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การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings):1 

ค ำน ำ 
 

 คณะสังคมศาสตร์โดยภาควิชารัฐศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยให้เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2549 
เป็นต้นมา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 
เป็นต้นมา และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดย
ในแต่ละปีได้มีผู้ส าเร็จการศึกษามากพอสมควร ซึ่งนิสิตเหล่านี้ ได้ส าเร็จการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 
2 ที่ทั้งศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์และแผน ข ที่ศึกษารายวิชาและท าสารนิพนธ์ด้วยซึ่งเป็ นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ
สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2554 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ในปีการศึกษา 2562 ที่ขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาโรคระบาด
จากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด- 19 ทางหลักสูตรจึงจัดการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม
หรือProceedings ครั้งที่ 7 ในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้มีภาคีข่ายเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งได้ก าหนดให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
โดยให้นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกรูปหรือคนต้องน าเสนอผลงานวิจัยของตนเอง ซึ่งในปีนี้ได้ก าหนดให้มี
การน าเสนอ 2 แบบด้วยกันคือ ให้ตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองใน
รูปแบบโปสเตอร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย 1. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านแบบ  
e-book ซึ่งสามารถอ่านได้โดยใช้ QR Code   
 คณะผู้จัดท าเอกสารหวังว่า  เอกสารฉบับนี้คงเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจทาง
วิชาการในด้านนี้เป็นอย่างดี  และเป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นว่า  เป็นการจัดการศึกษาที่สามารถประกัน
คุณภาพของการศึกษาด้วยตนเอง  และน าไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาของ มจร ได้ จึง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมท าให้การประชุมวิชาการครั้งนี้บรรลุผลตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
 
 

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
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การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings):3 

 
 
 

ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings) 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์  

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
วันศุกร์ที ่3 เมษำยน พ.ศ. 2563 

ผ่ำนระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
ID: 4567898998 

 
ภำคเช้ำ : 

08.30 น.  พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
กล่าวสัมปสาทนียกถา 

08.45 น. พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์  
กล่าวสัมปสาทนียกถา 

09.00 น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดการ
ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ผ่านระบบออนไลน์ 
(Online) 

09.20 น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานต่อองค์ประธานในพิธี 

09.30 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม 
 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมอง

พระพุทธศาสนา” 
10.15 น. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวปกิณณกกถา 
ภำคบ่ำย : กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรของนิสิต 
 13.00 น. นิสิตน าเสนอผลงานผ่านระบบ ZOOM MEETING แบ่งออกเป็น 3 ห้อง 
   ห้องท่ี 1 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
   ห้องท่ี 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
   ห้องท่ี 3 สาขารัฐศาสตร์ 
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4: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 
 
 
 

ค ำกล่ำวถวำยรำยงำน 
พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings) 

ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) 
หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ  

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต 
ของ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม  

รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำฯ 
ต่อ พระรำชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิกำรบดี ประธำนในพิธี 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 

 
กราบนมัสการ ศำสตรำจำรย์ ดร. พระรำชปริยัติกวี,  
 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  ที่เคารพอย่างสูง 
 เกล้ากระผม รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
และผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในนามคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ผ่านระบบออนไลน์ 
(Online) ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และนิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาทุกรูปหรือคนพร้อมทั้งผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่าย รู้สึกปี ติยินดี
เป็นอย่างยิ่งท่ีพระเดชพระคุณท่านอธิการบดีได้เมตตามาเป็นประธานประกอบพิธีเปิดการประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุมหรือ Proceedings ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ในวันน้ี จึงขอถวาย
รายงานโดยสังเขป ดังต่อไปนี้  
 คณะสังคมศาสตร์ โดยภาควิชารัฐศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2551 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 และหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีได้มีผู้ส าเร็จการศึกษา
มากพอสมควร ซึ่งนิสิตเหล่านี้ ได้ส าเร็จการศึกษาตามแผน ก ที่ทั้งศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์  
และแผน ข ที่ศึกษารายวิชาและท าสารนิพนธ์ด้วย 
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 ในปีการศึกษา 2562 นี้มีนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ส่วนกลาง จ านวน 12 รูป และจากวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสด
ธรรมกายาราม จ านวน 22 รูปหรือคน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  17 รูปหรือ
คน และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 25 รูปหรือคน รวมทั้งสิ้น จ านวน 74 รูปหรือคน ซึ่ง
ผู้ส าเร็จการศึกษาเหล่านี้จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานการประชุมหรือ Proceedings ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2554 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ในปีการศึกษา 2562 ที่ขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาโรค
ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด- 19 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ ซึ่งจัดสอนที่ส่วนกลาง ณ มจร วังน้อย และวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายา
ราม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ส่วนกลาง จึงได้จัด
ให้มีการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรทั้งสองให้สาธารณชนได้รับทราบ อันจะน าไปสู่การ
ประกันคุณภาพการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป 
  กำรจัดประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 
            1. เพ่ือจัดให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
     2. เพื่อจัดให้มีการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
     3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของหลักสูตรทั้งสามสาขาให้สาธารณชนได้รับทราบ
อย่างกว้างขวาง 
 ทั้งนี้ ในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมหรือ Proceedings ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ได้มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประกอบด้วย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, และส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล (อ.ป.ต.)ในสังคมไทย, และในช่วงบ่ายได้ก าหนดให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการโดยให้นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกรูปหรือคนต้องน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์ (Online) ซึ่งในปีนี้ได้ก าหนดให้มีการน าเสนอ 2 แบบด้วยกัน กล่าวคือ ให้ตีพิมพ์ใน
ส่ิงพิมพ์วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองในรูปแบบโปสเตอร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
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(8) การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

6: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

สาขาวิชา ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ 3) 
สาขาวิชารัฐศาสตร์  
 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นในการ
น าเสนอบทความทางวิชาการของนิสิตแต่ละรูปหรือคน อีกทั้งได้จัดพิมพ์หนังสือรวมบทความวิจัย 
รวม 74 เรื่อง โดยจัดพิมพ์แยกตามกลุ่ม 3 กลุ่มดังกล่าวมา เพ่ือเผยแผ่ผลงานวิจัยให้กว้างขวางออกไป 
 ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้จัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละ
รูปเป็นการเบื้องต้นด้วยระบบ QR Code พร้อมทั้งการน าเสนอด้วยระบบโปสเตอร์ และภาคบรรยาย 
ผ่านระบบออนไลน์ (Online) และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
เมื่อนิสิตเจ้าของบทความวิจัยได้แก้ไขงานครั้งสุดท้ายแล้วจักได้ตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์อันเป็นการสรุป
รายงานการประชุมทางวิชาการเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยน าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ และส่งผลในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่อไป และในส่วนเกียรติบัตร
ของภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและของนิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาทางคณะผู้จัดสัมมนาจัก
ส่งมอบให้ในภายหลังต่อไป 
 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณ ท่านอธิการบดี ได้โปรด
ให้โอวาท และกล่าวเปิดการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) พร้อมบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “การแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา”ผ่านระบบออนไลน์ 
(Online) ซึ่งมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จ านวน 46 รูปหรือคน และนิสิตระดับปริญญาเอกและผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 158 รูปหรือคน รวมทั้งสิ้นจ านวน 204 รูปหรือคน เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
และเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติสืบต่อไป 
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กำรบรรยำยพิเศษ 
เรื่อง “กำรแก้ไขปัญหำโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศำสนำ” 

โดย : พระรำชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมำปญฺโ , ป.ธ.9, Ph.D.), ศำสตรำจำรย์ 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เลขำนุกำรแม่กองบำลีสนำมหลวง 

ในกำรประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings) 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

วันศุกร์ที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 

ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ของคณะสังคมศาสตร์ น าโดยท่านพระครูปริยัติกิตติธ ารง รศ.ดร. คณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิตทั้งฝ่ายบรรพชิต ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ คณะสังคมศาสตร์ รวมทั้ง
นักวิชาการ นิสิต ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆทุกๆท่าน วันนี้ทางคณะสังคมศาสตร์
ร่วมกับภาคีเครือข่าย มีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  คณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ผู้แทนส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จากโครงการ
เสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในสังคมไทย  
 เบื้องต้นขอกล่าวเปิดการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceedings) ของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยในปีผู้จัดการประชุมได้จัดในรูปแบบออนไลน์ 
เดิมทีท่ีเคยจัดมาจะเป็นการประชุมร่วมกันในห้องประชุม ซึ่งในปีนี้อย่างที่เราเข้าใจกันมีผลมาจากโรค
ไวรัสCOVID-19 จึงปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการสัมมนาออกมาในรูปแบบออนไลน์ ถึงจะเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ก็ยังถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปใน 2 ช่องทางมีเนื้อหาสาระเหมือนการประชุมร่วมกันในห้อง
ประชุมทุกประการ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติของฝ่ายจัดการศึกษาของมหาจุฬาก็ท ามาอยู่เป็น
ประจ าทุกๆปี แต่ว่าปีนี้มีข้อขัดข้องอยู่กับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บรูปแบบของการประชุมวิชาการก็
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ขอเปิดการประชุมและแสดงข้อคิดเห็นเบื้องต้นเล็กน้อย ตามหัวข้อที่
ทางท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปได้ก าหนดเอาไว้  เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำโรคไวรัสโควิด 19 
ในมุมมองของพระพุทธศำสนำ เรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพเรื่องของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และก็เรื่องของการช่วยเสริมในการท าอาชีพการท ามาหากินของคนไทย
ในปัจจุบันนี้เป็น 3 เรื่องที่ทางสถาบันอุดมศึกษาควรจะให้ความเอาใจใส่เน้นเป็นกรณีพิเศษที่ผ่านมา
บางที่บางแห่งพวกเราบางทีก็ไปในเรื่องของวิชาการให้ความรู้จัดการศึกษาส าเร็จการศึกษาให้ปริญญา
บัตรเพื่อเป็นฐานในการท ามาหากินของแต่ละท่านต่อไป  

นับจากนี้ไปด้วยสถานการณ์ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยช่องทางการจัดการศึกษาที่มัน
หลากหลายมากขึ้น Anytime Anywhere สามารถศึกษาเรียนรู้กันได้ทั้งนั้น นอกจากเราจะมาใช้
ระบบออนไลน์เพ่ือการจัดการศึกษาในทางวิชาการแล้ว เรื่องของการให้ประชาชนรู้หลักการวิธีการ
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 25638: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

ดูแลสุขภาพแบบยั่งยืน ให้มีสุขภาพจริงๆโดยอิงหลักทางพระพุทธศาสนา ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระเจ้าอยู่หัวเป็นเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาควรจะให้ความสนใจและแน่เป็นกรณีพิเศษ เรื่องของ
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจให้กับคนในชาติ เป็นภาระหน้าที่
ทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ของ มจร ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันสัมพันธ์
แล้วก็มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องพันธกิจของคณะสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาค่อนข้างมาก เราก็ท าหน้าที่ให้
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ที่ส าคัญเรื่องปากท้อง ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน นับจากนี้ไปเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนี่รูปแบบการท ามาหากินของคนในก็คงจะ
แตกก็คงจะต้องคงจะเปลี่ยนไปหาค่อนข้างมาก เราจะมุ่งไปทางด้านความเจริญก้าวหน้าด้านวัตถุด้าน
เทคโนโลยีโดยที่ไม่หันกลับมามองจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาติบ้านเมืองของเรา แต่ว่า
การที่จะให้ทางฝ่ายบ้านเมืองมาช่วยดูแลในเรื่องของการท ามาหากิน  แนะน าอาชีพนั้นอาชีพนี้บางที
ทางฝ่ายบ้านเมืองก็มีภาระหลายอย่างก็เป็นหน้าที่ มจร ของเราที่จะต้องไปช่วยดูแลเรื่องการท ามาหา
กิน การสร้างความมั่นคงยั่งยืนเรื่องของการท ามาหากินของคนในชาติมากยิ่งขึ้นเป็น 3 เรื่อง เฉพาะใน
การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในวันนี้ก็คงจะมีประเด็นที่จะไปต่อยอดเพ่ือด าเนินกิจกรรมใน 3 เรื่อง
อย่างที่ว่านั้น เฉพาะเรื่อง“การแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา”ในเบื้องต้นก็
อยากจะแบ่งประเด็นในการให้ข้อคิดเห็นออกเป็น 2 ส่วน  

ส่วนที่ 1 ก็คือประเด็นในเรื่องระดับสมมติสัจจะเป็นเรื่องของชาวบ้านเรื่องของคนท ามาหา
กินที่เราบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นระดับสมมติสัจจะอย่างนี้ก็ได้ ส่วนที่ 2 เรื่องระดับปรมัตถ
สัจจะ คือเป็นเรื่องท่ีเป็นมุมมองของพระพุทธศาสนาจริงๆความจริงระดับสมมติสัจจะก็มีส่วนที่
เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาอยู่ค่อนข้างมากก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการใน
การบริหารจัดการเพ่ือช่วยบ้านเมืองบรรเทาเบาบางได้ที่ไหนอย่างไร ก็สามารถท าได้ค่อนข้างมาก
ระดับสมมติสัจจะ ระดับที่ 1 นี้แนวปฏิบัติของเราก็คงเป็นเรื่องของดูมาตรการที่ทางฝ่ายบ้านเมืองได้
ประกาศออกมาในส่วนที่เป็นการบริหารจัดการองค์กร  ในสถานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาก็ฟังที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. ประกาศมาตรการแนวปฏิบัติที่ดี
เพ่ือให้ทุกคนอยู่อย่างเกษมส าราญอยู่รอดปลอดภัย ดูมาตรการที่ทางกระทรวงได้ประกาศออกมา ใน
เรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพจ านวนคนป่วย วิธีการดูแลรักษาที่ถูกวิธีการรักษา การช่วยบรรเทา
โรคภัยไข้เจ็บ ฟังจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักที่รู้ข้อก าหนดมาตรการของฝ่ายบ้านเมืองที่
ประกาศมาตรการอะไรออกมาก็ถือปฏิบัติตามนั้น นอกจากน้ันเรื่องของกิจกรรม 5 ส ทาง มจร ของ
เราในส่วนกลางก็จะด าเนินการให้เป็นระบบเป็นกิจจะลักษณะ และก็ท าอย่างต่อเนื่องเรื่องของความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ การสะสางเรื่องสกปรกในเป็นเรื่องเป็นถือว่าเป็นที่แพร่
เชื้อไม่ใช่เฉพาะเชื้อโรคไข้หวัดไวรัสโควิด 19 เชื้อต่างๆ เพราะฉะนั้นกิจกรรม 5 ส ก็ถือปฏิบัติไปตาม
หลักวิชาให้ศึกษาให้ถือปฏิบัติ  
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โดยเฉพาะในปัจจุบันทางคณะสงฆ์ไปด าเนินการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเขาก็แน่น
กิจกรรม 5 ส บนพ้ืนฐานและตามขอบข่ายกิจกรรม 5 ส เพราะฉะนั้นเราจะท ากันอย่างเป็นวัฒนธรรม
เป็นลักษณนิสัยแล้ว นอกจากความสวยงามขององค์กร เป็นทัศนานุตริยะของผู้พบเห็นก็เกิดการแล้ว
ซึ่งอัศจรรย์สร้างศรัทธาปสาทะความเชื่อความเลื่อมใส่ ก็จะท าให้เกิดความสะดวกในการด าเนินการ
แล้วก็เกิดความเป็นรมณียสถาน เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  Rivering Office ถ้าด าเนินการ
กิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง เร่ืองของการรับประทานอาหารให้เป็นยาแทนที่จะรับประทานยาเป็น
อาหาร ยาสมุนไพรในทางพระพุทธศาสนามีเป็นจ านวนมากที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระวินัยปิฎก 
ในตอนที่ว่าเภสัชชขันธกะเป็นตอนๆ ที่เรียกว่าเภสัชชขันธกะ เป็นหมวดที่ว่าด้วยยาซึ่งพระพุทธเจ้า
ทรงอนุญาตให้พระได้จัดได้ปรุงได้ฉันยาแค่ไหนอย่างไร แนวปฏิบัติอยู่ในนั้นเกิดโรคตรวจโรคชนิดนี้
ต้องฉันหรือทานยาประเภทไหน ต้องใช้พืชผักประเภทไหนเพ่ือบรรเทาเบาบางท ายังไงที่จะสร้าง
ภูมิคุ้มกันได้ดี หลายส่วนก็ถูกประยุกต์น ามาใช้ถือปฏิบัติเป็นยาสมุนไพรในประเทศไทยต ารายาท่ีเป็น
ยาสมุนไพรไทยที่ปรากฏ ที่บันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์โบราณท้องถิ่นต่างๆ
ทั้งในทางภาคเหนือภาคอีสาน บางส่วนเป็นคัมภีร์ที่ว่าในต ารายามีเป็นจ านวนมาก  

แต่เนื่องจากว่าการศึกษาวิจัยต่อยอดในบ้านเรายังไม่ได้ท าเป็นกิจจะลักษณะเป็นระบบจริงๆ 
มีเอกชนคนนั้นบางคนนี้บางไปท าเป็นยาแคปซูลซึ่งบางส่วนก็ไม่ถูกสุขลักษณะรับประทานนานๆเข้าก็
จะอาการแทรกซ้อนเป็นการสะสม แต่ถ้าเรามีการศึกษาวิจัยต่อยอดเป็นกิจจะลักษณะท าให้ถูก
สุขอนามัยถูกหลักวิชาการไม่เป็นพิษเป็นภัยของผู้ที่บริโภคฉันรับประทานอยู่เป็นประจ า  ก็จะเป็น
คุณูปการอย่างยิ่งนะเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรไทยพืชผักเครื่องเทศต่างๆที่เป็นของไทยเรา เรา
สามารถรับประทานเป็นอาหารแล้วก็เป็นยาในขณะเดียวกัน  

เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาของเราพระสงฆ์ก็จะมีส่วนในการสนับสนุนทางฝ่าย
บ้านเมืองให้ประชาชนคนไทยทั้งท่ีเป็นชาวพุทธและไม่ใช่ชาวพุทธ ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองเฉพาะ
ส าคัญอย่างยิ่งก็คือโรคภัยไข้เจ็บ ส าคัญอย่างยิ่งอยู่ที่เรามีภูมิคุ้มกันสูงหรือไม่สูงเขาว่ากันว่าถ้าเรา
รับประทานพืชผักเคร่ืองเทศเป็นอาหารแล้วก็เป็นยาในขณะเดียวกันอยู่เป็นประจ า  เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่สูงที่เข้มแข็งให้กับตัวเราเอง โรคภัยไขเจ็บก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ตัวเราได้โดยง่าย อันนี้
เป็นหลักวิชาการที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว แต่ว่าในการรับประทานของต่างๆของคนเราเป็น
ธรรมชาติของมนุษย์ว่ายึดความอร่อยเป็นหลักยึดลิ้นที่มันถูกใจถูกจริตของเรา เป็นหลักส่วนเรื่องของ
สุขภาพดีบางทีก็ลืมกันไปก็เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ซึ่งมีฐานะเป็นปูชนียบุคคลเป็นที่ศรัทธาของ
ประชาชนอยู่แล้ว แล้วก็มีความรู้เรื่องของตัวยาตามหลักฐานท่ีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับยาหลายชนิดที่เป็นยาสมุนไพรไทย เราไม่สามารถที่จะสาธิตการท าแปลงสาธิตจัดมุมใดมุม
หนึ่งของวัด หรือมีพ้ืนที่ที่เป็นของวัดแยกออกไปท าเป็นแปลงสาธิตด้วย ท าให้พระเจ้าพระสงฆ์ได้มา
ปรุงอาหารให้ฉันด้วย บางส่วนนั้นอาจจะไปจ าหน่ายจ่ายแจกเพ่ือได้ดอกผลบางอย่างมาบ ารุงการ
ด าเนินงานของคณะสงฆ์ในส่วนนั้นส่วนนี้  ซึ่งก็คงไม่ไม่น่าเกลียดไม่เป็นที่ติฉินนินทานั้นมากนะ
เนื่องจากไม่ไดมุ้่งผลก าไรเป็นหลักการ  
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ที่ส าคัญเมื่อคือการสร้างอาชีพให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนและคนไทยทั้งหลายที่ไม่ใช่ชาว
พุทธ อันนี้ก็จะมีส่วนในการไปดูแลไปแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่เฉพาะโรคไข้หวัดให้กับสังคม
ประเทศชาติมากขึ้น ในระดับสมมติสัจจะก็คงมีแนวปฏิบัติอย่างที่ว่านี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันที่ส าคัญก็คือ
การไปร่วมให้ก าลังใจให้กับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย  ให้มีสติให้นึกถึงความจริงของ
ชีวิตประจ าวันนี้เป็นระดับสมมติสัจจะประการที่ 1 ส าคัญอย่างมีระดับปรมัตถสัจจะความจริงของ
ชีวิตหลักพระพุทธศาสนานั้นชัดเจนว่าองค์ประกอบพ้ืนฐานของชีวิตก็คือขันธ์ 5 รูป  เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ และในขันธ์ 5 มีความจริงของชีวิตที่เราไม่ค่อยได้พิจารณากันเท่าไหร่ บางทีก็ใช้เวลา
ในการท ามาหากินท าโน่นท านี่บางทีก็ลืมนึกถึงความจริงของชีวิตสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสกับพระ
อุตตระเถรีเป็นภิกษุณมีีอายุมาก 120 ปี เป็นภิกษุณีที่มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ได้เครื่องอุปโภคบริโภคมา
ก็จะแบ่งปันคนนั้นคนนี้ อยู่มาวันหนึ่งพระอุตตระเถรีขณะที่แบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับท่านนั้น
ท่านนี้แล้วก็เดินเหินสะดุดขาตัวเองหกล้ม พุทธเจ้าทรงพบตรัสเป็นคาถาอย่างนี้ว่า “ปริชิณฺณมิท  รูปํ  
โรคนิทฺธ  ปภงฺคุณ  ภิชฺชติ ปูติ สนฺเทโห มรณนฺต  หิ ชีวิต . แปลว่ำ รูปนี้แก่หง่อมแล้ว เป็นรังของโรค 
เน่ำเปื่อยพัง, กำยของตนเป็นของเน่ำ จักแตก, เพรำะชีวิต มีควำมตำยเป็นที่สุด.”  

