าบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้น
บรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด  
 ในกรณีที่จ านวนข้อมูลในตารางมีปริมาณน้อย ตาราง
ควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 7 ซม. ตารางขนาดใหญ่
อาจยอมให้มีความกว้างได้ไม่เกินขนาด 15×19 ซม. ใน
แนวตั้ง หรือขนาด 19×15 ซม. ในแนวนอน  
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4.4.3 สมการ  
 ต้องพิมพ์อยู่กึ่งกลางคอลัมน์ หรือในกรณีที่สมการมี
ความยาวมากอาจยอมให้มีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ 
และจะต้องมีหมายเลขก ากับอยู่ภายในวงเล็บ ต าแหน่ง
ของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ ชิดขอบด้านขวาของ
คอลัมน์ ดังตัวอย่างน้ี   
 

                 
1

M

m

m

X X                                  (1) 

และเพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือสมการ 1 
บรรทัด และเว้นใต้สมการ 1 บรรทัด เมื่อจะกล่าวอ้างอิง
ถึงสมการที่ (1) ให้ใส่วงเล็บด้วยเสมอ 
 
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การเขียนหน่วยต่าง ๆ ควรใช้ระบบ SI และเป็นสากล 
ถ้าหากต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องและเป็นสากล การใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ยึดค า
บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ช่ือสถานที่ต่าง ๆ ให้ใช้
ตามประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี 

การเขียนค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ หากต้องการ
ทับศัพท์เป็นภาษาไทย หรือต้องการแปลเป็นภาษาไทย 
การแปลหรือเขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่ค าศัพท์เดิมไว้ใน
วงเล็บต่อท้ายค าแปลด้วย ซึ่งถ้าค าศัพท์ใดที่ไม่ใช่ค าศัพท์
เฉพาะ ก็ไม่จ าเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เช่น  “เวเบอร์ 
(weber)” และเมื่อต้องการใช้ค าแปลเดิมซ้ าอีก ให้ใช้
ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษก ากับ 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
 การอ้างอิงในเนื้อความให้ใช้การอ้างอิงแบบหมายเลข 
เช่น [1], [1, 3, 5-7] หรือ พันพัชร ปิ่นจินดา และคณะ 
[1] เป็นต้น ทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีใน
ส่ วน เอ ก ส ารอ้ า งอิ งท้ า ย บ ท ค วาม  แ ล ะ ห้ าม ใส่
เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ 
 
ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
6.1 บทความในวารสาร 
[1] พันพัชร ปิ่นจินดา และ ดิเรก วรรณเศียร, “รูปแบบ

การบริหารสถานศึกษาแบบแฟรนไชส์”, วารสาร
วิจัย มสด, ปีท่ี 7, ฉบับท่ี 3, 2554, หน้า. 161-175. 

[2] S. H. Han and J. H. LEE, “An overview of 
peak-to-average power ratio reduction 
techniques for multicarrier transmission,” IEEE 

Wireless Communications Magazine, Vol. 2, 
No. 2, Apr. 2005, pp. 56-65.  

6.2 หนังสือ  
[3] เพทาย เย็นจิตรโสมนัส, “เล่าเรื่องงานวิจัย (ไม่ยาก

อย่างที่คิด)”, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
(พิมพ์ครั้งท่ี 2), 2553. 

[4] R. V. Nee, and R. Prasad, “OFDM wireless 
multimedia communications (2th ed.)”, 
Artech House, 2000. 
 

6.3 รายงานการประชุมวิชาการ                                                                                  
[5] วันทนา  เนาว์วัน, “ปัญหาและความต้องการมีส่วน

ร่วมในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการตาม
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”, 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่  3 , ปทุมธานี , กุมภาพันธ์ 
2556, หน้า. 162-170. 

[6] Y. Xing, Z. Wang, J. Sun and W. Wang, “An 
improved genetic algorithm with recurrent 
search for the job-shop scheduling problem,” 
Proceeding of The 6th World Congress on 
Intelligent Control and Automation, China, 
June. 21-23, 2006, pp. 3386-3390. 

6.4 วิทยานิพนธ ์
[7] รัตนา ทองเนื้อแปด , “การศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับทักษะการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2”,
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า , ม ห า วิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา, 2556. 

6.5 สิทธิบัตร 
[8] J. S. Rhee, S. W. Lee and J. Iamchaturapatr, 

“Apparatus and Process for CO2 Separation 
and Removal Using an Absorptive Solution 
Containing Calcium”, Korean Patent, 
KR1005957920000. 

5.6 เว็บไซต ์
[9] อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร, “ซุปเปอร์ทราย”,สืบค้น

เมื่ อ  7  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 5 , สื บ ค้ น จ า ก
http://www.mtec.or.th/index.php?option=co
m_content&task=view&id=1653&Itemid=177. 
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