ประเด็นส าคัญอยู่ที่ค าว่าโรคนี้เป็นรังของโรคในขันธ์ 5 นั่นแหละมันเป็นรังของโรคโดย
ธรรมชาติเป็นที่อยู่เป็นบ้านที่อาศัยของโรค อาการของโรคค าว่าโดยธรรมชาติโดยความจริงใน
ภาษาอังกฤษว่า In Reality by Nature คือความจริงมันเป็นรังของโรค เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีโรคภัย
ไข้เจ็บประจ าตัวทั้งนั้นไม่ว่าโรคนี้ก็โรคนั้นอันเป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่ส าคัญก็คือมีข้อความในคัมภีร์
พระพุทธศาสนานี่ แหละเป็นคัมภีร์วิมุตติมรรคซึ่ งว่าด้วยวิธีการปฏิบั ติกรรมฐานตามหลัก
พระพุทธศาสนาในหมวดที่ว่าด้วยกายคตาสติคือพิจารณามีสติก าหนดเป็นไปในกาย กายคตาสติกาย
ของเรานี่ก็คือส่วนหนึ่งของรูปนี่แหละ 

ส่วนที่ 2 คือส่วนที่เป็นอาการ 32 รูปหยาบที่มองเห็นได้กับส่วนที่เป็นรูปละเอียดที่เป็น
ธรรมชาติเป็นสภาวะที่มองเห็นไม่ได้มันมี 2 อย่างนี้ก็คือกายกายคตาสติ และพิจารณาเห็นกายนี่
หมายถึงอาการ 32 ที่คนเฒ่าคนแก่ในส่วนภูมิภาคปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีน้อย เวลามารักษาศีลเจริญ
ภาวนาท่ีวัดในวันพระวันศีล ก็จะสวดในตอนเย็นๆนะว่า อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา 
ตโจ มงฺส   บทพิจารณาอาการ 32  ก็จะค าว่าจะสวดแล้วก็พิจารณาถึงส่วนที่เป็นรูปหยาบในการของ
เราอยู่เป็นประจ ามีอะไรบ้างอาการ 32 ผม ขน เล็บ ฟันหนัง ไปจนกระทั่งน้ ามูกน้ าลายที่อยู่ใน
ร่างกายของเราทั้งหมด มันก็จะเป็นอย่างนี้ในรายละเอียดของกายคตาสติ มีค่อนข้างมากเฉพาะใน
ส่วนที่กล่าวถึงร่างกายของเรานั่นโดยแทรกซึมอาการ 32 นั้นแหละตรงจุดนั้นบางตรงจุดนี้บางโดยตั้ง
เป็นค าถามอธิบายอย่างนี้ว่า พระโยคีควรน้อมนึกลักษณะของการโดยหมู่หนอนอย่างไรซึ่งคนที่ตั้งเป็น
ประเด็นค าถามคงทราบอยู่แล้วว่าในร่างกายของเรา มีหมู่หนอนภาษาชาวบ้านก็อาจจะว่าพยาธิก็ได้ก็
เลยตั้งค าถามอย่างนี้กับโยคีผู้ปฏิบัติกรรมฐานถ้าจะปฏิบัติตามหมวดกายคตาสติก็ต้องปฏิบัติตามปกติ
อย่างนี้ก็ท ากันอย่างนี้ก็ตอบว่ากายนี้ถูกหมู่หนอน 80,000 ตัว ชอนชัย หมู่หนอนไม่ได้ไปจากข้างนอก
นะมันอยู่ในร่างกายของเรานั่นแหละ 80,000 ชอนชัยที่อาศัยอยู่ตามเส้นผมเรียกว่าเหา หนอนที่อาศัย
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อยู่ในกะโหลกศีรษะเรียกว่าหูทอง ที่อาศัยอยู่ในมันสมองเรียกว่าตัวคุ้มคลั่งเป็นข้อความในคัมภีร์วิสุทธิ
มรรคซึ่งผู้พูดนั่นแหละเป็นคนแปลเองและทีมงานของคณาจารย์ของ มจร แปลจากภาษาอังกฤษพิมพ์
เนื่องจากวันเกิดของหลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระพุทธวรญาณ จ าได้ว่าผู้
พูดแปลเกินครึ่งเล่มในส่วนนั้นส่วนใดของร่างกายของเราแต่ละส่วนของร่างกายของเรามีชื่ออย่างไร
รวมแล้วมี 80,000 ตัวอยู่ในนี้  

ฉะนั้นขันธ์ 5 ในส่วนที่เป็นรูปหยาบ มีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนี้อยู่อาจจะเรียกว่าพยาธิหรือมัน
อาจจะคนละชนิดกันไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีหนอนอยู่ 80,000 ตัว ตามส่วนต่างๆของร่างกายมันก็เข้ากับท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ปริชิณฺณมิท  รูปํ  โรคนิทฺธ  ปภงฺคุณ  ภิชฺชติ ฯ นี้ทั้งนั้นแหละร่างกายนี้เป็นรังของ
โรคค าว่าโรคนี้ก็คงหมายถึงตัวนี้แหละตัวหนอนที่อาศัยอยู่ตามร่างกายน่ีแหละเพียงแต่ว่าโรคกับการ
เจ็บป่วยมันต้องแยกกันนะเราจะไปเข้าใจสับสน โรคก็คือ Disease การเจ็บป่วยก็คือ Sickness มันคน
ละอัน บางคนมีโรคแต่ว่ามันไม่แสดงอาการ มันอยู่ในร่างกายไม่แสดงอาการเจ็บป่วยท าไมต้องไม่
แสดงอาการเจ็บปวด ก็อย่างที่บอกมีองค์ประกอบส าคัญ 2 อย่างคือ 1 การรับประทานอาหาร
พฤติกรรมการใช้ชีวิต 2 ก็คือภูมิคุ้มกันในตัวเราเอง การรับประทานอาหารให้เป็นยาเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองอยู่เนื่องๆตลอดเวลาจะท าให้เรามีภูมิคุ้มกันการบริหารกายให้เป็นไปตาม
สุขลักษณะ เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมต้องดูแลสุขภาพเป็นประจ าท าให้เราสุขภาพกายโดยรวมดี 2 อย่างนี้
เชื้อโรคมันก็ไม่แสดงอาการ กล่าวเฉพาะส่วนอาหาร เป็นข้อมูลที่น่าสนใจว่าคัมภีร์กรรมฐานนี่แหละนั่ง
ปฏิบัติกรรมฐานจะเป็นคัมภีร์พม่าหรือเป็นคัมภีร์ของชาติไหนอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าอ่านเจอแล้วก็พูดอยู่
เรื่องอาหารท่ีเรากินเข้าไปอาหารของคนเรามี 2 ชนิดใหญ่ๆก็คืออาหารอย่างหยาบ อาหารอย่าง
ละเอียด อาหารหยาบคืออาหารกาย อาหารละเอียดคือ อาหารใจ อาหารหยาบคืออาหารกาย กวฬิง
การาหาร อาหารที่เป็นค าๆ ข้าว น้ า เป็นต้น ได้แก่ อาหารที่ต้องเคี้ยว ต้องกลืนกิน ดูดซึมเข้าไป หล่อ
เลี้ยงร่างกาย ส่วนที่ 2 อาหารละเอียด คือ อาหารใจ แบ่งย่อยเป็น 3 ชนิดคือ วิญญาณอาหาร 
ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณอาหารก็คืออาหารใจที่เกิดจากการที่เราไปได้ยินเสียงเรียกว่า
โสตวิญญาณ เห็นรูปเรียกว่าจุกขุวิญญาณ  

เรื่องการศึกษาเราก็ลืมนึกว่าการเห็นการฟังการสัมผัสการได้กลิ่น บางครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับ
การศึกษาเท่าไหร่ ส่วนมากเราจะคิดถึงด้านการศึกษาการเรียนการสอนเป็นหลักแต่ว่ามันรวมถึง
วิญญาณท่ีเกิดตามช่องทางต่างๆของร่างกายมีการยืนยันมีผลต่อการศึกษานั้นเรารับเราเห็นสิ่งที่ดีงาม
รับรู้สิ่งรับฟังสิ่งที่ขาดที่ดีงามที่เป็นสุจริตสัมผัสสิ่งที่ดีงามเหนือสิ่งที่ดีงามมันก็เป็นอาหารใจที่ดีงาม
สร้างความงอกงามที่จะให้ก าลังภัตตาหารก็คือเรื่องของการที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมทั้งด้าน
กายภาพอยู่เยื้องก็เป็นอาหารใจของเราก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นเรื่องของความชอบไม่ชอบ หรืออิทธิ
บาท 4 นั่นแหละหรือจะเรียกว่า มโนสัญเจตนาหาร (อาหารคือมโนสัญเจตนา) พระพุทธเจ้าตรัสบอก
ว่าคนที่บ าเพ็ญอิทธิบาท 4  นี้มีคุณธรรมก็สูงจะท าให้มีอายุยืนเป็นอาหารใจ อาหารก็แบ่งออกเป็น 2 
ส่วนอย่างนี้ กล่าวเฉพาะอาหารหยาบคืออาหารกาย กวฬิงการาหาร ต าราเรื่องนี้บอกอย่างนี้ อาหารที่
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เราบริโภคเข้าไปหนึ่งค าจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนแบ่งตอนที่กินเข้าไปหรือกลืนเข้ามาแล้วก็แบ่งเลย
ร่วมแบ่งหลังจากที่ไปย่อยสลายแล้วนะอันนี้ไม่แน่ใจต้องไปดูรายละเอียด 1 ค าแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

ส่วนที่ 1 เป็นอาหารของพยาธิก็ไปคิดวิเคราะห์เลยว่าอาหารของพยาธิในที่นี้คือ หนอน 
80,000 ตัว ที่อยู่ในร่างกายของเรานั้นแหละ กินเขาไป 1 ค า คนโบราณในท้องถิ่น กินไปที่โน่นที่นี้บาง
ละอธิการบดีผอมจังมีพยาธิเยอะพยาธิมีเท่ากันหมด 80 ,000 ตัว อ้วนผอมมีเท่ากัน  ส่วนที่ 1 เป็น
อาหารของพยาธิ ส่วนที่ 2 กลายเป็นปัสสาวะ ส่วนที่ 3 เป็นอุจจาระ ส่วนที่ 4 เป็นเท่าถาน เอาแล้ว
ส่วนไหนเป็นอาหารของมนุษย์ที่เรากินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่วนที่ 5 เป็นสารอาหารของ
มนุษย์เรียกว่ากินค าใหญ่ค าเล็ก ถูกแบ่งที่ 5 ส่วนเหมือนกัน กินเขาไปก็สอดคล้องในการคิดว่า
ข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่บอกว่าร่างกายรูปนี้เป็นรังของโรคและในร่างกายนี้มีหมู่
หนอน 80,000 ตัวชอนชัยอาศัยอยู่ อาหารที่กินเข้าไปในแต่ละวันนั้นแบ่งเป็น 5 ส่วน ในทาง
พระพุทธศาสนาก็ต้องรู้ความจริงว่า ร่างกายประกอบด้วยขันธ์ 5 องค์ประกอบพ้ืนฐานของชีวิตของ
เราก็คือ ขันธ์ 5 ในนั้นหมู่หนอนมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายของเรานั้นจะท าให้เราเจ็บป่วยเจ็บไข้ก็ด้วย
องค์ประกอบจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารการกิน  

เพราะฉะนั้นระดับสมมติสัจจะ ว่าเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตเรื่องของอาหารการขบฉัน
อาหารการกินของมนุษย์ว่าจะท าอย่างไร จึงจะท าให้เรามีภูมิคุ้มกันสุขภาพดี ก็วิเคราะห์ต่อในส่วนตัว
เกิดจากภายนอกและการตรวจเชื้อมันจะเป็นอย่างนี้ เพราะว่าเรากินเขาไป 1 ค า 1 ส่วนก็แบ่งไปเป็น
อาหารของพยาธิถ้าเรากินอาหารที่มันเผ็ดจัดเค็มจัดเต็มพยาธิชอบเผ็ดชอบเค็ม ว่าจะไม่ท าอันตรายต่อ
พยาธิมันแสรงต่อพยาธิๆ จะเกิดกบฏก็จะตายเน่าอยู่ในร่างกายคนเราท าให้เกิดการเจ็บป่วยออกมา
อย่างนี้ไหม หรือว่าบางทีเรากินอาหารชนิดนี้แต่ว่าพยาธิในร่างกายคนเราก็มีตั้งแต่  80,000 ตัวมัน
ไม่ได้ชอบอาหารเหมือนเดิมเหมือนกันทุกตัวๆนะเรากินแต่ไก่ย่างพยาธิชอบไก่ย่างหรือเปล่า ไม่กิน
อาหารหลากหลายอย่างใดอย่างหนึ่งพยาธิบางตัวมันไม่ได้อาหารมันรอแล้วรอเล่ามันยังไงมนุษย์กิน
อาหารประเภทอาหารนี้อาหารเราแบ่งมาแล้วก็กินไม่ได้ท าอันตรายต่อร่างกายคนเราหรือว่าตายแล้ว 
ก็เน่าเสียในร่างกายของเราความเจ็บป่วยออกมามันก็อย่างนี้ก็ได้ก็คิดว่ามันส าคัญกันนะไม่มากก็น้อย 

เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาก็ให้เข้าใจอย่างนี้เรื่องอาหารกับโรคนั้นธรรมเนียมการฉัน
ของเขาเราให้พิจารณาก่อนฉัน ก าลังฉัน หลังฉันแล้ว นี้ก็คือธรรมเนียมจริงๆของพระ ก่อนฉันก็  
ปฏิสงฺขำ โยนิโส ปิณฺฑปำต  ปฏิเสวำมิ ฯ แสดงถึงคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของการคบฉันไม่ใช่ เอาเผ็ด
เอาร้อนเอาความสะใจเขาว่า ความจริงอาหารมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันไม่อร่อยไม่อร่อย มันส าคัญ
ระหว่างช่วงล าคอเอาอะไรเข้าไปแหย่มันไม่อร่อยมันก็มีประโยชน์ก็มีประโยชน์นะ เพราะฉะนั้นก็ให้
พิจารณาก่อนฉันก าลังฉันก็ยังต้องพิจารณาตามธรรมเนียมว่า ยถำปจฺจย  ปวตฺตมำน  ธำตุมตฺตเมเวต  
ยทิท  ปิณฺฑปำโต ฯ ของพระฉันเสร็จแล้วต้องพิจารณาว่า อชฺช มยำ อปจฺจเวกฺขิตฺวำ โย ปิณฺฑ        
ปำโต ปริภุตฺโต ฯ วัตถุประสงค์ก็คือให้เรารู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียมของการบริโภคอาหารให้มีสติในการ
รับประทานอาหาร อันนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาแท้ๆเลยก็จะเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บใน
ส่วนที่มันเกิดโรคอยู่แล้วองค์ประกอบของโรคก าเนิดพัฒนาการของโลกมันมีหลากหลาย เพราะฉะนั้น
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มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆข์องชีวิตก็เหมือนกันกับชาวบ้านเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าเราสามารถ
ป้องกันในส่วนที่เป็นการป้องกันโดยการบริหารจัดการชีวิตของเราก็จะท าให้เราป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่
เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ได้โดยง่ายส าคัญอย่างยิ่งหลักพระพุทธศาสนาพูดถึงนิยาม 5 นิยาม 5 เป็นเรื่อง
ที่ว่าด้วยกฎของธรรมชาติอุตุนิยาม พีชนิยาม จิตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม เฉพาะในส่วนอุตุ
นิยาม กับ พีชนิยาม ท่านจะบอกว่ามันก็จะส่งข้อความที่พูดว่า ธรรมชาติทุกอย่างมีวิถีทางเป็นของ
ตัวเอง สัตว์ป่าก็มีวิถีทางมีวิถีชีวิตของสัตว์ป่าเอง มนุษย์ก็มีวิถีทางธรรมชาติมีวิถีชีวิตของมนุษย์เอง  
สิ่งต่างๆที่มีชีวิตเป็นฤดูเป็นแม่น้ าเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เขาก็มีวิถีของเขาเอง  

เพราะฉะนั้นให้แต่ละอย่างเรียนรู้วิถีไปตามตัวเอง กับธรรมชาติโดยอัตโนมัติ บางที่โรคภัยไข้
เจ็บของมนุษย์เกิดจากการที่เราไปแทรกแซงวิถีธรรมชาติแต่ละอย่างมากเกินไปท าให้ระบบสมดุลมัน
เสียหายไปมันก็ชัดเจนอยู่แล้วในธรรมิกสูตรว่า โรคภัยไข้เจ็บมันเป็นปลายน้ าและต้นน้ าจริงๆ มันอยู่ที่
จิตใจของมนุษย์ มนุษย์ไม่มีธรรมะมันก็ท าให้พวกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หมุนไปไม่สม่ าเสมอไม่ถูก
ทิศทางมันก็มีพัฒนาการล าดับมาจนกระทั่งว่า เกิดความวิปริตของดินฟ้าอากาศฤดูกาลฝนไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล ท าให้พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่สุกไม่เจริญงอกงามเต็มที่ซึ่งเป็นผลท าให้ต้องไปหาสารเคมีต้อง
ไปหาอย่างโน้นอย่างนี้มาใส่ซึ่งท าให้พืชที่เกิดขึ้นมานั้นมันไม่ได้เกิดจากปุ๋ยธรรมชาติมันก็มีลักษณะ
แทรกซ้อนเรื่อยมาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเร่ืองของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ไปแทรกแซงธรรมชาติ
จนเกินไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่โรคภัยไข้เจ็บในสังคมมนุษย์น้อยลงที่ส าคัญเป็นข้อสังเกตในช่วงท้ายว่า
เชื่อมโยงกับจ านวนหมู่หนอนที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์ เราไปอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นตอน
เภสัชชขันธกะนี้แหละ ก็จะพบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นหมอที่มีความ
เชี่ยวชาญในทุกๆโรคในสมัยพุทธกาล โรคไหนที่หมอคนนั้นหมอคนนี้ว่าเก็บรักษาไม่หายในหมอชีวก
รักษาหายหมดสมัยนั้น 

ในกรุงราชคฤห์มีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นโรคปวดศีรษะอยู่ 7 ปี หมอที่ไหนที่ไหนที่เก่งยังไงมี
ชื่อเสียงเชิญมารักษาหมดไม่หาย ความทราบถึงหมอชีวกโกมารภัจจ์อาสามารักษาสามารถรักษาให้
หายขาดได้ใน 3 สัปดาห์ โดยวิธีการรักษาของโรคโดยถลกหนังศีรษะเปิดรอยประสานกะโหลกน าสัตว์
มีชีวิต 2 ตัวในภาษาบาลีชื่อว่าปาณก ไม่ได้บอกว่าเป็นชื่อสัตว์อะไรความจริงคือสัตว์มีชีวิตนั้นแหละ
คัมภีร์พระไตรปิฎกของมจร เราก็แปลออกมาจากค าว่า ปาณก แปลว่าตัดชีวิตสัตว์มีชีวิต 2 ตัวออกมา
เป็นสัตว์ใหญ่ 1 ตัว สัตว์เล็ก 1 ตัว ก่อนที่หมอชีวกมารักษามีผู้รู้เป็นหมอหรือไม่เป็นไม่ทราบได้ที่บอก
ว่าหมอบอกว่าจะตายภายใน 5 วัน 7 วัน ก็ปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างก็จะไม่พ้นภายใน 7 วันนี้แหละ
หลังจากผ่าตัด 2 ตัวมันอยู่ในสมองตายทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เรื่องกินสมองถ้าสัตว์ตัวใหญ่กินก่อนก็จะตาย
ภายใน 5 วัน ถ้าตัวเล็กกินก่อนนะว่าจะตายภายใน 7 วัน เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ใน
กะโหลก 2 ตัวเป็นสัตว์ประเภทใด ผู้พูดก็วิเคราะห์ว่าเป็นมะเร็งสมองหรือเปล่าแล้วก็ไปดูวิธีการรักษา
ของหมอชีวกออกมาแล้วก็นอนตะแคงแผลหายแล้วต่อประสานเข้าไปหมอชีวกใช้เครื่องมืออะไรจึง
สามารถมองเห็นสัตว์เล็กๆนี้มันก็ไปเชื่อมโยงกับหนอน 80,000 ตัว นี้แหละที่แปลในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
หนอนที่อาศัยอยู่ในมันสมองเรียกว่าตัวคุ้มคลั่งไม่แน่ใจว่าในภาษาบาลีว่าอย่างไรแต่ว่าไปเอามาจาก
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

14: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ภาษาบาลีโรมัน และค าแปลว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวก็เขียนเป็นภาษาบาลี เป็นตัว
คุ้มคลั่งนั้นในร่างกายของเราก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนประกอบทั้งส่วนที่เป็นอาการ 32 กับส่วนที่มองไม่
เห็นอาการ 32 ก็ถือว่าเป็นรังของโรคโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เฉพาะนั้นประเด็นเรื่องโรคไวรัสโควิด 19 
เนี่ยเป็นโรคที่มีพัฒนาการได้มาก็อย่างที่ทางผู้รู้ทางด้านสาธารณสุขเขาได้บอกว่าเป็นไข้หวัด โควิด 19 
เป็นไขหวัดที่ 7 ไข้หวัดปกติมี 4 ชนิดแล้วก็ติดโดยธรรมชาติแบบงายอย่างนี้  มีอยู่ชนิดที่ 1-4 
เป็นไข้หวัดทั่วไป ชนิดที่ 5 ไวรัสซาร์ส ชนิดที่ 6 ไวรัสเมอส์ ชนิดที่ 7 ไวรัสโควิด19 เป็นพัฒนาการเป็น
การปรับตัวของเชื้อไข้หวัดธรรมดาแล้วก็มีวิวัฒนาการ บวกกับการที่เรามีพฤติกรรมแปลกๆเรื่องของ
การใช้ชีวิตในเรื่องของการกินเรื่องของการแทรกแซงธรรมชาตินี่  ก็ท าให้เชื้อมันมีพัฒนาการมาแล้ว      
ก็แข็งแกร่งมากยิ่งข้ึน  

เพราะฉะนั้นในการดูแลรักษาเราเองก็ท า 2 ส่วนไปในทางเดียวกันระดับสมมติสัจจะก็อย่างที่
บอกเอาไว้ทางบ้านเมืองมีมาตรการมีวิธีการปฏิบัติอย่างนั้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยกันดูแลเรื่อง
พฤติกรรมการใช้ชีวิต การกินยาเป็นอาหารการไปช่วยสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านเรื่องของการแนะน า
ให้ปลูกพืชผักที่เป็นยาสมุนไพรด้วยเป็นอาหารด้วยเพ่ือรับประทานก็จะสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง
ให้กับร่างกายของเรานั้นในส่วนที่เป็นระดับสมมติสัจจะ และระดับปรมัตถสัจจะก็น่าจะแบ่งเป็น 2 
ส่วนคือส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาหาความรู้ข้อมูลหาความจริงเกี่ยวกับองค์ประกอบของชีวิตชีวิตคือ
อะไรเป็นอย่างไรเป็นไปอย่างไรก็ต้องมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอย่างนี้ ในส่วนที่ 2 ก็คือเรื่องของการ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจของเราเองว่า พยำธิธมฺโมมฺหิ  พยำธึ  อนตีโต เรำมีควำมเจ็บไข้เป็น
ธรรมดำ จะล่วงพ้นควำมเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณธมฺโมมฺหิ  มรณ   อนตีโต  เรำมีควำมตำยเป็น
ธรรมดำ จะล่วงพ้นควำมตำยไปไม่ได้ เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายกับจิตใจของเราจะ
ได้ไม่ได้ตื่นตระหนกวิตกกังวลมากเกินไปมีข้อก าหนดนี้ก าหนดนั้นเขาท าโน้นท านี่ก็ไม่ได้ไปจะต้อง
ระวังรักษาจนกระทั่งไม่เป็นอันท ามาหากินอะไรเลย มันก็จะตายเพราะอดตายนี่แหละดีที่สุดแล้ว 
เพราะฉะนั้นก็ให้ท าหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันมันก็เข้ากับสุภาษิตที่ว่า ยำมเข้ำป่ำเสกคำถำกันช้ำงไล่ 
ขึ้นต้นไม้อีกด้วยช่วยคำถำ เห็นน้ ำแกงจวนหมดรสโอชำ เติมน้ ำปลำอีกด้วยช่วยน้ ำแกง ฯ               
ในขณะเดียวกันอันนี้เป็นหลักฐานที่จะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ปัจจุบันนี้ 

อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านโดยเฉพาะในส่วนของคณะสังคมศาสตร์  โดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ท่านผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันภาคีเครือข่ายทั้งหมดที่มาร่วมด้วย
ช่วยกันในการท าให้ส าเร็จประโยชน์ 2 อย่างก็คือเรื่องของการวิชาการก าหนดตามที่ทางการก าหนดให้ 
เป็นการสร้างองค์ความรู้ว่าจะไปเป็นการช่วยด้วยช่วยกันเพ่ือให้กับสังคมประเทศชาติแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้สังคมบ้านเราเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว  

ท้ายที่สุดนี้ขอตั้งจิตอธิฐาน อ านวยอวยชัย รัตนะตะยานุภาเวนะ ด้วยอ านาจคุณพระศรี
รัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ที่ได้บ าเพ็ญมาทั้งหมด เป็นตบะเป็นเดชะเป็นผู้มีความสุขความ
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เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเจริญอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดเป็นไป
ในทางท่ีชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สมปรารถนาสิ่งนั้นจงทุกประการเทอญ.. 
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(18) การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 256316: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

คณะกรรมกำรวิพำกษ์บทควำมวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม 
(Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
-------------------------- 

ห้อง
ที ่ สำขำวิชำ คณะกรรมกำร 

1 ห ลั ก สู ต ร รั ฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต    

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
พระครูปลัดอุดร  ปริปุณฺโณ, ดร. 
พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัชชัย ไชยสา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ 
อาจารย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว 
พระมหานิกร ฐานฺตโร, ดร. 
พระสมนึก ธีรปญฺโ  
พระนุชิต นาคเสโน  
นางสาว พัชรี หาลาง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2 ห ลั ก สู ต ร พุ ท ธ
ศ า ส ต ร
ม ห า บั ณ ฑิ ต 
ส า ข า วิ ช า ก า ร
จัดการเชิงพุทธ    

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 
รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ 
รองศาสตราจารย์อนุภูมิ โซวเกษม 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รองศาสตราจารย์ ประณต นันทิยะกุล 
อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง 
อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า 
อาจารย์ ดร.บวร ขมชุณศรี 
อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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ห้อง
ที ่ สำขำวิชำ คณะกรรมกำร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต 
นายพลวัฒน์ สีทา 
นางสาวกาญจนา บุญเรือง 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3 ห ลั ก สู ต ร
รั ฐ ศ า ส ต ร
มหาบัณฑิต   

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา 
อาจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ 
อาจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์ 
อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ 
นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
นายกรกต ชาบัณฑิต 
นางสาวสุมาลี บุญเรือง    

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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สรุปแบบประเมินโครงกำร 
ในกำรประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings) 
หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ  

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต, หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

วันศุกร์ที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2563 
ณ อำคำรเรียนรวม โซน B คณะสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 

ที ่ รำยกำรที่ประเมิน ผลกำรประเมิน 
x̅  S.D ระดับ 

1 กำรด ำเนินกำร    

 1.1  การติดต่อประสานงานกับผู้ ร่ วมโครงการ/
ประชาสัมพันธ์ 4.39 0.778 มาก 

 1.2 เอกสารประกอบโครงการ 4.10 0.837 มาก 
 1.3 การให้บริการความสะดวกของโครงการ 4.36 0.753 มาก 
 1.4 ระยะเวลาของโครงการ 4.40 0.605 มาก 
2 รูปแบบและขั้นตอนของโครงกำร    
 2.1 พิธีเปิดโครงการ 4.45 0.681 มาก 
 2.2 การร่วมกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนด 4.48 0.636 มาก 

 2.3 ความสะดวกสบายในการใช้โปรมแกรมประชุม
ออนไลน์ 4.48 0.746 มาก 

 2.4 ความคมชัดของเสียงและภาพในการจัดประชุม
ออนไลน์ 4.06 0.833 มาก 

3 เนื้อหำวิชำกำรและประโยชน์ที่ได้รับโครงกำร    

 3.1 ได้รับองค์ความรู้ใหม่จากการน าเสนอบทความจาก
งานวิจัย 4.50 0.588 มาก 

 
3.2 ได้ความรู้จาการเข้าฟังบรรยาย เรื่อง “การแก้ไข
ปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา” 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 4.52 0.612 มากที่สุด 

 3.3 สาระส าคัญจากบทความวิจัย  ถูกตอง และสมบูรณ
ท าให้สามารถท าวิจัยในลักษณะเดียวกันได 4.48 0.560 มาก 
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ที ่ รำยกำรที่ประเมิน ผลกำรประเมิน 
x̅  S.D ระดับ 

 3.4 การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชาการเป็นมาตรฐาน 
มีความเหมาะสมกับผูอาน 4.49 0.612 มาก 

 3.5 การเรียงล าดับเนื้อหา ถูกต้องตามหลักการวิจัย  มี
ความสอดคล้อง ตอเนื่องตั้งแตตนจนถึงการสรุป 4.39 0.576 มาก 

 3.7 ได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้และต่อยอดได้ 4.31 0.604 มาก 

 รวม 4.40 0.475 มาก 
  
 จำกตำรำงแสดงได้ว่ำ ผลการประเมินจากแบบสอบถามประเมินผลโครงการดังกล่าว ของ
นิสิต และผู้เข้าร่วมในโครงการฯ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.40 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ 
3.2 อยู่ในระดับมากที่สุด 

4. สิ่งท่ีได้รับ/ประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
4.1 เป็นการจัดการร่วมสมัย 
4.2 ท าให้ได้ความรู้ในการใช้ Zoom โปรแกรม มาประยุกต์ใช้ในการประชุมช่วงยุคไวรัส 

โควิดระบาด 
4.3 ได้ทราบการแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา และสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์และเผยแผ่ภายในวัดและชุมชน ได้ 
4.4 ได้ความรู้จากการฟังบรรยาย 
4.5 ท าให้ทราบถึงวิธีป้องกัน และดูแลตัวเอง 
4.6 ความรู้ในพระไตรปิฏกกับสถานการณ์โรคภัยปัจจุบัน 
4.7 เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
4.8 การสัมมนาแบบออนไลน์ท าให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งข้ึนเพราะได้บันทึกภาพและเสียง

ได้ ในบางขณะเวลาที่มีกิจจ าเป็น ท าให้ไม่ขาดการได้รับความรู้ 
4.9 ได้ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้จากการฟังบรรยายเรื่อง การแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 

19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา และได้รับองค์ความรู้ใหม่จากการน าเสนอบทความจากงานวิจัย
สามารถน าไปต่อยอดและน ามาประประยุกต์ใช้ได้ 
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4.10 ได้รู้ถึงความเปล่ียนแปลงในการสื่อสารยุคปัจจุบัน และทราบถึงแนวทางในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4.11 สามารถน าไปปรับใช้ในการท าวิจัยในครั้งต่อไปได้ 
4.12 ได้ข่าวสาระความรู้ทางการป้องกันโรคนี้ละท าให้รับมือได้อย่างทุกวิธี 
4.13 เรียนรู้ รักษา ดูแล ป้องกัน แนะน า และควบคุม ของสถานการณโ์ควิด19 
4.14 มีแนวคิดที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง และน าไปต่อยอดและพัฒนาในด้าน

ต่างๆได้ 
4.15 ได้ความรู้จากการท าบทความซึ่งส่งผลที่จะน าไปใช้งานได้ในวันข้างหน้า เเละยังได้

ร่วมมือตามค าสั่งของรัฐบาลในยุคท่ีโรคระบาด 
4.16 เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในฐานต่างๆ สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเราก็ต้อง

ปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในการสัมมนาครั้งนี้แระโยชน์ที่ได้รับคือ 
รู้วิธีการรับมือกับโรคติดต่อ โควิด 19 โดยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวช่วย เพ่ือพัฒนา
จิตใจ และปัญญา 

4.17 ทันยุคทันสมัยกับยุคปัจจุบันและได้ความรู้เรื่องการท าวิจัยเพิ่มขึ้น 
4.18 ท าให้ได้รับสาระต่างๆ และแนวคิดของแต่ละท่าน และน าข้อดีไปปรับใช้ 
4.19 ท าให้ทราบเรื่องปัจจุบันทันเหตุการณ์โดยน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามา

เกี่ยวข้อง ทราบหลักการและแนวทางในการท าวิจัยของ มจร 
4.20 ได้รับฟังแนวทางการสัมมนาวิจัย การแก้ไขบทความ การปรับปรุงตามค าแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและรูปแบบที่เพ่ิมเติมให้บทความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
4.21 ได้แนวคิดและหลักการใหม่ๆจากคณาจารย์เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย ท าให้เกิด

การพัฒนางานวิจัยของนิสิตได้ดียิ่งขึ้น 
4.22 ได้องค์ความรู้ ใหม่ๆกับการแก้ ไขปัญหาโควิด 19 ในทางพระพุทธศาสนาและ

ข้อเสนอแนะต่างๆในการปรับแก้บทความวารสารจากคณะกรรมการ 
4.23 ได้รับความรู้เพ่ิมเติมและรู้ได้รับสิ่งใหม่ในการที่เราไม่เคยได้สัมผัส ถือว่าดีเยี่ยม 

5. ข้อเสนอแนะ/ควำมเห็นเพิ่มเติม 
5.1 ต้องปรับปรุงความคมชัดของเสียงและภาพในการจัดประชุมออนไลน์ 
5.2 ควรมีระยะเวลาในการแก้ไข ก่อนตีพิมพ์ 
5.3 ในการใช้โปรแกรมซูมวีดีโอเพ่ือการประชุมงานที่ส าคัญที่สุดคืออินเตอร์เน็ต หากไม่มี

ความเสถียรย่อมสะดุดและฟังไม่รู้เรื่อง พัฒนาต่อไป 
5.4 ควรจัดเจ้าหน้าที่ในการควบคุมไม่ให้มีเสียงแทรกซ้อน 
5.5 ท าอย่างไรให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งได้นับความเท่าเทียมไม่เลื่อมล้ าทางสังคมจากการปฏิบัติ

ของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ปัญหาของ คนตกงาน คนจน คนไร้บ้าน และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิดเช่น การตรวจหาโรคที่คิดเงินแพงจนไม่ได้ไปตรวจเป็นของการแพร่ระบาด และบุคลากรที่
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ขาดแคลนเครื่องมือการป้องกัน เช่นชุด PPE. และหน้ากากอนามัยรวมถึง แอลกอฮอล์ ที่กล่าวมานี้รัฐ
บกพร่องอย่างรุนแรงและขาดจริยธรรมอย่างสูง 

5.6 ครั้งต่อไปถ้าประชุมออนไลน์ ควรให้ผู้ควบคุมระบบทดสอบและท าความเข้าใจกับ
โปรแกรมให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะทางด้านระบบการสื่อสารทางเสียง บางช่วงเสียงของอธิการบดีเงียบ
หายไปนานมาก ๆ 

5.7 ควรชี้แจงการใช้เครื่องมือแบะอุปกรณ์ก่อนเริ่มโครงการ 
5.8 ควรก าหนดรูปแบบของบทความที่ชัดเจน และให้ส่งบทความเพ่ือกรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาตรวจก่อนน าเข้าสู่กระบวนตีพิมพ์ ขาดการตรวจสอบบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษ
ให้ตรงกับภาษาไทย อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีเวลาในการตรวจสอบบทความก่อนส่งเข้าระบบของวารสาร
ตามลิงค ์

5.9 อยากให้ผู้ควบคุมในการถ่ายทอด เพราะยังมีเสียงแทรกเต็ม เช่นไปจ่ายตลาดก็มี คุยกันก็
มี อ่ืนๆข้อนี้ปรับปรุงได้จะดีมาก 
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สรุปกำรประเมินบทควำมวิจัย (กลุ่มที่ 2) 

ในกำรจัดประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings)  
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
วันศุกร์ที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2563 

ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อกลุ่มน าเสนอบทความวิจัย : สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ 

 1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 1.3 คณะกรรมการวิพากษ์บทความ 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
พระครูปลัดอุดร  ปริปุณฺโณ, ดร. 
พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัชชัย ไชยสา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ 
อาจารย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว 
พระมหานิกร ฐานฺตโร, ดร. 
พระสมนึก ธีรปญฺโ  
พระนุชิต นาคเสโน  
นางสาว พัชรี หาลาง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงคุณภำพงำนวิจัย 
 3.1 ปัญหำวิจัย 

1) ตอบไม่ตรงประเด็น เช่น 1.ศึกษาความคิดเห็นหรือศึกษาประสิทธิผล 2. ผลการ
เปรียบเทียบตอบไม่ชัดเจน ปัจจัยส่วนบุคคลบางปัจจัยแตกต่าง แต่บางปัจจัยไม่แตกต่าง จะศึกษา
ประสิทธิผลหรือความคิดเห็น 

2) ตรวจสอบการแปลให้ตรงกับภาษาไทย มีข้อความบางส่วนในภาษาอังกฤษเกินมา 
โดยไม่มีเนื้อหาภาษาไทย 

3) ควรปรับให้เป็นปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย โดยระบุว่าปัจจุบันการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเกิดปัญหาอะไร อย่างไร ด้วยเหตุใดผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่องนี้ 

4) ปรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้เริ่มต้นด้วยค าว่า “ควร” ทุกข้อ 
5) ระบุความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่ท าวิจัยแล้วจึงเสนอปัญหาน าไปสู่การ

วิจัย 
6) น าตารางรวมของผลการวิจัยมาใส่ไว้ในบทที่ 4 ประกอบด้วย 1) ตารางรวมรายด้าน 

2) ตารางเปรียบเทียบ 3) ตารางข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 
7) ปรับแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องหลักไวยากรณ์ของภาษา 
8) การอภิปรายผล ควรอภิปรายให้ครบ ข้อ 3. ปัญหา อุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่พบการอภิปรายผล 
9) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใช้ค า ไม่ตรงกับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ควรปรับให้ตรงกัน 
10) มีข้อความที่กล่าวถึงปัญหาของสถานที่วิจัย โดยไม่มีงานวิจัยหรือเอกสารรองรับ 

ควรปรับให้เหมาะสม 
11) ค าว่า องค์การ กับ ค าว่า องค์กร ให้ใช้ให้เหมือนกันว่าจะเอาค าไหน แต่เมื่อหัวเรื่อง

เป็นองค์การ ส่วนอื่นก็ควรเป็นองค์การ 
12) ขาดสภาพปัญหาที่น าไปสู่การวิจัย 
13) ควรน ามาจากค าถามปลายเปิดและจากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยที่ได้จัดท าเป็น

ตารางในบทที่ 4 อย่างชัดเจนเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว 
 

 3.2 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
1) ปรับค าว่า “สุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่” ให้เป็น ก าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (เนื่องจากสูตรของทาโรยามาเน่ไม่ใช้สูตรการสุ่มตัวอย่าง เป็นสูตร
การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง) ส่วนการสุ่มเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

2) มีข้อความบางข้อความที่พิมพ์มาผิดพลาดมาก ต้องปรับปรุง 
3) ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญควรระบุจ านวนและเกณฑ์ได้มาซึ่งบุคคลที่เลือกมา 
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4) วิธีด าเนินการวิจัยมีองค์ประกอบ รูปแบบการวิจัย ประชากร การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

5) ตรวจสอบกรอบแนวคิดของการวิจัยที่สัมพันธ์การออกแบบการวิจัย 
6) ไม่พบการได้มาซึ่งเครื่องการวิจัยว่าได้มาอย่างไร 
7) เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธีแต่ไม่พบวิธีการด าเนินการแบบเชิงคุณภาพ ควรระบุให้

ครบ 
8) กระบวนการหรือข้ันตอนของการด าเนินการวิจัยไม่ชัดเจน ทั้งเชิงปริมาณและคุณเชิง

คุณภาพ 
9) ใช้สถิติอะไรต้องให้ชัดเจน 
10) การวิจัยเชิงคุณภาพ ควรบอกด้วยว่าเก็บข้อมูลอย่างไร วิเคราะห์อย่างไร 
11) การออกแบบการวิจัยในส่วนของบทคัดย่อกับบทที่ 3 ควรมีความสัมพันธ์กัน ไม่ใช่

ต่างบทต่างเขียนหรือน าเสนอโดยไม่มีทิศทางหรือระเบียบวิธีวิจัย 
 
 3.3 องค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

1) องค์ความรู้จากการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขในอนาคตต่อไป 

2) องค์ความรู้ที่ได้เป็นแนวทางสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถพิเศษที่โดด
เด่นด้านต่าง ๆ มาช่วยกันพัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างเหมาะสม 

3) องค์ความรู้เป็นแนวทางการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและเพ่ือน
ร่วมงานเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

4) องค์ความรู้ที่เน้นจัดตั้งภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ชุมชน 

5) แสวงหาความรู้และเทคนิคการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์การในรูปแบบใหม่ ๆ จน
สามารถน าความรู้มาบริหารงานในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
 3.4 ประโยชน์/กำรประยุกต์ใช้/ผลกระทบต่อสังคมของงำนวิจัย 

1) ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ
การท างานให้เกิดความรู้ความสามารถที่หลากหลายด้าน 

2) ส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝังในเรื่องการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการแก่บุคลากรทุกคน 

3) ปลูกฝังให้ประชาชนหรือบุคลากรรู้จักประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ลดรายจ่าย
ของครอบครัวและสร้างความตระหนักรู้ถึงการมีการวางแผนรายรับ-รายจ่ายไว้ล่วงหน้า 

4) ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมการสร้างวินัยและจิตสาธารณะของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนในชุมชน 
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5) กิจกรรมความสัมพันธไมตรีจิตกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพ่ือเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและ
กัน ท าให้กล้าที่จะเสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญในการท างาน และกล้าตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ 

6) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขผลด าเนินงานที่ไม่มีผลตรงเป้า
หรือไม่ส าเร็จจากการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือวางแผนในการจัดการให้ตรงจุดอย่างจริงจังและ
ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ขอองการด าเนินการ 

7) การจัดท าฐานข้อมูลในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ถูกต้อง และวางระบบ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบพ้ืนที่ประสบภัยและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสิ่งของส ารองจ่าย เพ่ือให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้สอดคล้องกับสภาพความเดือนร้อน
และความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตขั้นพ้ืนฐานของผู้ประสบภัย รวมถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 

8) จัดกิจกรรมและโครงการอบรมให้กับประชาชนทุกเดือน เพ่ือให้ประชาชนได้เห็น
ความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดท าแบบสอบถามเพ่ือให้ประชาชนได้แสดงอออก
ทางความคิด 

9) จัดตั้งภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและชุมชน 
10) การประชุมร่วมกับประชาชนในท้องที่ส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ส ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดท าแผนด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและตรงเป้าหมาย 
11) ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายวิทยุกระจายเสียง และ รถ

ประชาสัมพันธ์ที่เป็นเนื้อหาส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ และเห็นความส าคัญ 

12) การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ  ที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขในอนาคตต่อไป 

13) ท าเอกสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากกว่าเดิม 
และเพ่ิมช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆในการให้ความรู้ เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับประชาชน และสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนรักท้องถิ่น 

14) ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนได้ท ากิจกรรมความสัมพันธไมตรีจิตต่อ
กันเพ่ือเรียนรู้นิสัยใจซึ่งกันและกันท าให้กล้าที่จะเสนอประเด็นปัญหา และกล้าตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ 

15) การอบรมด้านความรู้และการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่
ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การ เพ่ือความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างถูกต้อง 
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5) กิจกรรมความสัมพันธไมตรีจิตกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพ่ือเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและ
กัน ท าให้กล้าที่จะเสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญในการท างาน และกล้าตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ 

6) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขผลด าเนินงานที่ไม่มีผลตรงเป้า
หรือไม่ส าเร็จจากการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือวางแผนในการจัดการให้ตรงจุดอย่างจริงจังและ
ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ขอองการด าเนินการ 

7) การจัดท าฐานข้อมูลในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ถูกต้อง และวางระบบ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบพ้ืนที่ประสบภัยและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสิ่งของส ารองจ่าย เพ่ือให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้สอดคล้องกับสภาพความเดือนร้อน
และความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตข้ันพ้ืนฐานของผู้ประสบภัย รวมถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 

8) จัดกิจกรรมและโครงการอบรมให้กับประชาชนทุกเดือน เพ่ือให้ประชาชนได้เห็น
ความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดท าแบบสอบถามเพ่ือให้ประชาชนได้แสดงอออก
ทางความคิด 

9) จัดตั้งภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและชุมชน 
10) การประชุมร่วมกับประชาชนในท้องที่ส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ส ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดท าแผนด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและตรงเป้าหมาย 
11) ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายวิทยุกระจายเสียง และ รถ

ประชาสัมพันธ์ที่เป็นเนื้อหาส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ และเห็นความส าคัญ 

12) การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ  ที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขในอนาคตต่อไป 

13) ท าเอกสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากกว่าเดิม 
และเพ่ิมช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆในการให้ความรู้ เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับประชาชน และสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนรักท้องถิ่น 

14) ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนได้ท ากิจกรรมความสัมพันธไมตรีจิตต่อ
กันเพ่ือเรียนรู้นิสัยใจซึ่งกันและกันท าให้กล้าที่จะเสนอประเด็นปัญหา และกล้าตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ 

15) การอบรมด้านความรู้และการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่
ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การ เพ่ือความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างถูกต้อง 

 
 

การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings):31 

5) กิจกรรมความสัมพันธไมตรีจิตกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพ่ือเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและ
กัน ท าให้กล้าที่จะเสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญในการท างาน และกล้าตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ 

6) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขผลด าเนินงานที่ไม่มีผลตรงเป้า
หรือไม่ส าเร็จจากการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือวางแผนในการจัดการให้ตรงจุดอย่างจริงจังและ
ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ขอองการด าเนินการ 

7) การจัดท าฐานข้อมูลในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ถูกต้อง และวางระบบ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบพ้ืนที่ประสบภัยและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสิ่งของส ารองจ่าย เพ่ือให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้สอดคล้องกับสภาพความเดือนร้อน
และความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตข้ันพ้ืนฐานของผู้ประสบภัย รวมถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 

8) จัดกิจกรรมและโครงการอบรมให้กับประชาชนทุกเดือน เพ่ือให้ประชาชนได้เห็น
ความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดท าแบบสอบถามเพ่ือให้ประชาชนได้แสดงอออก
ทางความคิด 

9) จัดตั้งภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและชุมชน 
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ประชาชนเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดท าแผนด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและตรงเป้าหมาย 
11) ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายวิทยุกระจายเสียง และ รถ

ประชาสัมพันธ์ที่เป็นเนื้อหาส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ และเห็นความส าคัญ 

12) การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ  ที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขในอนาคตต่อไป 

13) ท าเอกสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากกว่าเดิม 
และเพ่ิมช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆในการให้ความรู้ เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับประชาชน และสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนรักท้องถิ่น 

14) ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนได้ท ากิจกรรมความสัมพันธไมตรีจิตต่อ
กันเพ่ือเรียนรู้นิสัยใจซึ่งกันและกันท าให้กล้าที่จะเสนอประเด็นปัญหา และกล้าตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ 

15) การอบรมด้านความรู้และการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่
ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การ เพ่ือความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างถูกต้อง 
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5) กิจกรรมความสัมพันธไมตรีจิตกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพ่ือเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและ
กัน ท าให้กล้าที่จะเสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญในการท างาน และกล้าตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ 

6) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขผลด าเนินงานที่ไม่มีผลตรงเป้า
หรือไม่ส าเร็จจากการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือวางแผนในการจัดการให้ตรงจุดอย่างจริงจังและ
ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ขอองการด าเนินการ 

7) การจัดท าฐานข้อมูลในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ถูกต้อง และวางระบบ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบพ้ืนที่ประสบภัยและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสิ่งของส ารองจ่าย เพ่ือให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้สอดคล้องกับสภาพความเดือนร้อน
และความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตขั้นพ้ืนฐานของผู้ประสบภัย รวมถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 

8) จัดกิจกรรมและโครงการอบรมให้กับประชาชนทุกเดือน เพ่ือให้ประชาชนได้เห็น
ความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดท าแบบสอบถามเพ่ือให้ประชาชนได้แสดงอออก
ทางความคิด 

9) จัดตั้งภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและชุมชน 
10) การประชุมร่วมกับประชาชนในท้องที่ส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ส ารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดท าแผนด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและตรงเป้าหมาย 
11) ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายวิทยุกระจายเสียง และ รถ

ประชาสัมพันธ์ที่เป็นเนื้อหาส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ และเห็นความส าคัญ 

12) การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ  ที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขในอนาคตต่อไป 

13) ท าเอกสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากกว่าเดิม 
และเพ่ิมช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆในการให้ความรู้ เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับประชาชน และสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนรักท้องถิ่น 

14) ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนได้ท ากิจกรรมความสัมพันธไมตรีจิตต่อ
กันเพ่ือเรียนรู้นิสัยใจซึ่งกันและกันท าให้กล้าที่จะเสนอประเด็นปัญหา และกล้าตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ 

15) การอบรมด้านความรู้และการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่
ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การ เพ่ือความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างถูกต้อง 
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32: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

3.5 กำรต่อยอดองค์ควำมรู้ของงำนวิจัยในอนำคต 
1) ศึกษาในด้านของความสัมพันธ์ในการให้บริการระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนผู้ที่มา

ใช้บริการ เพื่อให้ทราบความคิดเห็นที่แตกต่างเก่ียวกับจุดบกพร่องขององค์กร 
2) ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากข้ึน 
3) จัดอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา

องค์การอย่างสม่ าเสมอ 
4) การศึกษาโดยเน้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุข 
5) ศึกษาถึงแผนนโยบายทัศนคติของหน่วยงานในพ้ืนที่ และองค์กรร่วมต่าง ๆ เพ่ือ

น ามาบูรณาการและก าหนดแนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการป้องกันรักษาป่า โดย
ชุมชนมีส่วนร่วมให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

6) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลาย สามารถ
น าผลที่ได้มาเปรียบเทียบและน ามาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

7) แบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายหลังจากที่มีการวางแผนกลยุทธ์หรือปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

8) ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การเพ่ือเป็น
การบูรณาการระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับพระพุทธศาสนา 

9) การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ เช่น หลักอิทธิบาท 4 , 
หลักสังคหวัตถุ 4, หลักสาราณียธรรม 6 เป็นต้น ในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

10) ศึกษาประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแห่งอ่ืน ที่มีปัจจัยใน
ด้านต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นการมองการให้บริการรอบด้านมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 

 
 
 

รับรองตำมนี้ 

 
 (พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร.) 
กรรมการและเลขานุการกลุ่ม 

รับรองตำมนี้ 

 
 (พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 

ประธานกรรมการ 
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รายช่ือการน าเสนอบทความทางวิชาการ 
ในการจัดประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

กลุ่มที่ 2  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: ฉบับแก้ไขหลังจากการประชุม  
 วันที่ 3 เมษายน 2563 พ.ศ. 2563 
ที ่ ชื่อบทความทางวิชาการ ผู้น าเสนอ QR Code 

1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

พระค าแสน ปภสฺสโร (บุด
ดารา) 

 

2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

พระเฉลิมวุฒิ จิตฺตส วโร (น้อย
โจม) 

 

3 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 

พระณัฐพล สิริวฑฺฒโน (หมอ
ส าราญ) 
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51 

ที ่ ชื่อบทความทางวิชาการ ผู้น าเสนอ QR Code 
4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ 

พระประยุทธ อริยว โส (สนใจ)  

5 วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ 

พระมหานวมินทร์ สิริเมธี (สาริ
บุตร) 

 

6 ทักษะการบริหารของผู้บริหารตาม
การรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 

พระมหาภูรัช ทนฺตว โส (ศรีเลิศ
รส) 

 

7 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ 

พระมหายุทธพิชัย  สิริชโย 
(ดวงโสภา) 

 

8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินการโครงการรถไฟรางเบา
ของเทศบาลนครขอนแก่น 

พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย (มหา
จันทร์) 
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ที ่ ชื่อบทความทางวิชาการ ผู้น าเสนอ QR Code 
9 การบริหารงานตามหลัก

ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

พระมหาอัคพล ญาณธีโร (ทอง
อินทร์) 

 

10 ประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

พระศิวากร เตชปญฺโญ (วันทา)  

11 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ

พระสอนสิน ปญฺญาวโร (บุญสูง
เนิน) 

 

12 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 

พระสุมิตร สุจิตฺโต (ชมเชย)  

13 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พระสุริโย สุขิโต (รุ่งเรือง)  
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53 

ที ่ ชื่อบทความทางวิชาการ ผู้น าเสนอ QR Code 
14 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่า
หินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

พระอธิการสมคิด กตปุญฺโญ 
(เปล่งศรี) 

 

15 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นายธีรวัฒน์ โรจนมงคล  

16 ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหาร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

นายคณาพงษ์ พ่ึงมี  

17 ประสิทธิผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

นายพีรพล ไชยณรงค์ศักดิ์  
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร 
เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี* 

QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT ACCORDING TO SUFFICIENCY ECONOMY 
PHILOSOPHY OF PERSONNEL IN BANGKURAD SUB-DISTRICT MUNICIPALITY  

BANG BUA THONG DISTRICT OF NONTHABURI PROVINCE 
พระค าแสน ปภสฺสโร (บุดดารา)  

Phrakhamsene Pabphassaro (Boutdala) 
E-mail: khamsan2539@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ศึกษาเปรียบเทียบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒน าคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด ด้านวัตถุวิสัยและด้านจิตวิสัยโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ปัญหาและอุปสรรค คือ บุคลากรในองค์กรยังขาดความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ขาดผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าแนะน าในการพัฒนาและความรู้ด้านต่างๆ  
ค าส าคัญ : การพัฒนา; คุณภาพชีวิต; ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 

The article of this research were to study the work performance quality of life 
development according to the sufficiency economy, to comparing the opinions and 
standing the problems, obstacles and suggestions regarding the development of work 
performance quality of life according to the sufficiency economy philosophy.The 
research methodology is the mixed methods research.The findings were an follows 
the development of work performance quality of life in accordance with the 
sufficiency economy philosophy of personnel at BangKuRud Objective and Subjective 
by overall was at a medium level personnel factor were not found to be different 
relacked to the different opinions rejecting the set research hypothesis. Problems 
and obstacles were personnel is lack of sufficient knowledge and ability to improve 
the work performance quality of life and lack of experts. 
Keywords: Quality; Life Development; Sufficiency 

                                                                 
* Received March 12, 2020; Revised April 8, 2020; Accepted April 10, 2020 
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324: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน า 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองและสังคม

ไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนา ทั้งในส่วนบุคคล ครอบครัว จึงต้องมีการพัฒนาในด้านความรู้ช านาญการ
เฉพาะด้าน เพ่ือให้มีแนวคิดเจตคติที่ดี รู้จักการบริหารตนเอง การเอ้ืออาทรต่อบุคคลอ่ืนมีอ าชีพและ
รายได้ที่ พอเพียงต่อการด ารงชีวิต มีคุณธรรม ศีลธรรม ถ้าหากปฏิบัติได้เช่นนี้เท่ากับเป็นการยกระดับ 
ทั้งตนเองและสังคม ท าให้มีคุณค่า ปัญหาต่างๆ ในสังคมลดน้อยลง เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหามลภาวะเป็นพิษ เป็นต้น ประเทศต่างๆ จึงพยายามอย่างเต็มที่ ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น เพ่ือช่วยให้สมาชิกทุกคน ในสังคมกินดี
อยู่ดี มีความสุขสมบูรณ์ ประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยท าให้
บุคคลสามารถด าเนินชีวิติอยู่ในสังคมโดยมีแนวทาง ในการด ารงชีวิตที่ ดีขึ้ น ซ่ึงส่งผลให้สังคมมีความ
สงบสุขไปด้วย การพัฒนาคุณภาพชีวิต กระตุ้นให้ บุคคลและสังคมเกิดความกระตือรือร้นคิดที่จะ
ปรับปรุงตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอยู่ เสมอ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท าให้บุคคลรู้จักใช้
ปัญญา มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม หลักการบริหาร เพ่ือมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นกับตนเอง
และสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้บุคคลและสังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ช่วยลด
ปัญหาความขัดแย้งและปัญหาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตท าให้บุคคลและสังคม ที่ มีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม ดังจะเห็นได้ว่า หากคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีคุณภาพที่ดี ย่อมน าไปสู่การพัฒนา ประเทศชาติให้เจริญหน้าก้าวไกลขึ้น (ปรางทิพย์ ภักดีคีรีไพร
วัลย์, 2559) 

เทศบาลเมืองบางคูรัดนั้น มีหน่วยการท างานที่แยกย่อยออกไปมากมายซ่ึงแต่ละหน่วยจะอยู่
ในรูปแบบของกองต่างๆ เช่น กองการศึกษา กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการทางสังคม กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น บุคลากรจ านวนมากรวมถึงผู้บริหารและสภาเทศบาลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานจาก
สภาพปัญหาที่อยู่ในปัจจุบันของสังคมทั้งปัญหาด้านความรู้  ซ่ึงบุคลกรบางคนยังขาดความรู้ความ
เชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่ มีจ า กัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะท างานได้ 
ครอบคลุมการกิจของเทศบาล ปัญหาด้านรายได้ บุคลากรบางกลุ่มประสบกับปัญหาการขาดความ
ม่ันคง ทางเศรษฐกิจ การเงิน ส่วนมากมีเงินเดือน ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ  (บุญโชติ  เกตุแก้ว, 
2546) 

ดังนั้นผู้วิจัยมีความประสงค์ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพ่ือที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ในการน าข้อมูลเพ่ือพัฒนาการะบวนการการจัดการความรู้ ของบุคลากร ให้มีศักยภาพ และ
พัฒนาการเรียนรู้ ที่จะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร

เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดบุคลากรที่มีต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 197 คน (เทศบาลเมืองคูรัด, 2561) สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามา
เน่ (Yamane, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 132  คน เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแปรปรวนค่าที ( t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ, 
2557) 
 

ผลการวิจัย 
1.ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาล

เมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด 
อ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม  

(n=132) 
ความ คิดเห็นของ บุคลากรท่ีมี ต่อการพัฒนา
คุณภาพ ชี วิ ตตา มห ลักป รั ชญา เ ศรษฐกิ จ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด 

ระดับความคิดเห็น 
 

x̅ 
 

S.D. 
 

แปลผล 
 1.ด้านวัตถุวิสัย 3.40 0.379 ปานกลาง 
 2.ด้านจิตวิสัย 3.46 0.359 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.43 0.343 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.43   S.D. = 0.343) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน ด้านวัตถุวิสัยและด้านจิตวิสัย ตามล าดับ 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ตารางท่ี 2  สรุปผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.738 0.676   
อายุ 1.956 0.105   
สถานภาพ 1.706 0.470   
ระดับการศึกษา 1.932 0.130   
ประสบการณ์การท างาน 3.654 0.014   
ต าแหน่ง 2.470 0.036   
รายได้ 2.034 0.112   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่าบุคลากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน
และต าแหน่งมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาคุณชีวิตฯ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านวัตถุวิสัย การพัฒนาบา งสิ่งบางอย่า ง

ต้องใช้ปัจจัยเข้ามาช่วยในการ
บริหารนี้คือปัญหาส่วนหนึ่ง 

ควรส่งเสริมการปลูกจิตส านึกให้ในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
การพัฒนาคุณชีวิตฯ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านจิตวิสัย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

เศรษฐ กิจซ่ึงท าให้ขา ดควา ม
พร้อมเพียงในการพัฒนา 

ควรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นอีกข้อหนึ่งในการด าเนินชีวิตมาใช้ใน
องค์กรอย่างมากขึ้น  

จากตารางที่ 3 พบว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด  

ด้านวัตถุวิสัย คือ บุคลากรบางท่านยังมีการใช้จ่ายอย่างพุ่มเฟ่ือยเกินอัตภาพของตนไม่คุ่ม
ค่ายังขาดความรู้กับปัญหาการเงินในการด ารงชีวิต  

ด้านจิตวิสัย คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจภายในประเทศส่งผลการพัฒนา
บางอย่างไม่ตรงกับความต้องการบางสิ่งที่เกินความจ าเป็นท าให้มีปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบาง
คูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เพราะว่าบุคลากรในพ้ืนที่
ยังขาดความรู้ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากพอขาดผู้ เชียวชาญในการให้
ค าแนะน าในการพัฒนาและความรู้ด้านต่างๆ ท าให้การพัฒนาไม่ดีพอเท่าที่ควร ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระภักดี มหาวิริโย (สอนแก้ว), (2562) ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ” 
ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของของบุคลากรเทศบาลเมือง
บางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระหมี ถิรจิตฺโต , (2561) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไม่เตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มี ประสบการณ์การท างานและต าแหน่งต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของของบุคลากรเทศบา ลเมือง
บางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้อง
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563328: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

กับงานวิจัยของ ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม, (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้
เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนปฐมอโศก โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
ชาญชัย ฐิตเมธี (หนูทอง), (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง: กรณีศึกษาชุมชน วัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน กรุงเทพฯ” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี 
ต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 

องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ” ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์งานวิจัยดังแสดงในแผนภาพดังนี้ 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย (พระค าแสน ปภสฺสโร (บุดดารา), 2562) 

O - Objective หมายถึง การด ารงชีวิตให้เหมาะสมการใช้จ่ายอย่างคุ่มค่าและประหยัดมี
คุณภาพสร้างวินัยในการออมเพ่ือใช้จ่ายในยามจ าเป็น ฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากรแก้ไขปัญหา
การด ารงชีวิตผลกระทบต่อหน้าที่การงาน ศึกษาเพ่ิมพูนทักษะน าความรู้มาประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
ส่งเสริมให้รู้จักรักษาสุขภาพร่างกายของตนให้แข็งแรง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความเป็นอยู่ที่ ดี
ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 

S – Subjective หมายถึง ปลูกฝังเรื่อง ลด ละ เลิก สิ่งอบายมุขทั้งปวง ประกอบอา ชีพซ่ือ
สัตว์ท่ีสุจริต การรู้จักพ่ึงพาตนเอง ขยัน อดทน อดออม เพ่ือคุณภาพความเป็นอยู่ที่ ดีไม่เครียด มี
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สุขภาพจิตที่ ดี มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง และมีความต้องการความ
เจริญก้าวหน้า เกียติยศ ชื่อเสียง เงินทอง การยอมรับจากสังคม ความส าเร็จในหน้า ที่การงาน เน้น
การพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

S – Sufficiency หมายถึง ทางการด ารงชีวิตโดยยึดทางสายกลางและปฏิบัติตนของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัดในการด ารงชีวิตประจ าวันที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ ดีและความรู้ คู่คุณธรรม ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล ม่ันคงและยั่งยืน  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีนโยบายปลูกฝังให้ประชาชนหรือบุคลากรรู้จักประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างร ายได้

ลดรายจ่ายของครอบครัวและสร้างความตระหนักรู้ถึงการมีการวางแผนรายรับ-รายจ่ายไว้ล่วงหน้า 
2. ควรมีนโยบายส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีด้วยการลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆ อัน

เป็นการส่งผลเสียต่อการท างานและการด าเนินชีวิต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวินัยในการออมให้กับ
บุคลากรเทศบาล 

3. ควรมีนโยบายพัฒนาความรู้ในการท างานแบบองค์รวมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน
ได้ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ควรบุคลากรควรมีองค์ความรู้ เรื่องหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ในการด ารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพอย่าง เหมา ะสมคุ้มค่า  มีความเ พียงพอตา มความต้องกา รและใช้ไ ด้อย่า งเต็ม
ประสิทธิภาพ 

2. ควรบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด ควรตระหนักรู้ถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในองค์กร
อย่า งคุ้มค่าและเ กิดประโยชน์สูงสุดและผู้บริ หารควรมอบหมายงานที่ เห มาะสมกับความรู้
ความสามารถของพนักงานเทศบาลและการก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 

3. ควรมีบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดควรสร้างความพอประมาณของตนเองให้เกิดขึ้นก่อน
และประกอบอาชีพที่ม่ันคงมีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย ท าอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ที่ เน้น

หลักการบริหารมนุษย์และเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ มี
อยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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2. ควรมีการศึกษาในด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดเพ่ิมเติม เช่น ด้านการเมือง สังคมวัฒนธรรมประเพณี และ
ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

3. ควรมีการศึกษาถึ งแนวทางในการน าห ลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกา ร
บริหารงานองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม. (2557). การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม. 

เทศบาลเมืองบางคูรัด. (2561). แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564). เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี. (อัดเสาเนา). 

บุญโชติ เกตุแก้ว. (2556). คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิต ในการ
ท างาน. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 6(1), 94. 

ปรางทิพย์ ภักดีคีรีไพรวัลย์. (2559). การศึกษาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ้านแสนตอ หมู่ 11 . 
(สารนิพนธ์มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปัญโญ. (2557). เอกสารประกอบการสอนระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระภักดี มหาวิริโย (สอนแก้ว). (2562). การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอ เวียงเชีย งรุ้ง จังหวั ดเชียงรา ย 
(วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. 

พระมหาชาญชัย ฐิตเมธี (หนูทอง). (2561). การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษาชุมชน วัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน กรุงเทพฯ (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต) . 
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระหมี ถิรจิตฺโต (สีทน). (2561). การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  (สาร
นิพนธ์มหาบัณฑิต). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

Yamane T. (1967). Statistics: An Introductory Analysis. 2nd Ed. New York: Harper and 
Row. 

 
 

Book 2.indd   8 7/6/2563   15:46:24



การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):331 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา* 

PEOPLE PARTICIPATION IN THE ADMINISTRATION OF BUENGPHALAI SUBDISTRICT 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, KAENGSANAMNANG DISTRICT,  

NAKHONRATCHASIMA PROVINCE 
พระเฉลิมวุฒิ จิตฺตส วโร (น้อยโจม) 

Phrachaloemwut cittasangvaro (Noichom)  
E-mail: SS20184796@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสง ค์เ พ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน เปรียบเทียบความคิดเห็น

ของประชาชน ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานต าบลบึงพะไล 
อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระ ดับการศึกษา และรายไ ด้ ต่าง กัน มี
ความคิดเ ห็นแตกต่า ง กัน อย่า ง มีนัยส าคัญ ส่วนเพศ ต่าง กัน  มีความคิดเห็นไ ม่แ ตกต่าง กัน  ปัญหาและ
อุปสรรคพบว่า เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ในการบริหารงาน และขาดความร่วมมือกับประชาชนในการวิเคราะห์
ปัญหา ดังนั้นเจ้าหน้าที่ควรศึกษาเรียนรู้ เ พ่ิมเ ติมเ ก่ียวกับการบริหารงาน ควรร่วมมือกับประชาชนในการ
วิเคราะห์ปัญหา และหน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนไ ด้เรียนรู้ กับการบริหารงานให้เข้าใจ  
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, ประชาชน, การบริหารงาน 
Abstract 

This article is to study People participation. Compare public opinion to study the 
problems and obstacles of public participation in the administration of Bueng Phalai 
district Kaeng Sanam Nang District Nakhon Ratchasima Province It is a Mixed Methods 
research and found that the people participated in the management of the image at a 
high level.  Personal factors showed that age, educational level and different incomes 
have different opinions.  Therefore, accept the research hypothesis, regarding gender, 
opinions were not different. Therefore, rejecting the research hypothesis Problems and 
obstacles found that Staff lack knowledge in management. And lack of cooperation with 
the people in problem analysis Therefore, staff should learn more about management. 
Should cooperate with the public in problem analysis and the department should give 
people the opportunity to learn about management to understand .    
Keyword : Participation; people; Administrative  

                                                                 
* Received March 12, 2020; Revised April 8, 2020; Accepted April 10, 2020 
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บทน า 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นรากฐานส าคัญของหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย 

เช่นเดียวกับการปกครองในระดับท้องถิ่นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนก็มีความส าคัญอย่างมาก
เช่นกัน เพราะเป็นสถาบันที่ฝึกหัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองท าให้ประชาชนมีความรู้สึก
เป็นเจ้าของท้องถิ่นอันเป็นที่อยู่ของตนเอง เกิดความหวงแหนและความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น 
เป็นผลให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (อนุชา เทียมพูล , 2560)  

ปัญหา การมีส่วนร่ วมของประชาชนขององค์การบริหาร ส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอ  
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นปัญหาส าคัญ คือ เรื่องประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ไม่มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ท้องถิ่น และไม่มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาอาจจะส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ก าหนดไว้ไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
ซ่ึงอง ค์กรปกครองท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิ ติบุคคล และเป็น ส่วน ราชการท้องถิ่นตามกฎหมา ย  
มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่การบริหารงานขององค์การจ าเป็นต้องมี
หลักการบริหารที่ดี เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และให้ค านึงถึงการ  
มีส่วนร่วมของประชา ชนในกา รจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ กา รจัด ซ้ือจั ดจ้า ง  
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ส านักวิชาการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 
2562) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนั้น  ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่าการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ว่ามีมาก
น้อยเพียงไร ใน 4 ด้าน อันได้แก่ 1. ด้านการส่วนรวมในการตัดสินใจ 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
เพ่ือจะได้สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้สิทธิในการบริหารชุมชนของตนเองร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพียงใดเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการ

วิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 11,500 คน (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล , 2562) 
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ( Yamane, Taro, 1967) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 387 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541) พรรณนาปัจจัยส่วนบุคคล 
สถิติที่ใช้ คือ ความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน ใช้ส าหรับทดสอบ
สมมติฐาน สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เม่ือพบว่ามีความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
โดยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 12 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล โดยภาพรวม 
    (n=387) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ระดับการมีส่วนร่วม 
  S.D. แปลผล 

ด้านการมีส่วนรวมในการตัดสินใจ 4.00 0.406 มาก 
ด้านการมีส่วนในการด าเนินงาน 4.01 0.384 มาก 
ด้านการมีส่วนรวมการรักษาผลประโยชน์ 3.99 0.381 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 4.02 0.392 มาก 
รวม 4.01 0.327 มาก 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ประชาชนมีมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(= 4.01, S.D. = 0.327) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ  ด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการมีส่วนในการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนรวมในการตัดสินใจ  ด้าน
การมีส่วนรวมการรักษาผลประโยชน์ ตามล าดับ 
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 4.036  0.000   
อายุ  4.062 0.000   
ระดับการศึกษา  29.607 0.000   
รายได้  25.792 0.000   

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยภาพรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
ตารางท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร  

 ส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
การมีส่วนร่วม ฯ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านการมีส่วนรวมใน
การตัดสินใจ 

เจ้าหน้าที่ขาดการร่วมมือกับประชาชน
ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

ด้านการมีส่วนในการ
ด าเนินงาน 

ประชาชนไม่มีความรู้และไม่เข้าใจใน
การบริหารงาน 

ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน 

ด้านการมีส่วนรวมการ
รักษาผลประโยชน์ 

ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการ
การบริหารงาน 

ควรแจ้ งกา รบริ ห า ร งา น ให้
ประชาชนได้รับทราบ 

ด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

ไม่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการ
บริหารงานเพ่ือความโปร่งใสและเป็น
ธรรม 

ควร ให้ ป ร ะ ชา ชน ไ ด้ มี กา ร
ตรวจสอบในการบริหารงาน 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า บุคลากรต้องการให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล 

อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
ด้านการมีส่วนรวมในการตัดสินใจ คือ ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างท างานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ควรมีการก าหนดขั้นตอนหรือแผนงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ชัดเจน 

ด้านการมีส่วนในการด าเนินงาน คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 

ด้านการมีส่วนรวมการรักษาผลประโยชน์ คือ หน่วยงานควรแจ้งระบบการบริหารงานให้
ประชาชนได้รับทราบ 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ ควรให้ประชาชนได้มีการตรวจสอบในการ
บริหารงานของหน่วยงาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ า เภอ
แก้ งสน า มนา ง  จังหวั ดนคร รา ชสี มา  โดยผู้ วิ จัย จ ะกล่ า วถึงปร ะเ ด็นส า คัญและน่ าสน ใจ  
และน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านตามล าดับ คือ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) ด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชรภรณ์ สิงห์สุรี, (2558) ได้วิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด”ผลการศึกษา
พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง จันทบุรี
และตราดโดยภาพรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 
2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัย
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ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 

ด้านการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 

ด้านการมีส่วนร่วมการ
รักษาผลประโยชน์ 

ด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

1 . มี การ วิเคราะ ห์
สา เห ตุของ ปัญ หา
และ น าเสนอปัญหา
ขององค์กรขาดความ
ชัดเจน 
 2. มีการก าหนดข้ัน 
 ตอนหรือแผนงาน 
 บริหารงานขององค์ 
 กา ร บ ริ หา ร ส่ ว น
ต าบล ชัดเจน 

1. มีควากระตือรือร้น
เมื่อมีโอกาสร่วมคิด
พัฒนา กับอง ค์กา ร
บริหารส่วนต าบล 
2. ท่านได้เข้าร่วมเวที
ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ 
เสนอปัญหาและแนว
ทางแก้ไขต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พาณี เรียงทอง และคณะ, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผลผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาในการอยู่อาศัยและ
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย  มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
องค์ความรู้ 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากแผนภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา” สรุปได้
ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีประเด็นที่ควร
พิจารณาที่ส าคัญ 4 ประการด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูล ข่าวสารใ น
องค์กา รบริหารส่วน
ต าบลและรับทราบโดย
ท่ัว ถึ ง ผ่ านช่อง ทา ง
ต่า ง ๆ เ ช่น  กา ร ปิด
ประกาศ/หอกระจาย
ข่าว/อินเทอร์เน็ต 
2 .  ไ ด้ รั บ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ท รัพ ย์ สิ นจ าก กา ร
บริหารงาน 

1 . มี ส่วนร่วมในการ
เข้ารับฟังการประชุม
สภา 
2. มีส่วนร่วมในการ
เป็นคณะ กรรมกา ร
ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล  

อ ำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบงึพะไล  

อ ำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ 
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1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มโครงก าร

โดยมีการอภิปรายถึงปัญหาและความต้องการ มีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การก าหนด
ทางเลือกว่าควรจะจัดท าโครงการหรือกิจกรรมใดบ้าง และการตัดสินใจว่าจะท าโครงการหรือกิจกรรม
ใดและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจยังครอบคลุมไปถึงการตัดสินใจในระหว่างการด าเนินงาโครงการ  

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในทรัพยากรต่างๆให้กับ

โครงการทั้งในด้านเงิน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารและประสานงาน
โครงการต่างๆ 

3. ด้านการมีส่วนร่วมการรักษาผลประโยชน์ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ คือ การมีส่วนร่วมประเภทนี้ มีสองนั ย  

คือเป็นทั้งการร่วมรับประโยชน์และร่วมรับผลสืบเนื่องในทางลบจากโครงการพัฒนา ผลประโยชน์ที่
ได้รับได้แก่ ผลประโยชน์ด้านวัตถุคือ การมีรายได้และทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นและม่ันคงมากขึ้นหรือการมี
สาธารณูปโภคที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ หรือคุณภาพดี ผลประโยชน์ด้านสังคม  

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ เป็นการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ประเมินโครงการทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รูปแบบการมีส่วนร่วมประเมินอย่างเป็น
ทางการ เช่น การประชุมเพ่ือทบทวนและประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา การร่วมเป็นคณะท างาน
หรือคณะกรรมการในการประเมินผล  
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 2) องค์ความรู้ท่ีได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

 
แผนภาพท่ี 2 องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

 จากแผนภาพอธิบายให้เห็นจากภาพได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงสรุปได้ว่า  

V – Village หมาถึง หมู่บ้าน กระบวนการประชาคมของหมู่บ้านที่รวมบ้านหลายบ้านให้อยู่
ในความปกครองอันเดียวกัน ควรจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ด้วย 

I – Information หมายถึง ข้อมูลหรือสาระสนเทศ การที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การบริ หารงานนั้น  หน่วยงานจะต้องใช้ข้ อมูลหรื อสารสนเทศที่ตร งประเด็นในการชักชวน  
ให้ประชาชนเกิดการเข้ามามีส่วนร่วม 

P - Problem Basic หมายถึง ปัญหาพ้ืนฐาน หน่วยงานควรเล็งเห็นปัญหาแ ละน ามา
ร่วมกันท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาพ้ืนฐาน เพราะปัญหาพ้ืนฐานนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหา
ใหญ่ ๆ ทั้งหลาย 

P – Participation หมายถึง  การมีส่วนร่วม คือ การที่บุคคล หรื อคณะบุคคลเข้ามา
ช่วยเหลือสนับสนุนท าประโยชน์ต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อาจเป็นการมีส่วนร่วม ในกระบวนการ
ตัดสินใจ หรือกระบวนการบริหาร ประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่ กับการรวมพลังของบุคคลที่
เก่ียวข้องกับองค์การนั้นในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย 

D – Divesting หมายถึง การตัดสินใจเป็นการพยายามสร้างทางเลือกให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท าได้ ทางเลือกที่น้อยอาจปิดโอกาสให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือทางเลือกที่ ดีกว่าได้ผู้บริหารที่ ดี
จ าเป็นต้องมีการฝึกฝนการสร้างทางเลือกที่มากขึ้นหลากหลายด้วยวิธีการคิดแบบริเริ่มและคิดแบบ
สร้างสรรค์  

C – Coordinating หมายถึง การประสานงาน คือ การติดต่อสื่อสารให้เกิดความคิดความ
เข้าใจตรงกัน ร่วมมือกันปฏิบัติงานให้สอดคล้อง ทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระท าให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์เพ่ือให้งานด าเนินไปได้อย่างราบรื่น เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น
สอดคล้ อง กับวั ตถุ ป ร ะสง ค์  และน โยบา ยขององ ค์กรอย่ า งสมา นฉั นท์ มีป ร ะสิ ทธิ ภ า พ  
เกิดประสิทธิผล 

G – Gulick หมา ยถึง  ความส า เร็จ ของงานขึ้ นอยู่ กับกา รวา งแผนการจัดองค์กา ร  
การสั่งการและการควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์การ และใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ  
เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ เพ่ีอจัดท าแผนพัฒนาต่อองค์การให้เกิดประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) นโยบายส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมการสรางวินัยและจิตสาธารณะ

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนในชุมชน 
2) นโยบายส่งเสริมด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 
3) นโยบายพัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุงบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ถนน 

ทางสาธารณะ ระบบเครือข่ายการสื่อสาร ระบบประปา ระบบไฟฟ้า เป็นต้น 
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิต

สาธารณะของบุคลากรเจ้าหน้าที่ และประชาชนได้ทากิจกรรมร่วมกัน 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลควร สนับสนุนงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านเพ่ือน าไปจัดสร้าง

ลานกีฬาของหมู่บ้านเพ่ือประชาชนจะได้มีร่ายกายแข็งแรง 
3) เม่ือประชาชนได้เสนอปัญหาหรือความต้องการ องค์การบริหารส่วนต าบลควรลงไปดูแล

และแก้ไขให้ดีขึ้น  
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1) ควรศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ต าบล ในเขตอ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
3) ควรศึกษาเก่ียวกับการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ เช่น หลักอิทธิบาท 

4, หลักสังคหวัตถุ 4, หลักสาราณียธรรม 6 เป็นต้น ในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
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ส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐ านการวิจัย ปัญหาอุปสรรค คือ 
อาสาสมัครสาธารณสุขยังขาดความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ข้อเสนอแนะควรจัดให้มีอบรม
ส าหรับหลักสูตรการพยาบาลเบื้องต้น  
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล; การปฏิบัติงาน; อาสาสมัคร 
 
Abstract 
 This article was to compare Performance Effectiveness of Village Public 
Health Volunteers, to study the problems and solving guidelines of Performance 
Effectiveness of Village Public Health Volunteers, the mixed methods research.and 
Job effectiveness of village health volunteers Overall, it is at a medium level. 
Different personal factors have different opinions. Therefore accept the research 
hypothesis. The problem is that the public health volunteers still lack knowledge in 
first aid. Suggestions should be provided for basic nursing courses. 
Keywords: Effectiveness; Performance; Volunteers 
 
บทน า 

ประเทศไทยได้น าการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีในการจัดการบริการสาธารณสุขของรัฐ
ส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเอง ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้มาเป็นผู้กระตุ้นและสนับสนุนให้
ประชาชนดูแลตนเอง และการที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ ต้องอาศั ยกลไกท่ีส าคัญในการด าเนินงาน
                                                                 

* Received March 12, 2020; Revised April 8, 2020; Accepted April 10, 2020 

Book 2.indd   19 7/6/2563   15:46:26



20 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563342: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

สาธารณสุขมูลฐานคือระบบอาสาสมัครเป็นหลัก โดยการให้ความรู้และฝึกอบรมให้ประชาชนเข้าร่วม
ด าเนินการในรูปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดยเน้นงานการป้องกันผสมผสาน
กับงานบ าบัดรักษา เพ่ือการพัฒนาสุขภาพและสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือให้ประชาชนไทย
มีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า (นางวิรินทร์ญา ทวีอนันต์ธนกุล, 2557) 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน คือ ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนที่อาสาเสียสละ
เวลาหยาดเหง่ือแรงกายและทุนทรัพย์ มาช่วยดูแลสุขภาพของประชาชน โดยได้รับการอบรมให้
ความรู้ด้านการสาธารณสุขจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นประจ าและต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 25  ปี 
ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้ด าเนินการในฐานะที่เป็นผู้ท าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
ในระดับชุมชน  

จากการที่ผู้วิจัยเป็นประชาชนของชุมชนเมืองเก่า ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานในฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพเทศบาล ซ่ึงการด าเนินงานมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน จึงต้องอาศัยความร่วมมือ
จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องมีกลวิธีทางสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลชุมชนเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (วนิดา วีระกุล , 2542 ) ได้รับการคัดเลือก
และขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และด าเนินกิจกรรมในศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน (ศสมช.) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน นักวิชาการ ผู้น าชุมชน  เจ้าหน้า ท่ีสาธารณสุข
และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ร่วมกันพัฒนาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือท าให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านด้านสุขภาพให้ดีขึ้นและยั่งยืน อีกทั้งยังมีโครงการและ
กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อ งและมีจ านวนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่เข้าร่วมลดน้อยลงอีกด้วย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มี 12  
หมู่บ้าน 7,593 หลังคาเรือน มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 334 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 1 คน/25.31 หลังคาเรือน ซ่ึงมีจ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านไม่เพียงพอและ
ไม่ครอบคลุมหลังคาเรือนในการดูแลรับผิดชอบ เพ่ือความเข้าถึงประชาชนจ าเป็นอย่างยิ่งต่อกลวิธีทาง
สาธารณสุขมูลฐานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น  (การสนับสนุนบริการสุขภาพ , 2546) การ
จัดการความรู้เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ด้าน 
คือ 1. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2. การป้องกันโรค 3. การส่งเสริมสุขภาพ 4. การฟ้ืนฟูสภาพ 
(ส านักงานคณะกรรมการ สาธารณสุขมูลฐาน, 2542)  
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษา ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  เพ่ือที่จะน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการะบวนการการจัดการความรู้ของบุคลากร ให้มีศักยภาพและพัฒนาการ
เรียนรู้ ที่จะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่ มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงา นของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 334 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยา
มาเน่ (Yamane Taro, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 182 คน เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม 
(ชุติระ ระบอบ และคณะ, 2552) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแปรปรวนค่าที ( t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ( พระครูสังฆรักษ์
เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ. 2557) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
ตารางท่ี 1  ควา มคิด เห็ น ของอา สา ส มัครสา ธา รณสุ ข ที่ มี ต่อปร ะสิ ทธิ ผลกา รปฏิ บั ติ ง า น  

ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ด้านท่ี ความ คิดเห็นของ อาสาสมั ครสาธารณสุข ท่ีมี ต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ 

ผลการวิเคราะห์  
แปลผล    S.D. 

1. ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3.29 0.537 ปานกลาง 
2. ด้านการป้องกันโรค 3.29 0.515 ปานกลาง 
3. ด้านส่งเสริมสุขภาพ 3.27 0.729 ปานกลาง 
4. ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ 3.35 0.405 ปานกลาง 
รวม 3.30 0.462 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 1 พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานใน
อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ  โ ด ย ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง  (  = 3 . 3 0 ,  
S.D. = 0.462) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อประ สิทธิผลการ
ปฏิบัติงานในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล t F Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. เพศ 1.480  0.141   
2. อายุ  3.642 0.014   
3. การศึกษา  1.880 0.135   
4. อาชีพ  8.455 0.000   
5. รายได้  4.535 0.004   

จากตารางที ่2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ประชาชนที่มีอายุ อาชีพ รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ มีเพศ การศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ “อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)” ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ “อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)” ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ล าดับ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการ
รักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น 

การพยาบา ลเบื้ องต้นอาสา สมัคร
สาธารณสุขยังขาดความรู้ในเรื่องการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ควรจั ด ให้ มีกา ร อบรมหลั กสู ตรกา ร
พยาบาลเบื้ องต้น ให้ ควา มรู้ เพ่ือเพ่ิม
ทักษะเ รื่ อ งก า รปฐม พยา บ า ล  แ ก่
อาสาสมัครสาธารณสุข 

ด้านการ
ป้องกันโรค 

บา งครั้ ง ก็ มีกา รป้ อง กันบ้ า ง  ไ ม่
ป้องกันบ้าง ตามความเหมาะสมของ
แต่ละพ้ืนที่ 

ควรยึดหลักการท างานเดียวกัน โดยใช้
หลัก 5 ส. และมีการติดต่อประสานงาน
กันอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติงานใน
รูปแบบเดียวกันอย่างถูกต้อง 
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ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ “อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)” ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ต่อ) 

ล าดับ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

ในบางครั้งการส่งเสริมสุขภาพยังไม่
ค่อยได้รับความร่วมมือจากประชาชน
ในเท่า ที่ควร เพราะยังเป็น เรื่องที่
แปลกใหม่ 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ค ว ร มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสุขภาพ เพ่ือให้
ปร ะชาชน ไ ด้เข้ า ถึงข้ อ มูล  ไ ด้อย่ า ง
เหมาะสม 

ด้านการฟ้ืนฟู 
สภาพ 

ในบางครั้งการให้ค าแนะน าส าหรับ
ประชาชน เพ่ือให้ยอมรับสภาพของ
ผู้ป่ว ย เห็ นใจและช่ วย เหลือ ดูแล
ผู้ป่วยในชุมชน ยังมีน้อยมาก 

ควรจั ด ใ ห้ มีนั กจิ ตวิ ทย า ใ นกา ร ใ ห้
ค า แนะน าต่อประชา ชน เพ่ือยอมรั บ
สภาพของผู้ป่วย รวมถึงมีแนวทางในการ
ฟ้ืนฟูเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถมีความสุข 

จากตารางที่ 3 พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการให้การปฏิบัติงาน
ของ “อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)” ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตามข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

ด้านการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น คือ การจัดอบรมเก่ียวกับหลักสูตรการปฐมพยาบาล การ
เรียนรู้วิธีการปฏิบัติในการช่วยเหลือเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขที่ยังขาด
ความรู้ความสามารถ 

ด้านการป้องกันโรค คือ ควรมีการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน โดยยึดตามหลักที่ก าหนด
ใช้ร่วมกันคือหลัก 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง (ท าให้เป็นระเบียบ) สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่ 
สะอาด (ท าความสะอาด) สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย)  

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ คือ ในการส่งเสริมสุขภาพนั้นควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชนเป็น
ประจ าอย่างสม่ าเสมอ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ คือ มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการพัฒนาด้านจิตใจควบคู่กันตาม
ความเหมาะ เช่น การจัดกิจกรรมในการฟังบรรยายธรรม เพ่ือส่งเสริมด้ านการเข้าถึงหลักธรรมให้
ประชาชนทั่วไปและผู้ป่วย เพ่ือให้เกิดความเมตตาซ่ึงกันและกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. สภาพทั่วไปประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ “อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)” 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยจะเห็นได้ว่า อาส าสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ มีประสิทธิ ภาพ ประชาชนรู้สึ กว่าได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูส่วนใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนี พิพิธโกศลวงศ์ 
และนัธมน เฉียบแหลม, (2545) ได้วิจัยเรื่อง “สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกับการพ่ึงพาตนเองทาง
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346: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

สุขภาพของประชาชน จังหวัดระยอง” ผลการวิจัยพบว่า การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโรค 
การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ “อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)” ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรที่มีเพศ
และการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มี
อายุ อาชีพและรายได้ มีความคิดเห็น แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล, (2541) ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรบทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุขตามการรับรู้ของตนเองและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขกับการปฏิบัติงาน
ตามบทบาท ในศูนย์สุขภาพชุมชน กรุงเทพฯ” ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ส่วนบุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุคนธ์ ชุติปัญญะบุตร, (2546) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของ (อสม.) ในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง” ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน แตกต่างกัน มีการรับรู้โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขยังขาดความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ ดีเท่าที่ควร เพราะยัง
เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ ส่วนการให้ค าแนะน าส าหรับประชาชนเพ่ือให้ยอมรับสภาพของผู้ป่วย เห็นใจ
และช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในชุมชน ยังมีน้อยมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัตน์ อยู่ยอด , (2551) ได้
วิจัยเรื่อง “ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการ ด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน อ าเภอ
ทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร” พบว่า การได้รับการอบรมให้ความรู้ ต่อเนื่อง การศึกษาดูงาน
ด้าน สาธารณสุขการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข การยอมรับจากสังคมและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ยังไม่ดีเท่าที่ควร 
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องค์ความรู้  
1. องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจาการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

(อสม.) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

3. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
- จัดท ากิจกรรมเป็นตัวอย่างแก่ 

ประชาชนในชุมชน 

- น าความรู้ด้านสาธารณสุข ออก
เผยแพร่ทางเสียงตามสายหรือหอ
กระจายข่าว 

- พูดคุยแนะน าให้ความรู้แก่
ประชาชนเป็น รายบุคคลและรายกลุ่ม 

- จัดกิจกรรมการออกก าลังกายแก่
ประชาชนในชุมชน 

1. ด้านการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
- จัดหายาสามัญประจ าบ้านเพ่ือให้

การรักษาเบ้ืองต้น แก่ประชาชน 
- ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการรักษา

สุขภาพอนามัยในร่างกาย 
- การใช้ยาสมุนไพรและแพทย์แผน 

โบราณ 
 
 
 
 

4. ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ 
- ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

แก่ผู้ป่วยติดเตียง 
- ช่วยเหลือหรือแนะน าแก่ผู้ป่วยโรค

เร้ือรัง เช่น วัณ โรค โรคเร้ือน หอบหืด 
และลมชัก 

- ช่วยเหลือหรือแนะน าแก่ผู้สูงอายุ 
- ดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับการส่งต่อจาก

สถานบริการด้าน สาธารณสุข 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

2. ด้านการป้องกัน 
- ร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

ประชุมแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน 
- ให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์แก่

ประชาชนในเร่ือง การ ติดต่อการ
ป้องกันโดยจัดกลุ่มคุยกัน 

- ชักชวนให้เพ่ือนบ้านท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลาย 

- แจ้งข่าวการเกิดโรคให้เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขทราบโดยเร็ว 
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348: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

1.ด้านการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
จัดหายาสามัญประจ าบ้านเพ่ือให้การรักษาเบื้องต้น แก่ประชาชน รวมถึงการให้ค าแนะน า

เก่ียวกับการรักษาสุขภาพอนามัยในร่างกายแก่ประชาชน มีการแนะน าในการใช้ยาสมุนไพรตามแบบ
แพทย์แผนโบราณ 

2.ด้านการป้องกัน 
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประชุมแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน โดยมีการให้ความรู้

เรื่องโรคติดต่อและวิธีการป้องกัน โดยมีการชักชวนให้ประชาชน ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อม
กับแจ้งข่าวการเกิดโรคให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบโดยเร็ว 

3. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
จัดท ากิจกรรมเป็นตัวอย่างแก่ ประชาชนในชุมชนมีการน าความรู้ ด้านสาธารณสุข ออก

เผยแพร่ทางเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว รวมถึงมีการพูดคุยแนะน าให้ความรู้แก่ประชาชนเป็น 
รายบุคคลและรายกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายแก่ประชาชน 

4. ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ 
ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ แก่ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงช่วยเหลือหรือแนะน าแก่ผู้ป่วยโรค

เรื้อรัง เช่น วัณ โรค โรคเรื้อน หอบหืด และลมชัก โดยมีการให้ความช่วยเหลือหรือแนะน าแก่ผู้สูงอายุ 
มีการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากสถานบริการด้านสาธารณสุข 

 
2. องค์ความรู้ท่ีได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ต้องปฏิบัติงานอย่างไรจึงจะมีประสิทธิผลให้เกิดขึ้นได้ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้ 

2. สมรถนะ
การท างาน 

3. ผลการ
ปฏิบัติการ 

Active in work I 

Information 

The knowledge 

Performance 

T 

P A
A 
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The knowledge = Active in work =  Performance 
1. I   คือ  Information = ข้อมูล/ข่าวสาร 
2. T  คือ  The knowledge = ความรู้ในการปฎิบัติงาน 
3. A  คือ  Active in work = สมรถนะการท างานของ อสม.   
4. P  คือ  Performance = ผลการปฏิบัติการ 
บทบาทของอาสาสมัครสมัครสาธารรณสุขในงานสุขภาพการป้องกันโรคเป็นการท างาน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสาธารณสุขอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
รวมถึงแพทย์ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ ดี เพ่ือไม่ให้เกิดขึ้นภายใน
ชุมชนนั้น อย่างสร้างสรรค์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีนโยบายจัดท าแผนส าหรับการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือให้เกิดความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธีภายในชุมชน 
2. ควรมีนโยบายการสร้างเครือข่ายในการท างานโดยยึดรูปแบบเดียวกัน ส าหรับการ

ปฏิบัติงานในต าแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุข 
3. ควรมีนโยบายแผนหรือโครงการในการรองรับค่าตอบแทนให้อาสาสมัครสาธารณสุข

ส าหรับในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ควรมีการจัดท าโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี เพ่ือให้อาสาสมัครได้ลงมือปฏิบัติงานจริง 

โดยให้อาสาสมัครได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนใหญ่ 
2. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องเก่ียวกับสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล ใน

กิจกรรมนั้น ๆ อย่างเหมาะสม 
3. ควรมีการจัดนักจิตวิทยามาให้การแนะน าส าหรับประชาชนเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูเพ่ือให้ผู้ป่วย

ได้มีการดูแลสุขภาพ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือให้

ทราบทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
2. ควรมีการศึกษาโดยเน้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครสาธารณสุข 
3. ควรศึกษาระบบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าอ าเภอเพ่ือให้ทราบการ

ปฏิบัติงานในแต่ละต าบลว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์* 
WORKING MOTIVATION OF PERSONNEL IN CHUMPHON BURI 
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Phraprayuth Ariyawangso (sonjai) 
E-mail: prayoon401@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทควา มวิจัย มีวัตถุป ระสง ค์ คือ  เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของบุ คลากร  

เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอ
แนวทางสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ ปัญหาและอุปสรรค คือ ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานขาดการ
ประสานงาน ขาดการแก้ไขปัญหาและขาดการกระจายงาน ได้รับงานเกินความสามารถ ข้อเสนอ
แนวทางการสร้างแรงจูงใจ ผู้บังคับบัญชาควรกระจายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร
และช่วยกันแก้ไขปัญหา 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ; การปฏิบัติงาน; บุคลากร  

 
ABstract 

Objectives of research were studied working motivation personnel, to 
compare working motivation of personnel, to study problems, obstacles and 
recommendation, methodology was the mixed methods. Findings were working 
motivation was at the high level. Based on different gender, age, educational level, 
working experience and income per month had the different working incentives, 
accepting research hypothesis Problems and obstacles of supervisors and colleagues 
cooperate, suggestion way to motivation the leader should be extent work to other 
for problem solving. 
Keyword: Motivation, Working, Personnel 
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บทน า 
เทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบไปด้วย 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป มีหน่วยงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบอีกหลายหน่วยงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การปฏิบัติงานของ
บุคลากรรับผิดชอบในภาระหน้าที่ตามสายงานที่แตกต่างกันออกไปด้วยหน้าที่ของงานและความถนัด
ของงานต่างกันออกไป พนักงานบางคนเอาใจใส่ต่อหน้าที่และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แต่ใน
ขณะเดียวกันพนักงานเทศบาลต าบลยะวึกและเทศบาลต าบลสระขุด บางส่วนก็มีความเหนื่อยล่า  
มีความเบื่อหน่ายขาดความกระตือรือร้น บางส่วนขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ด้ังนั้น 
การจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารสามารถประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจใน
การท างานมาใช้อย่างให้เหมาะสมกับบุคลากร ท าให้มีคุณภาพของานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (เทศบาล
ต าบลสระขุด อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์, 2562) 

ทฤษฎีที่น ามาวิจัยเป็นทฤษฎีที่ Frederick Herzberg พัฒนาขึ้นมาโดยการสอบถามคนเป็น
ร้อยๆ คน ด้วยค าถามเม่ือไรมีความพอใจในการท างานที่งานนั้นท าให้เกิดการจูงใจสูงกับเม่ือไรที่รู้สึก
ไม่พอใจในการท างานที่งานนั้นไม่จูงใจให้อยากท า ความพอใจในการท างานเกิด คือ องค์ประกอบด้าน
การจูงใจ (Motivation factors) เช่น ด้านความส าเร็จในการท างาน, ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ , 
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ, ด้านความรับผิดชอบ, ความความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
(Herzberg F. Bamard, 1959) 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงให้เกิดขวัญก าลังใจหรือแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพ่ือน าไปสู้การแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้องค์กรประสบความส าเร็จในเป้าหมาย เพ่ือจะได้
น าผลของการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาด าเนินงานขององค์กรเพ่ือการ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของบุคคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนเป็น
แนวทางในการปรับใช้แก่บุคคลากรส่วนอ่ืนๆ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เ พ่ือ ศึกษา แร งจู งใ จในการปฏิ บัติ งา นของบุคลา กร เทศบาล ในอ า เภอชุ มพลบุ รี  
จังหวัดสุรินทร์  

2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนวทางสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

 
 

Book 2.indd   30 7/6/2563   15:46:28



31Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020

การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):353 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัย คือ บุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 146 คน ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane Taro, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง 112 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรนา เพ่ือหาความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความแปรปรวนค่าที (t-test) ค่าเอฟ (f-test) และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (ชุติระ 
ระบอบ และคณะ, 2552, หน้า 108) 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพล
บุรี จังหวัดสุรินทร์ 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ในอ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวม 
(n=112) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โดยภาพรวม 

ระดับแรงจูงใจ 
x̅ S.D. แปลผล 

  ด้านความส าเร็จในการท างาน 3.88 0.821 มาก 
  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3.90 0.779 มาก 
  ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 3.88 0.820 มาก 
  ด้านความรับผิดชอบ 3.77 0.820 มาก 
  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 3.74 0.384 มาก 
ภาพรวม 3.84 0.708 มาก 

จากตารางท่ี 1 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.84, S.D. = 0.708) จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน  

2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพล
บุรี จังหวัดสุรินทร์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี   
 จังหวัดสุรินทร์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 
T-test 

 
F-test 

 
Sig. 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 2.382  0.019   
อายุ  4.904 0.003   
ระดับการศึกษา  3.685 0.028   
ประสบการณ์ในการท างาน  2.040 0.113   
รายได้ต่อเดือน  5.557 0.000   

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบ  พบว่า บุคลากรท่ี มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนประสบการณ์ในการท างานต่างกัน  
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลใน
อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
ตารางท่ี 3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลใน

อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
ปัจจัยจูงใจ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านความส า เร็ จ ใ น
การท างาน 

บุคลากรไม่มีความช านาญในหน้าที่ 
เกิดความล่าช้า งานไม่ส าเร็จตา ม
เวลา 

ควรส่งเสริมเข้าอบรมให้มากขึ้น
และให้ความรู้  

ด้า นก าร ไ ด้ รั บ กา ร
ยอมรับนับถือ 

ขาดความเชื่อม่ันจากชาวบ้านยังไม่
เชื่อม่ันในความรู้ความสามารถ 

เพ่ือนร่วมงา นควรรับ ฟังควา ม
คิดเห็น ซ่ึงกันและกัน 

ด้านลักษณะของงาน
ท่ีปฏิบัติ 

ลักษณะของการปฏิบัติงานมีความ
ซับซ้อนกัน ไม่ตรงกับต าแหน่ง  

ควรมีการวางแผนงานที่ แบ่งแยก
หน้าที่ ให้ชัดเจน 

ด้านความรับผิดชอบ บุคลากรหนึ่งคนรับผิดชอบงานหลาย
ด้าน ขาดความรู้ความสามารถในการ
ท างาน 

ควรส่ ง เสริ มให้  ฝึ กอบรมเ พ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถ 

ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าท่ีฯ 

งานที่ปฏิบัติไม่ตรงกับต าแหน่งงาน  
น ามาประเมินไม่ได้  

ควรจัดสรรงานให้เหมาะสม ให้
ถูกกับต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า บุคลากรต้องการให้ผู้บริหารงานเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์ 

ด้านความส าเร็จในการท างาน คือ ควรส่งเสริมเข้าอบรมให้มากขึ้นและให้ความรู้  เพ่ือที่จะ
ได้พัฒนางานให้ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้มากขึ้น 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ คือ ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานควรรับฟังความคิดเห็น 
ซ่ึงกันและกัน 

ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ คือ ควรมีการวางแผนงานที่จะปฏิบัติ แบ่งแยกหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ให้ชัดเจน ในการปฏิบัติงาน 

ด้านความรับผิดชอบ คือ ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้บุคลากร ได้ร่วมประชุม ฝึกอบรม  
ดูงาน เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ 

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน คือ ควรจัดสรรงานให้เหมาะสม กระจายงาน
ให้ถูกกับต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลมีอยู่ทุกระดับทุกกิจกรรมที่
เทศบาลได้จัดท าขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากว่าบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์นั้นมีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองสอดคล้องกับการศึกษาของ 
พระมหาทวีศักด์ิ คุณธมฺโม (สระทองล้อม) , (2555) ได้วิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนการกุศลของวัดพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ” ผลการวิจัย แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนการกุศลของวัดพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอ ชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลนั้น  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลใน
อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่มี เพศ  อายุ แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดวงพร สว่างศรี, (2553) ได้วิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ
ตรวจคนเข้าเมือง (ขาเข้า) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ผลการวิจัย ปัจจัยที่ มีผลต่อระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานพบว่า เพศ อายุ แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่างกัน  ส่วนบุคลากรที่มี 
ระดับการศึกษา แตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระพงษ์ศักด์ิ สนฺตมโนเกษวงศ์รอด , 
(2555) ได้วิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” ,  
ผลการวิจัย แรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วที่ มี เพศ ระดับ
การศึกษา และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่มี ประสบการณ์ในการท างาน ไม่ต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร แสงไกร, (2553) ได้วิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
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พนักงานส่วนต าบลในเขตอ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วน
บุคลากรที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฐมวงค์ สีหาเสนา , (2557) ได้วิจัย
เรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวงต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัย บุคลากรของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ อุบลราชธานี ที่ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม
แตกต่างกัน 
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องค์ความรู้ 
1) องค์ความรู้จากการวิจัย 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

1. ด้านความส าเร็จในการ
ท างาน 

-การท า งานด้วยความ
มุ่ง มั่นพากเ พีย รท าใ ห้
บรรลุเป้าหมายอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 
- ก า ร น า ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ประสบการณ์มาใช้ในการ
ท า ง า น อ ย่ า ง เ ต็ ม ท่ี
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้บ ร ร ลุ
เ ป้ า ห ม า ย อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
-การมีปฏิภาณไหวพริบใน
การแก้ไขปัญหาสามารถ
ท า ใ ห้ ง า น ป ร ะ ส บ
ผลส าเร็จ 

 
-กา ร ไ ด้ รั บ คว า ม ไว้ ว า ง ใ จ ใ น ง า น ที่
มอบหมายให้มีอ านาจในการตัดสินใจได้
อย่า งเ ต็มที่ ใน การปฏิบัติง านบรรลุผล
ส าเร็จ 
-การได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้
รับผิดชอบงานที่ส า คัญ มีอ านาจในการ

-การได้รับความเช่ือถือและ
ค ว า ม ไ ว้ ว า ง ใ จ จ า ก
ผู้บั ง คับ บัญ ชาและ เพ่ือน
ร่วมงานปฏิบัติงานบรรลุผล
ส าเร็จ 
-บุคลากรมีความเหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าท่ีในทัศนะ
ของบุคลากรท างานอย่า ง
เต็ม ท่ีปฏิบั ติงานให้บรร ลุ
เ ป้ า ห ม า ย อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
-การได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน
ส าคัญให้ปฏิบัติอยู่เสมอ 

-สามา รถป ฏิ บัติ ง าน ใ น
หน้ า ท่ีไ ด้ส า เ ร็จ อ ย่า ง มี
ประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกถึง
ความยากล าบาก  
-งาน ท่ีป ฏิบั ติอยู่ ตร ง กับ
ความรู้ความสามารถช่วย
ให้บุคลกรมีโอกาสก้าวหน้า 
-การได้รับโอกาสให้มีการ
พัฒนาศักยภาพในกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น จ า ก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มท่ีใน
การปฏิบั ติงา นบรรลุผล
ส าเร็จ 
 
 
 

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่
การงาน 

-มี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร
ปฏิบัติ งานในหน้า ที่ควา ม
รับผิดชอบที่ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนท าให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-การได้รับความรู้ เ พ่ิมเติม
โดยการเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา การศึกษาดูงานหรือ
การเข้าร่วมประชุมสามารถ
ท างานให้บรรลุเป้าหมา ย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-มีความรู้สึกว่าเป็นบุคคลที่
ท า ให้ หน่ วย งา น มีควา ม
เจริญก้าวหน้าสามารถท าให้
งานประสบผลส าเร็จ 
-การได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชาในการปรั บ
หรื อ โ ยกย้ า ยต า แหน่ ง ท่ี
เหมาะสมท าให้มีก าลังใจใน

4. ด้านความรับผิดชอบ 5. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 

-มีกา รวา งแผนการปฏิ บัติ ง า นควา ม
รับผิดชอบที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนท าให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
-การ ได้ รับควา มรู้ โดยการเข้า รับกา ร
ฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานสามารถ
ท า งา น ใ ห้ บร รลุ เ ป้ า หม า ยอ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
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1) ด้านความส าเร็จในการท างาน ผลส าเร็จจากการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้  ความสามารถ
ประสบการณ์ ความมุ่งม่ันพากเพียรปฏิภาณไหวพริบแก้ไขปัญหาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
ผลส าเร็จในการปฏิบัติงานท าให้เกิดก าลังที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

 2) ด้า นการ ได้รับการยอมรับนับถือ การได้รั บควา มเชื่อถื อแล ะความไว้วาง ใจจา ก
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติงาท าให้มีก าลังใจในปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ในทัศนะของบุคลากรในองค์กรสามารถการท างานอย่างเต็มที่  

3) ด้ านลักษณะของงา นที่ปฏิ บัติ ง านที่ไ ด้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ ที่ได้รับในต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความม่ันใจในหน้าที่ได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการได้รับโอกาสให้มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาท าให้
บุคลากรเกิดการพัฒนาศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึก
ถึงความยากล าบาก  

4) ด้านความรับผิดชอบ มีการวางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นระเบียบได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้รับผิดชอบงานที่ส าคัญ มีอ านาจในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานท าให้มีก าลังใจมากยิ่งขึ้น  

5) ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน มีการพัฒนาตนเองและผลการท างานดียิ่งขึ้น
ได้รับความรู้โดยการเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานและการเข้าร่วมประชุมและการวางแผนการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) องค์ความรู้ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
      ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
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จากภาพท่ี 2 องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย สรุปได้ว่า Arwra Model ปัจจัยที่
ส าคัญ คือ ARWRA ประกอบไปด้วย 

A= Achievement ความส าเร็ จของ าน  ปั จ จั ยที่ ส า คัญ  ความรู้  ควา มสา มา รถ  
ประสบการณ์ 

R= Recognition การได้รับการยอมรับนับถือ ปัจจัยที่ส าคัญ ความจริงใจประสิทธิภาพใน
การท างาน การยกย่องชมเชย 

W= Work Itself ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ปัจจัยที่ส าคัญ งานตรงกับความถนัด มีความท้า
ทาย มีความเป็นอิสระ 

R= Responsibility ความรับผิดชอบ ปัจจัยที่ส า คัญ มีการวางแผน มีอ า นาจในกา ร
ตัดสินใจ มีความม่ันใจ 

A= Advancement ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
A= Advancement ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การ

เลื่อนขั้น เงินเดือนค่าตอบแทน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์” ผู้วิจัยเสนอประเด็นที่ควรน าไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ควรมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลได้รับความรู้ เพ่ิมเติมโดยการให้มีการฝึกอบรม 

สัมมนาเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
2) ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและเพ่ือนร่วมงานเพ่ือ

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
3) ควรมีการวางแผนในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตรงกับความสามาร

และควรสร้างจิตส านึกให้มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน 
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลได้รับความรู้ เพ่ิมเติมโดยการให้มีการฝึกอบรม 

สัมมนาเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและเพ่ือนร่วมงาน โดยการยิ้ม 

ไหว้ ทักทายกันทุกๆ วัน และน าหลักธรรมมาใช้ในเทศบาล เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ  

3) จัดการประชุมทุกๆ เดือนเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้  และรับฟังความเห็นของผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือที่จะได้ค านึงถึงความยากลล าบากของแต่ละกองงาน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้มีความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงาน 
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3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1) ควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ 
2) ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในอ าเภอชุม

พลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
3) ควรศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัด

สุรินทร์ 
4) ควรเพ่ิมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในด้านที่เก่ียวข้องกับสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร  
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วัฒนธรรมองค์การท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ* 

ORGANIZATIONAL CULTURE AFFECTING THE PERFORMANCE OF  PERSONNEL  
AT SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN SEKA DISTRICT,  

BUENG KAN PROVINCE 
พระมหานวมินทร์ สิริเมธี (สาริบุตร) 

Phramaha Nawamin Sirimedhī (Sariboot) 
E-mail: nawamine36@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติหน้าที่ เปรียบเทียบการปฏิบัติ

หน้าที่ ศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ือน าเสนอแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมองค์การส่วนมากมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร คือ ผู้บริหารควรมีนโยบายให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการประสานงาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน  
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์การ, การปฏิบัติหน้าที่, บุคลากร 
 
Abstract  

 The objectives of this research were 1) to study the performance of 
personnel, 2) to study the organizational culture that effects the performance, 3) to 
present guidelines for the performance of personnel, 4) To compare the duties of 
provincial classified by personal. Findings of the research were as follows: Personnel 
have opinions on organizational culture, the overall picture was in a high level. 
Personal factors were different. The duties were different. Organizational culture in 
all areas influenced the performance of duties. And the guidelines for the 
performance of personnel, namely, executives should have a policy for more 
personnel to participate in coordination in order to understand the common 
practices of duties. 
Keywords: Organizational Culture, Performance, personnel 
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บทน า 
 วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรในองค์การ คือมี
ผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานเพราะเม่ือบุคลากรเข้ามา
ท างานในองค์การแล้ว จะมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การตรงตามที่วางไว้และถ้าหากรูปแบบวัฒนธรรม
องค์การไม่ตรงตามที่เขาคาดหวังไว้เขาจะรู้สึกผิดหวัง และท าให้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์การ ไม่อยาก
ท างาน ไม่เกิดความผูกพันต่อองค์การ และพร้อมที่จะลาออกจากองค์การเพ่ือที่จะไปท างานยัง
องค์การอ่ืน หรือถ้าจ าเป็นต้องทนอยู่ในองค์การ ก็ท างานไปวันๆหนึ่ง ไม่มีความผูกพันต่อองค์การแต่
อย่างใด ดังนั้นผู้บริหารสามารถใช้วัฒนธรรมองค์การเป็นแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์การ 
โดยน ามาประกอบการตัดสินใจ เริ่มต้ังแต่การรับุคลากรเข้ามาให้เข้ากันกับองค์การ หรือใช้เป็น
แนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคล และพัฒนาบุคลากรในทางที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ (ฐิติรัตน์ สมรูป, 2555) 
 ดังที่ได้กล่าวมา  จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมองค์การมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในองค์การ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องวัฒธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงาน
และพัฒนาองค์การ  การวางแผน  การปรับปรุงแก้ไข  และการสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์การให้
เหมาะสมและดีขึ้นเป็นล าดับไป  เพ่ือการพัฒนาและน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 3. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ 
 4. เพ่ือน าเสนอแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซ
กา จังหวัดบึงกาฬ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ประชากร คือ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 
258 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 156 คน โดยหาขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรของ  Taro Yamane 
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(Yamane, 1973) และผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 10 คน คือ ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 3 
คน ฝ่ายนิติบัญญัติ 4 คนและข้าราชการ 3 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามกับบุคลากร ซ่ึงผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่
แจกแบบสอบถามและเก็บกลับมาด้วยตัวเอง ส่วน การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณใช้สถิติพรรณนา  หาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติอนุมาน  ทดสอบสมมติฐาน  ค่าที และค่าเอฟ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบ
บริบทเชิงพรรณา 
 
ผลการวิจัย 

1. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อวัฒนธรรม

องค์การองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยภาพรวม 
(n=158) 

ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อวัฒนธรรมองค์การ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
โดยภาพรวม 

ผลการวิเคราะห์ 
x̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านเน้นรายละเอียดงาน 4.23 0.44 มาก 
2. ด้านเน้นผลงาน 4.08 0.55 มาก 
3. วัฒนธรรมที่เน้นบุคลากร 4.05 0.48 มาก 
4. ด้านเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม 4.04 0.33 มาก 
5. ด้านเน้นการแข่งขันและเอาชนะคู่แข่งขันทางธุรกิจ 
6. ด้านเน้นความม่ันคง 
7. ด้านเน้นนวัตกรรรมและการยอมรับความเสี่ยง   

4.01 
4.20 
4.17 

0.32 
0.51 
0.46 

มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 4.11 0.29 มาก 
จากตารางที่ 1 พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ

บริหา รส่วนต า บลในอ า เภอ เซกา จั งหวั ดบึงกาฬ  โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ( x̅= 4.15)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ ดังนี้ 1. ด้านความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติหน้าที่ (x̅=4.25) 2. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนภายในองค์การ ( x̅=4.18) 3. ด้านขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ (x̅=4.15) 4. ด้านความม่ันคงและความปลอดภัย ( x̅=4.13) 5. ด้าน
การปฏิบัติหน้าที่ (x̅=4.13) 6. ด้านนโยบายและการบริหาร (x̅=4.13) 7. ด้านความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติหน้าที่ (x̅=4.13) 8.ด้านผู้บังคับบัญชา(x̅=4.12) 9. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
(x̅=4.10) 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล 
(n=158) 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 2.344  0.020   
อายุ  4.269 0.006   
สถานภาพสมรส  3.324 0.039   
ระดับการศึกษา  18.932 0.000   
รายได้ต่อเดือน  18.994 0.000   
ประสบการณ์การ
ท างาน 

 3.883 0.010   

จากตารงที่ 2 พบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเ ดือน 
และประสบการณ์การท างาน แตกต่างกัน มีการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมติฐาน  

3. เปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยก าหนดให้วัฒนธรรมองค์การ (X) เป็นตัว

แปรต้น และก าหนดให้ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร (Y) เป็นตัวแปรตาม Coefficientsa 
(n=158) 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   
 ค่าคงท่ี -.404 .325  -1.244 .216 
ด้านเน้นรายละเอียดงาน (X1) .190 .054 .199 3.506** .001 
ด้านเน้นผลงาน (X2) .070 .045 .091 1.561 .121 
ด้านเน้นบุคลากร (X3) .303 .050 .346 6.039** .000 
ด้านเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม 
(X4) 

.018 .076 .014 .234 .815 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยก าหนดให้ วัฒนธรรมองค์การ (X) เป็นตัว
แปรต้น และก าหนดให้ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร (Y) เป็นตัวแปรตาม Coefficientsa 

(n=158) 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   
 ค่าคงท่ี -.404 .325  -1.244 .216 
ด้ า น เ น้ น ก า รแ ข่ ง ขั น แ ล ะ
เอาชนะคู่แข่งขันทางธุรกิจ (X5) 

.144 .073 .108 1.983* .049 

ด้านเน้นความม่ันคง (X6) .268 .048 .321 5.571** .000 
ด้า นเน้ นน วัตกรรมและกา ร
ยอมรับความเสี่ยง (X7) 

.110 .049 .121 2.250* .026 

จากตารางที่ 3 พบว่า องค์ประกอบทุกด้านของวัฒนธรมองค์การ  (X) ได้แก่ 1. ด้านเน้น
รายละเอียดงาน (X1) 2. ด้านเน้นผลงาน (X2) 3. ด้านเน้นบุคลากร (X3) 4. ด้านเน้นการปฏิบัติงาน
เป็นทีม (X4) 5. ด้านเน้นการแข่งขันและเอาชนะคู่แข่งขันทางธุรกิจ (X5 ) 6 . ด้านเน้นความม่ันคง 
(X6) และ 7. ด้านเน้นนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง (X7) มีอิทธิพลร่วมกันต่อการปฏิบัตหน้าที่
ของบุคลากร (Y) และทุกองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปร
ของการปฏิบัตหน้าที่ของบุคลากร ได้ร้อยละ 67.9 
 และเม่ือพิจารณาเป็นเป็นรายด้าน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของวัฒนธรมองค์การ ด้าน
รายละเอียดงาน (X1) (t = 3.506, Sig. = 0.001)  ด้านเน้นบุคลากร (X3) (t = 6.039, Sig. = 0.000)
ด้านเน้นความม่ันคง (X6) (t = 5.571, Sig. = 0.000) มีอิทพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านเน้นการแข่งขันและเอาชนะผ็แข่งขันทางธุรกิจ (X5 ) (t = 
1.983, Sig. = 0.049)  ด้านเน้นนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง (X7 ) (t = 2.250, Sig. = 
0.026)  มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ขอบุคลากร  (Y) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การด้านเน้นผลงาน (X2) (t = 1.561, Sig. = 0.121)  และด้านเน้น
การปฏิบัติงานเป็นทีม (X4 ) (t = 0.234, Sig. = 00.815)  ไม่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัตหน้าที่ของ
บุคลากร (Y)  

4. แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึง
กาฬ พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรการก าหนดหน้าที่ในลักษณะการปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมในบาง
เรื่องยังไม่ชัดเจน มีการสั่งงานซ้ าซ้อนการปฏิบัติหน้าที่จึงประสบปัญหาล่าช้า และหน่วยงานยังมีการ
ด าเนินการและการประสานงานยังไม่ตอบสนองต่องานที่ดีพอ  ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีนโยบายให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการประสานงานมากขี้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกัน 
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ลดปัญหาการแบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจน และลดปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เป็นการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
ร่วมกัน เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรรวมไปถึงองค์กร 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยจะเห็นได้ว่าบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกาจังหวัดบึง
กาฬ มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ที่ ดีกับเพ่ือนร่วมงาน ปฏิบัติงานภายใต้
ผู้บังคับบัญชาและนโยบายที่ดี มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่และรู้สึกม่ันคงปลอดภัยในง านที่ท า 
ซ่ึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศิริพร ม่า นกลาง, (2552) ได้วิจั ยเรื่อง “ วัฒนธรรมองค์กรที่ มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ” ผลวิจัย
พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับงานปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เรี ยงล าดับจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน นโยบายและการ
บริหารงาน ผู้บังคับบัญชา ลักษณะการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ความม่ันคงและความปลอดภัย และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล พบว่า แตกต่างกัน  ทุกด้าน จึง
ยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา ชูเจริญพัฒน์, ( 2555) ได้วิจัยเรื่อง 
“วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ ” 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

3. เปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ พบว่า องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การส่วนมาก มีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรองค์การบริหารส่ วนต าบลในอ า เภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดย
องค์ประกอบของวัฒนธรมองค์การด้านรายละเอียดงาน  ด้านเน้นบุคลากร  ด้านเน้นการแข่งขันและ
เอาชนะคู่แข่งขันทางธุรกิจ  ด้านเน้นความม่ันคง และด้านเน้นนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง  
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัตหน้าที่ขอบุคลากร ส่วนองค์ประกอบของวัฒนธรมองค์การด้านเน้นผลงาน 
และด้านเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม ไม่มีอิทธิพลต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริพร ม่านกลาง, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ” ผลวิจัยพบว่า ระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับงานปฏิบัติงานอยู่ในร ะดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน นโยบายและการบริหารงาน 
ผู้บังคับบัญชา ลักษณะการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ความม่ันคงและความปลอดภัย และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 
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องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 1 วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 จากแผนภาพสามารถอธิบายสรุปได้ว่า  

M = Manager  ผู้บริหารต้องออกแบบวัฒนธรรมองค์การ เพ่ือให้บุคลากรมีค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

O = Organization Culture  วัฒนธรรมองค์การเป็นค่านิยมร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ 
ถือเป็นตัวก าหนดทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การ 

P = Personnel  บุคลากร รับรู้ร่วมกันถึงวัฒนธรรมขององค์การ แล้วลงมือปฏิบัติงานใน
ทิศทางที่ก าหนดร่วมกัน 

W = Work  การปฏิบัติหน้าที่ตามทิศทางของรูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ผู้บริหารออกแบบ
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 

P = Performance  ประสิทธิภาพของงานที่บุคลากรได้ปฏิบัติตามทิศทางที่ก าหนด 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ” ผู้วิจัยเสนอประเด็นที่ควรน าไปปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา ควรมีนโยบายส่งเสริมให้มีเวทีแสดง

ความคิดเห็นอย่างเสรีให้กับบุคลากรในหน่วยงานเพ่ิมมากขึ้น  
2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา ควรมีนโยบายสรรหาผู้ เชี่ ยวชาญที่มี

ความรู้ความสามารถพิเศษที่โดดเด่นด้านต่าง ๆ มาช่วยกันพัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างเหมาะสม 
3. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา ควรมีนโยบายแสวงหาความรู้และ

เทคนิคการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์การในรูปแบบใหม่ ๆ จนสามารถน าความรู้มาบริหารงานใ น
องค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา ควรมีโครงการร่วมกันระหว่างองค์การ

บริหารส่วนต าบลอ่ืน ๆ ในอ าเภอเดียวกัน เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านวิชาการและทักษะการบริหารชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพ สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างองค์การอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกัน 

 2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา ควรมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารคนและบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองภายในชุมชน  

3. ราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรมีการสร้างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะให้ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลมีคุณลักษณะที่ดีเพ่ิมขึ้น ทั้งทักษะการบริหารในด้านอ่ืน ๆ ควบคู่กันกับ
ศีลธรรมและจริยธรรม 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการวิจัยต่อยอดการพัฒนาการสร้างหรือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การของ

หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เป็นต้น  
2. ควรศึกษาวัฒนธรรมองค์การในองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือค้นหาและลงมือปฏิบัติ

เชิงบูรณการที่ดีและท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย  
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ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี* 

ADMINISTRATIVE SKILLS OF THE ADMINISTRATORS ACCORDING TO PERSONNEL’S 
PERCEPTIONS  AT KHLONG-SAM SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, 

KHLONG LUANG DISTRICT, PATHUM THANI PROVINCE 
พระมหาภูรัช ทนฺตว โส (ศรีเลิศรส) 

Phramaha Purach Dantavaṁso (Srilertros) 
E-mail:zodazaxp@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาทักษะการบริหาร เปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากร ศึกษาปัญหา

อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี พบว่าทักษะการบริหารของ
ผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก บุคลากรที่มีข้อมูลส่วนบุคคลด้าน อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงานและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อการรับรู้โดยภาพรวมแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีเพศต่างกันมีการรับรู้ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและ
อุปสรรคพบว่าขาดการน าอุปกรณ์เก่ามาใช้ใหม่ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นน้อย มีความ
สร้างสรรค์การปฏิบัติงานน้อย ดังนั้นควรจัดกิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์เก่า จัดเวทีแสดงความคิดเห็นและ
เปิดโอกาสให้สร้างสรรค์งาน 
ค าส าคัญ: ทักษะ; การบริหาร; การรับรู้ 
Abstract 

This article was to study administrative skills, compare the perception, study 
problems, obstacles and skills development guidelines, using mixed methods. 
Findings were that the administrative skills were at high level. Personnel with 
different age, educational level, job position and monthly income had different 
perceptions, accepting the research hypothesis but personnel with different gender 
did not have different perceptions, rejecting the research hypothesis. Problems and 
obstacles were the administrators lacked of repairing the old equipment, a little 
opportunity for opinion expression, operational creativity development was limited. 
Therefore there should organize activities for repairing the old equipment, opinions 
expression and job creativity.   
Keywords: Administrative skill; Administrators; Perception 
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บทน า 

การบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ประยุกต์ทั้งความรู้ 
หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ทักษะการ
บริหารจึงเป็นสิ่งจ าเป็นของผู้บริหารองค์การทุกระดับ (ถวิล อรัญเวศ, 2560) ทั้งนี้ตามแนวคิด Three 
Types of Managerial Skills (Robert L. Katz, 2007) แบ่งทักษะการบริหารออกเป็น 3 ด้าน คือ 
1) ทักษะด้า นเทคนิค เป็นทักษะส า หรับผู้บริ หาร ระดับต้นที่อา ศัยความช าน าญด้านวิ ธีกา ร 
กระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรม 2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นทักษะที่
จ าเป็นส าหรับผู้บริหารระดับกลางในการประสานงานร่วมงานกับผู้อ่ืนและ 3) ทักษะด้านความคิดรวบ
ยอดคือทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นความสามารถในการมองเห็นภาพรวม การมี
วิสัยทัศน์ การก าหนดทิศทางขององค์การและการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้ง
ด้านกฎระเบียบ กติกา ทรัพยากร กรอบเวลาและงบประมาณ (Koontz Harold & Wehrich Heinz, 
1990) ซ่ึงทักษะการบริหารทั้ง 3 รูปแบบนี้ คือส่วนผสมที่ผู้บริหารแต่ละระดับมีความจ าเป็นต้องใช้ใน
ระดับที่แตกต่างกันเพ่ือการแก้ไขอุปสรรคและก าหนดกระบวนการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ (พัชรา 
อุดมผล, 2550)  

คณะผู้บริหารชุดปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามประสบความส าเร็จในการ
ดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชนในแต่ละหมู่บ้านอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ท าให้ประชาชน
อยู่ดีมีสุข(จากรางวัลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีในระดับจังหวัดและรางวัล
ชมเชยในระดับประเทศ) แต่เนื่องจากจะต้องพ้นจากการท าหน้าที่ 

ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
สาม ชุดปัจจุบัน (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2563) เพ่ือน าผลการวิจัยนี้ ไว้ส าหรับเป็นแนวทางการบริหารงาน
เพ่ือให้เข้าใจถึงที่มาของความส าเร็จในการบริหารงานชุมชนที่มีประสิทธิภาพและร วมถึงน าเสนอแนว
ทางการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหาร เพ่ือให้การบริหารงานชุมชนดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการ
รับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ซ่ึงการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามและ
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ประชากร คือ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จ านวน 290 คน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 169 คนโดยหาขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) 
และผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 12 ท่าน คือ พระสังฆาธิการ 1 รูป ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
4 ท่าน ฝ่ายนิติบัญญัติ 3 ท่านและข้าราชการ 4 ท่าน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามกับบุคลากร ซ่ึ งผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่
แจกแบบสอบถามและเก็บกลับมาด้วยตัวเอง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณใช้สถิติพรรณนาหาค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติอนุมาน การทดสอบสมมติฐานค่าทีและค่าเอฟด้วย วิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบทเชิง
พรรณนา 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะ

การบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวม 

(n=169) 
ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
ตามการรับรู้ของบุคลากร ฯ 

ระดับการรับรู้ 

  S.D. การแปลผล 
ด้านเทคนิค 3.85 0.310 มาก 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 4.02 0.298 มาก 
ด้านความคิดรวบยอด 4.17 0.312 มาก 
รวม 4.02 0.251 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ า เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(= 4.02, S.D. = 0.251) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านความคิด
รวบยอด ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านเทคนิค ตามล าดับ 
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2. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 2  สรุปผลเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 (n=169) 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 
t-test 

 
F-test 

 
 Sig. 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.563  0.574   
อายุ  12.204 0.000   
ระดับการศึกษา  42.522 0.000   
ต าแหน่งงาน  32.996 0.000   
รายได้ต่อเดือน  22.143 0.000   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ พบว่าบุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีเพศต่างกันมีการรับรู้ ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้          
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลา กรองค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ทักษะของผู้บริหาร ฯ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านเทคนิค ขาดการประยุกต์ซ่อมแซมอุปกรณ์เก่า

ให้สามารถกลับมาใช้ได้ใหม่ 
ควรจัดกิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์
เก่าให้กลับมาใช้ได้ 

ด้านมนุษสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่าง
เสรีน้อย 

ควรจัดเวทีให้แสดงความคิดเห็น
เพ่ิมขึ้น 

ด้านความคิดรวบยอด มีความสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
น้อย 

ค ว ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ มี ก า ร
สร้างสรรค์การปฏิบัติงาน 

จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากรต้องการให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านเทคนิค คือ ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมแนะน าความรู้ในการประยุกต์ซ่อมแซมและพัฒนา
อุปกรณ์เก่าให้สามารถกลับมาใช้ได้ใหม่ 
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ด้านมนุษสัมพันธ์ คือ ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพ่ิมมากขึ้นหรือจัดให้มี
เวทีเพ่ือเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 

ด้านความคิดรวบยอด คือ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้เสนอการสร้างสรรค์และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้นและแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. สภาพทั่วไปของทักษะการบริหารของผู้บริหารโดยภาพรวม พบว่าบุคลากรมีการรับรู้ ต่อ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก โดยจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารมีทักษะในการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับค าแนะน าในเทคนิควิธีการที่ดีจากผู้บริหารและยังรับรู้ถึงมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีที่ผู้บริหารมีให้และรับรู้ถึงวิสัยทัศน์ที่ดีของผู้บริหารอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อ านวย  
พลรักษา, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2” ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษามีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ทักษะการบริหารของผู้บริหาร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่าบุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ ต่อทักษะ
การบริหารของผู้บริหารโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ พัชรียา สุตา, (2555) ได้วิจัยเรื่อง “การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซ้ือสินค้า
ผ่าน QR Code ในเขตกรุงเทพฯ” ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 
รายได้แต่เดือนที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อการซ้ือสินค้าผ่าน QR Code ในเขตกรุงเทพฯแตกต่างกัน  
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญาณี พญาพิชัย , (2553) ได้วิจัยเรื่อง 
“การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการได้รับรองมาตรฐานร้านยาคุณภาพของร้านบู๊ทส์” ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกันมีการรับรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

องค์ความรู้ 
1. องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 

  
 ด้านเทคนิค 
  - ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้วิธีการต่าง ๆ ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
  - ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดเทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
  - ผู้บริหารแนะน าวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้บุคลากรอย่างเหมาะสม 
  - ผู้บริหารจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในด าเนินงานได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ 
  - ผู้บริหารให้มีการตรวจสอบผลงานอย่างมีมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาการท างานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 
 ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
  - ผู้บริหารมีความเข้าใจศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในองค์การ 
  - ผู้บริหารมีความรู้และสนับสนุนการท างานร่วมกันเป็นทีมได้ 
  - ผู้บริหารใช้การบริหารงานแบบความร่วมมือ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 
  - ผู้บริหารเป็นผู้สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ผู้บริหารวางตัวเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
  
 ด้านความคิดรวบยอด 
  - ผู้บริหารด าเนินเป้าหมายให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ตามพรบ.องค์การบริหารส่วนต าบล 
  - ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของการท างานทั้งหมดอย่างชัดเจน 
  - ผู้บริหารต้ังม่ันอยู่บนหลักการ ระเบียบและกติกาต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
  - ผู้บริหารมีการใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาประยุกต์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี 
  - ผู้บริหารบริหารทรัพยากรบุคคล เวลา งบประมาณได้อย่างลงตัว จัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
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จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 

ด้านเทคนิค เป็นความช านาญและคล่องแคล่วในเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ 
ในวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนสัมฤทธิ์ผล โดยใช้ทรัพยากรทั้งคน เงิน งบประมาณ
และเวลาอย่างรู้คุณค่า ด้วยความประหยัดสุดแต่เกิดอรรถประโยชน์สูง มีการตรวจสอบผลงานอย่างมี
มาตรฐานและแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นศิลปะในการครองใจคน การวางตัวที่เหมาะสมด้วยกิริยาอาการ 
ค าพูดและการสื่อสารสั่งการที่ชักจูงให้บุคลากรเกิดความเข้าใจตรงกันได้ จนสามารถดึงศักยภาพของ
แต่ละคนให้ประสานการท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างลงตัว ท าให้เกิดความสามัคคีกันในองค์การ ร่วม
ใจกันเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านความคิดรวบยอด เป็นการมองเห็นภาพรวมทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
ก าหนดทิศทางแล้วบริหารตามหลักการ ระเบียบและกติกาต่าง ๆ ด้วยการใช้ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การให้ได้ อีกทั้งยังต้องมีการสร้างสรรค์
และพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลดีต่อองค์การอย่างต่อเนื่องด้วย 

 
2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
ผู้วิจัยได้องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
จากแผนภาพอธิบายให้เห็นจากภาพได้ว่า ผู้บริหารระดับใดควรมีทักษะด้านไหนที่ควรโดด

เด่นกว่าด้านอ่ืน ๆ จากขนาดของพ้ืนที่ท่ีถูกแบ่งโดยเส้นระดับของผู้บริหาร ซ่ึงสรุปได้ว่า 
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ผู้บริหารระดับสูงควรมีทักษะการบริหาร (พ้ืนที่ท่ี 1+2+3) โดยด้านความคิดรวบยอดมาก
ที่สุด (พ้ืนที่ท่ี 1) รองลงมาคือด้านมนุษยสัมพันธ์ (พ้ืนที่ท่ี 2) และด้านเทคนิค (พ้ืนที่ที่  3) เป็นล าดับ
สุดท้าย ตามล าดับ  

ผู้บริหารระดับกลางควรมีทักษะการบริหาร (พ้ืนที่ท่ี 4+5+6) โดยด้านมนุษยสัมพันธ์มากที่สุด 
(พ้ืนที่ท่ี 5) ส่วนด้านความคิดรวบยอด (พ้ืนที่ท่ี 4) และด้านเทคนิค (พ้ืนที่ท่ี 6) เป็นล าดับรองลงมา  

ผู้บริหารระดับล่างควรมีทักษะการบริหาร (พ้ืนที่ท่ี 7+8) โดยด้านเทคนิค (พ้ืนที่ที่  8) มาก
ทีสุ่ด รองลงมาคือด้านมนุษยสัมพันธ์ (พ้ืนที่ท่ี 7) 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ” ผู้วิจัยเสนอประเด็นที่ควรน าไป
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ผู้บริหารควรมีนโยบายสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและ

ชุมชน 
2. ผู้บริหารควรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลคลองสาม 
3. ผู้บริหารควรมีนโยบายติดตามและประเมินผลทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์ การ

บริหารส่วนต าบลคลองสาม 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีเวทีแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล

กับประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 
2. ผู้บริหารควรสรรหาผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถพิเศษที่โดดเด่น

ด้านต่าง ๆ มาช่วยกันพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างเหมาะสม 
3. ผู้บริหารควรติดตามและประเมินผล ตลอดจนหาความรู้และเทคนิคการบริหารงานใน

รูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นและวิธีการที่หลากหลายขึ้น จนสามารถน าความรู้ที่ได้มา
บริหารงานในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดยิ่งขึ้นไปได้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาวิจัยต่อยอดบูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2. ควรท าการศึกษาวิจัยในองค์การส่วนราชการอ่ืนภายในจังหวัดปทุมธานี 
3. ควรท าการศึกษาวิจัยในองค์การส่วนราชการอ่ืนภายในประเทศ 
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การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
ของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ* 

AN APPLICATION OF PRINCIPLE OF SUFFICIENT ECONOMY 
PHILOSOPHY IN MUNICIPALITY MANAGEMENT OF 

SEKA DISTRICT BUENG KAN PORVINCE 
พระมหายุทธพิชัย  สิริชโย (ดวงโสภา) 

Phramaha Yuttapichai Sirjayo (Duangsopa) 
E-mail: yuttapichai0002@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากร ปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ การ
วิจัยเป็นแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของบุคลากร พบว่า บุคลากรที่มีเพศและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ต่างกัน มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ ขาดความสามัคคี
ระหว่างชุมชนและเทศบาลท าให้วางแผนได้ยาก ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ให้ความรู้ความเข้าใจต่อ
บุคลากรก่อนด าเนินงานทุกอย่าง  
ค าส าคัญ : การประยุกต์; การบริหารจัดการ; เศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 

The purpose of this research paper. To study the level of opinions, 
comparison of opinions of personnel, problems, obstacles and suggestions. 
Methodology was the mixed methods. Findings of the research were as follows. by 
overall was at high level Considering each aspect was found that all aspects were at 
high levels In the following order The comparisons of opinions of personnel classified 
by personal factors, were found that personnel with different gender and monthly 
incomes had different opinions accepting the set research hypothesis. As for 
personnel with different age, educational level, work experiences did not have 
different opinions, rejecting the set hypothesis. The problems, obstacles were: 
Harmony between the community and the municipality Makes planning difficult 
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Sufficiency economy planning is still too small. Recommendations were: give 
knowledge and understanding to personnel before operating everything. 
Keywords : Application; Management; Sufficient Economy 
 
บทน า 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี ดังจะเห็นได้ว่า ปรากฏความหมายในพระบรมราโชวาท
และพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.2517 ที่พระองค์ได้ทรงเน้นย้ าแนว
ทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดพ่ึงตนเอง เพ่ือให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ของคนส่วนใหญ่ (ส านัก
นโยบายและแผน, 2560) อีกทั้ง การพัฒนาประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 ได้ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน”และ“คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา”ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลด
ความเหลื่อมล้ า (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 -2564) 

อนึ่ง การบริหารจัดการองค์การของเทศบาลในอ าเภอเซกา ของบุคลากรในเทศบาลในอ าเภอ
เซกา จังหวัดบึงกาฬให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยทั้งศาสตร์ และศิลป์ ประยุกต์ทั้งความรู้  หลักการและ
ทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น การน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การจึงเป็นทักษะอีกอย่างหนึ่งที่น่า
ศึกษา เพราะจะท าให้รู้ว่า บุคลากรในองค์กร เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมากน้อยเพียงใด 

ดังนั้น จากบริบทข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา ของบุคลากรในเทศบาลในอ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬว่า มีความรู้  ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง สามารถ
วิเคราะห์ความพอเพียง/ไม่พอเพียง ของหน่วยงานของตนเองได้หรือไม่ เพ่ือน าผลวิจัยนี้  ไว้ส าหรับ
เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรในการบริหารจัดการ
ของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
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3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากบุคลากรในเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 289 คน คือ 
บุคลากรในเทศบาลท่าสะอาด จ านาน 157 คน (เทศบาลต าบลท่าสะอาด, 2563) ในเทศบาลซาง 
จ านวน 70 คน (เทศบาลต าบลซาง, 2563) ในเทศบาลศรีพนา จ านวน 62 คน(เทศบาลต าบลศรีพนา , 
2563) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2551) ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 168 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 12 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามกับบุคลากร ซ่ึงผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่
แจกแบบสอบถามและเก็บกลับมาด้วยตัวเอง ส่วน การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณใช้สถิติพรรณนา  หาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติอนุมาน  ทดสอบสมมติฐาน  ค่าที และค่าเอฟ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบ
บริบทเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3 .90, 
S.D. = 0.682 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา อยู่ในระดับมาก คือ ด้าน
การจัดการองค์การ (  = 3.92, S.D. = 0.700) ด้านการบริหารคน (  = 3 .90, S.D. = 0.727) 
ด้านการประเมินผล (  = 3.89, S.D. = 0.741) และด้านการวางแผน (  = 3.89, S.D. = 0.697) 
ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า บุคลากรที่มีเพศและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา  ประสบการณ์การท างาน 
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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3. ปัญหาและอุปสรรค 1) ด้านการวางแผน ขาดความสามัคคีระหว่างชุมชนและเทศบาลท า
ให้วางแผนได้ยาก 2) ด้านการจัดการองค์การ ผู้บริหารไม่ค่อยให้ความส าคัญกับโครงการเรื่ อง
เศรษฐกิจพอเพียงมากนัก 3) ด้านการบริหารคน บุคลากรยังขาดความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถ่องแท้ 4) ด้านการประเมินผล ผู้บริหารยังไม่ค่อยจริงจังในการน าเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ ส่วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน ให้ความรู้ความเข้าใจต่อบุคลากรก่อนด าเนินงา นทุก
อย่าง 2) ด้านการจัดการองค์การ เสริมความรู้ให้บุคลากร ชุมชน รู้ คุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่เสมอ 3) ด้านการบริหารคน ให้บุคลากรทุกคนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 4) ด้านการประเมินผล ควรมีการประเมินผลท่ีบริสุทธ์ิและเป็นธรรม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอ
เซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ซ่ึงอภิปรายได้ว่า เพราะว่าโครงงานของ
เทศบาลโดยส่วนมากมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระสถิต โพธิ าโณ (โพธิ์หล้า), (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ และรายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอ้ืองทิพย์ เกตุกราย , (2551) ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันของประชาชนต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี” พบว่า ประชาชนที่มีอายุและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจ าวันแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยศักด์ิ เสนานุช, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน: ศึกษากรณีหมู่บ้านต้น
กระโดน ต าบลวังมะนาว อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ” ที่พบว่า คนในชุมชนที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การท างาน แตกต่างกันมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
 1.ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ การประยุกต์ใช้หลัก 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา โดยภาพรวม 

 (n=168) 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านการวางแผน 
2. ด้านการจัดการองค์การ 
3. ด้านการบริหารคน 
4. ด้านการประเมินผล 

3.89 
3.92 
3.90 
3.89 

0.697 
0.700 
0.727 
0.741 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.90 0.682 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(  = 3.90, S.D. = 0.682 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากุกด้าน คือ ด้านการ
จัดการองค์การ ด้านการบริหารคน ด้านการประเมินผล และด้านการวางแผน ตามล าดับ 
 2. ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา  
       เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ   
       โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 (n=168) 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
เพศ -2.172 - 0.031  - 
อายุ - 1.951 0.123 -  
ระดับการศึกษา - 0.401 0.671 -  
ประสบการณ์การท างาน - 1.270 0.847 -  
รายได้ต่อเดือน - 4.585 0.004*  - 
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   จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพบว่า บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาประสบการณ์
การท างานต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ โดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
 3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของบุคลากรเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

 ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการวางแผน ขาดความสามัคคีระหว่างชุมชน
และผู้เทศบาล 

เน้นสร้างความสามัคคีต่อหมู่
คณะ 

2. ด้านการจัดการองค์การ ผู้บริหารไม่ค่อยเห็นความส าคัญ
กับโครงการที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ควรน า ปรั ช ญา เศ รษฐ กิ จ
พ อ เ พี ย ง ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ด าเนินงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง 

3. ด้านการบริหารคน บุคลากรยังข าดควา มเข้ า ใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ถ่องแท้ 

ให้บุคลากรทุกคนน าปรัชญา
เศรษฐ กิจพอเ พีย ง ไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4. ด้านการประเมินผล มีการแบ่งงานที่ไม่เป็นธรรมใน
การด าเนินงาน 

ควรมีการประเมินผลท่ีบริสุทธิ์
และเป็นธรรม 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามปัญหา มีอุปสรรคและข้อเสนอแนะของ
บุคลากรเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลใน
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ด้านการวางแผน คือ 1) เน้นสร้างความสามัคคีต่อหมู่คณะ เพ่ือให้งานด าเนินไปได้โดยง่าย 
2) ให้ความรู้ ความเข้าใจต่อบุคลากรก่อนด าเนินงานทุกอย่าง 
 ด้านการจัดการองค์การ คือ 1) ควรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงานต่าง 
ๆ อย่างจริงจัง 2) เสริมความรู้ให้บุคลากร ชุมชน รู้คุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เสมอ 
 ด้านการบริ หารคน คือ 1 ) ให้ บุคลากรทุ กคนน าปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 2) ผู้บริหารควรเป็นตัวอย่างในการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านการประเมินผล คือ 1) ควรมีรางวัลแก่บุคลากรที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 2) ควรมีการประเมินผลท่ีบริสุทธ์ิและเป็นธรรม 
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แผนภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ความรู้ 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ” อธิบายได้ว่า 
 ด้านการวางแผน 
 แผนงานที่วางไว้ต้องค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สสูงสุด ไม่ใช้
ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ต้องวิเคราะห์สภาพแวดต่าง ๆ อย่างละเอียด เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลประกอบ

1. การจัดการองค์การ 
- เทศบาลต้องก าหนดกฎระเบียบใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
- กฎระเบียบต้องยึดหลักธรรมาภิบาล 
และความถูกต้อง 
- ต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณ
อย่างเหมาะสม เปิดเผย  

2. การวางแผน 
- เทศบาลต้องมีการวางแผนโดย
ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
- แผนงานของเทศบาลต้องมีความ
ยืดหยุ่น ปรับเปล่ียนได้  
-แผนงานของเทศบาลต้องไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้กับฝ่ายด่ายหนึ่ง 
 

3. การบริหารคน 
- ต้องให้ค าแนะน าเร่ืองการปฏิบัติงาน
กับบุคลากรอยู่เสมอ  
- แผนงานท่ีวางไว้ ต้องค านึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อประชาชน 
และชุมชนอยู่เสมอ  
- ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ 
 

4. การประเมินผล 
- มีการติดตาม ควบคุม ผลการ
ด าเนินงานอยู่เสมอ 
- มีการก าหนดกฏเกณฑ์ในการ
ประเมินผลท่ีชัดเจน 
- เปิดโอกาสให้ชุมชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบความโปร่งใส  
 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ

บริหารจัดการของเทศบาลใน
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

Book 2.indd   63 7/6/2563   15:46:35



64 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563386: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

ในการวางแผน และแผนงานที่วางนั้น ต้องมีความยึดหยุ่น สามารถแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 
เทศบาลต้องไม่เอ้ือผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อันจะส่อถึงการทุจริต 
 ด้านการจัดการองค์การ 
 องค์กรต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจนในการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
และโปร่งใส มีการแบ่งงานให้แก่บุคลากรตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล ไม่ให้เกิดก ารเอา
เปรียบกันของบคลากรในองค์กร งบประมาณในโครงการต่าง ๆ ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 
สามารถให้ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบด้วย เพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ด้านการบริหารคน 
 ผู้บริหารต้องให้ค าแนะน ากับบุคลากรในองค์กรอย่างเสมอ สนับสนุนให้บุคลากรหาความรู้
เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลาที่มีโอกาส งานที่งานแผนไว้ต้องไม่กระทบกับชุมชนรอบข้าง คือต้องได้รับความ
เห็นชอบจากชุมชนก่อน และควรสร้างความสามัคคีระหว่างเทศบาลกับชุมชน เพ่ือร่วมมือกันแก้ไข
ปัญาที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน และร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ด้านการประเมินผล 
 ต้องมีการติดตาม ควบคุม ผลการด าเนินงานอยู่ เสมอ เพ่ือให้เกิดความบริสุทธิ์ใจในการ
ท างาน มีการก าหนด มีการก าหนดกฏเกณฑ์ในการประเมินผลท่ีชัดเจน ทุกคนให้การยอมรับ และเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย เปิดโอกาสให้ชุมชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใส เพ่ือจะได้เกิ ด
ความสะบายใจกันทั้งสองฝ่าย 
 
 2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
 

 
  

P-CRARA MODEl Preparation 
 การเตรียมความพรอ้ม 

Assignment  
การมอบหมาย

งาน 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

Research 
การค้นคว้าหา

ความรู้ 

Application  
การประยุกต์ 

Consulting 
การให้ค าปรึกษา 

Responsible  
การมีความรับผิดชอบ 
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 จากองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย อธิบายได้ว่า  
 1. P-Preparation หมายถึง การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานแต่ละงาน ต้องมีการ
วางแผน และแผนที่วางไว้นั้น ต้องมีความรอบคอบ  
 2. C-Consulting หมายถึง การให้ค าปรึกษา ในงานที่ก าลังด าเนินการอยู่ เสมอ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรอบรู้ มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาต่างๆ  
 3. R-Responsible หมายถึง การมีความรับผิดชอบ คือ บุคลากรต้องมีจิตส านึกใน
เรื่องคุณธรรมในการปฏิบัติงานของตน 
 4. A-Assignment หมายถึง การมอบหมายงาน คือ การมอบหมายงานนี้ ผู้บริหารต้องมี
เหตุผล ต้องยึดตามความรู้ ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก  
 5. R-Research หมายถึง การค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม หลังจากการด าเนินงานจนส าเร็จ
แล้ว ต่อมาก็เป็นการเก็บเก่ียวความรู้ และประสบการณ์  
 6. A-Application หมายถึง การประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการด าเนินงาน 
เพ่ือน ามาประยุกต์ให้เข้ากับงานที่จะต้องท าในอนาคต  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ
ของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ” ผู้วิจัยเสนอประเด็นที่ควรน าไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ผู้บริหารควรมีนโยบายอบรมเสริมความรู้ให้บุคลากร ชุมชน รู้คุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อยู่เสมอ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง  
2. ผู้บริหารควรมีนโยบายส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปด้าน การ

ประเมินผล (Evaluating) มากยิ่งขึ้น เพ่ือการประเมินและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ผู้บริหารควรมีนโยบายในการคัดเลือกบุคลากรเข้าด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้สามารถน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผลดี 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ผู้บริหารควรมีการอบรมด้านความรู้และการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แก่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การ เพ่ือความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถูกต้อง 

2. ผู้บริหารควรส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝังในเรื่องการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการแก่บุคลากรทุกคน 

3. ผู้บริหารควรให้บุคลากรทุกคนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
ผู้บริหารควรเป็นตัวอย่างในการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานขององค์กรประเภทอ่ืน ๆ ที่ มีการ 

น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นต้น 

2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพ่ิมตัวแปรอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้  เ ช่น 
ลักษณะบุคลิกภาพหรือจิตลักษณะของกลู่มตัวอย่างอ่ืน ๆ ด้วย 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพแบบ 
เจาะลึก เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการและกระบวนการต่าง ๆ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการ 
รถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น* 

PUBLIC PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE LIGHT 
RAIL TRANSIT PROJECT OF KHON KAEN MUNICIPALITY 

พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย (มหาจันทร์) 
Phramaha Worapong Kusalajayo (Mahachan) 

E-mail: Kusalachayo@gmail.com 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน เปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้
รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ปัจจัยส่วนบุคคลมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมแตกต่างกัน  
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนเพศต่างกัน มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ปัญหาจะติดที่ระบบราชการส่วนกลาง
และ เวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีน้อยอยู่ เม่ือเทียบกับจ านวนประชากร  
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม; รถไฟรางเบา; เทศบาลนคร 
 
Abstract 

The objectives of this research were: to study public participation, to 
compare the public participation and to study problems obstacles suggestions and 
development guidelines for public participation in the implementation of the light 
rail transit project of Khon Kaen Municipality. Methodology was the mixed methods: 
The level of public participation, by overall was at moderate level, people with 
different age, education level, occupation and income had different participation. 
Therefore the research hypothesis was accepted. People with different gender had 
not different participation. Therefore rejecting the research hypothesis. Problems and 
obstacles of public participation: problems will stick to the central bureaucracy, The 
participation of the people still little compared to the population.  
Keyword: Participation; Light Rail Transit; Municipality. 
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390: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน า 
การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด ซ่ึงเป็นการสื่อสารสอง

ทางระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์การ ในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลาย
กิจกรรม ซ่ึงการมีส่วนร่วมจะเก่ียวข้องกับกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในก าร
ด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมการด าเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของกลุ่ม และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรู้สึกร่วม
รับผิดชอบกับกลุ่มด้วย (สมบัติ นามบุรี, 2562) ซ่ึงกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ที่
เก่ียวข้องจะต้องจัดท าซ้ าจนประชาชนส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม หรือมีความคิดเห็น
เป็นทิศทางเดียวกัน ในการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมนั้น จนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหา
โครงสร้างใหญ่ระดับประเทศชาติได้  

ในการแก้ปัญหาโครงสร้างเมืองหลักในภูมิภาคซ่ึงปัจจุบันมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ ดินอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจร และขนส่งในเมืองหลักของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนประชากรสูงสุดของภาค แนวโน้มการขยายตัวของเมืองมีความหนาแน่น
เพ่ิมขึ้น สภาพปัญหาการจราจรมีทั้งเกิดจากโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวก พฤติกรรมการใช้ถนน 
การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น โดยทางกระทรวงคมนาคมโดยส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองใหญ่ในภูมิภาค โดยมี
นโยบายในการแก้ไขปัญหาการจราจรเมืองหลักในภูมิภาค 6 เมือง ได้แก่ เชี ยงใหม่ ขอนแก่น 
นครราชสีมา ภูเก็ต สงขลา และพิษณุโลก (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร,  2562) 
ซ่ึงจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยราชการ เอกชน และฝ่าย
การศึกษาได้มีการสานเสวนาพูดคุยกันเรื่อยมา จนกระทั่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ ง 5 เทศบาล 
คือ เทศบาลนครขอนแก่น ต าบลเมืองเก่า ต าบลท่าพระ ต าบลเมืองศิลา และต าบลส าราญได้ลงทุนจด
ทะเบียนจัดต้ังบริษัท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 โดยการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย 
ในนามบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จ ากัด เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถขับเคลื่อนอ ย่างเป็น
รูปธรรมด้วยหลักประชารัฐตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด ลดความเสี่ยง
ของการลงทุน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น (กรุงเทพธุรกิจ, 2561) 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกา ร
ด าเนินการโครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่นว่าท าไมจังหวัดขอนแก่น จึงสามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนได้ส าเร็จ ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน เปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการด าเนินการโครงการฯ เพ่ือจะได้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
 
 

Book 2.indd   68 7/6/2563   15:46:36



69Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020

การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):391 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟรางเบาของ

เทศบาลนครขอนแก่น 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟรางเบาของ

เทศบาลนครขอนแก่น โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินการโครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น(ข้อมูลจากส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น, 2561)  จ านวน 172,759  คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ 
(Yamane Taro, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 399 คน เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม (ชุติ
ระ ระบอบ และคณะ, 2552) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแปรปรวนค่าที ( t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (พระครูสังฆรักษ์
เกียรติศักด์ิ กิตฺติปัญฺโญ, 2557) 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟราง
เบาของเทศบาลนครขอนแก่น 
ตารางท่ี 1. ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ  
      โครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น โดยภาพรวม 

(n=399) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการ
รถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น 

ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
1. ด้านการตัดสินใจ 3.52 0.633 มาก 
2. ด้านการปฏิบัติการ 3.18 0.513 ปานกลาง 
3. ด้านการรับผลประโยชน์ 3.08 0.562 ปานกลาง 
4. ด้านการติดตามและประเมินผล 2.87 0.616 ปานกลาง 
รวม 3.16 0.471 ปานกลาง 



Book 2.indd   69 7/6/2563   15:46:36



70 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการรถไฟรางเบาของ
เทศบาลนครขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.16 , S.D. = 0.471 ) เม่ือจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม ด้านการ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ( = 3.52 , S.D. = 
0.633) อยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติการ  (   = 3.18 , S.D. = 0.513 ) ด้าน
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  ( = 3.08 , S.D. = 0.562 ) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล (  = 2.87, S.D. = 0.615) ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟราง
เบาของเทศบาลนครขอนแก่น จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2  ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการ  
              รถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 (n=399) 

ปัจจัยส่วนบุคคล ค่า t ค่า F Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 1.172  0.242 -  
อายุ  5.681** 0.000  - 
ระดับการศึกษา  4.235** 0.001  - 
อาชีพ  3.738** 0.003  - 
รายได้  5.271** 0.000  - 

จากตารางท่ี 2 ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วม
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด อาชีพ รายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมโดยภาพรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
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3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ
โครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น จ าแนกตามรายด้าน  
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟราง 
              เบาของเทศบาลนครขอนแก่น 

(n=399) 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการตัดสินใจ   ปัญห า ส่ วน ให ญ่ จ ะ ติด ที่ ร ะบ บ
ราชการส่วนกลาง และการตัดสินใจ
ส่วนใหญ่อยู่ที่ผู้บ ริหารโครงการฯ 
ประชาชนจึงเป็นเพียงผู้รับฟังความ
คิดเห็นและเสนอปัญหา 

ควรจั ด เว ที รั บ ฟัง คิด เห็ น เ พ่ือ ที่
ประชาชนจะได้ มีส่วนร่วมในกา ร
ตั ด สิ น ใ จ ม า ก ก ว่ า นี้ แ ล ะ น า
ข้อเสนอแนะไปพัฒนาโครงการ. 

ด้านการปฏิบัติการ ด้านการร่วมปฏิบัติน้อยอยู่เม่ือเทียบ
กับจ านวนประชากรในเทศบาล 

ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเพ่ิม
มากขึ้นในสิ่งที่ป ระชาชนจะมีส่วน
ร่วมในการร่วมปฏิบัติกับโครงการได้
อย่างไร 

ด้านการรับ
ผลประโยชน์    

ด้านการรับผลประโยชน์น้อยอยู่ เม่ือ
เที ย บ กั บจ า น วน ปร ะช า ก ร ใ น
เทศบาลและประชา ชนบา งส่ วน
กั ง ว ล ปั ญ ห า ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมจากโครงการฯ 

ควร เพ่ิมการ มีส่ วนร่ วมในกา รรั บ
ผลประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น 

ด้านการติดตาม
และประเมินผล 

เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารมาตลอด แต่ติดปัญหา
อยู่ที่ ระบบรา ชกา ร  กา รติดตา ม
ประเมินผลน้อยอยู่ 

เม่ือจัดเวที ประชาคมแล้วควรแจ้ ง
ข้อมูลถึงผลของการด าเนินการให้
ประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงข้อมูลให้
ทั่วถึงจะได้มีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล 

จากตารางท่ี 3 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟรางเบา
ของเทศบาลนครขอนแก่น ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ด้านการตัดสินใจ คือ ควรจัดเวทีรับฟังคิดเห็นเพ่ือที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจมากกว่านี้และน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาโครงการ. 

ด้านการปฏิบัติการ คือ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ้นในสิ่งที่ประชาชนจะมีส่วน
ร่วมในการร่วมปฏิบัติกับโครงการได้อย่างไร 

Book 2.indd   71 7/6/2563   15:46:37



72 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563394: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

ด้านการรับผลประโยชน์ คือ ควรเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์แก่ประชาชนมาก
ขึ้น 

ด้านการติดตามและประเมินผล คือ เม่ือจัดเวทีประชาคมแล้วควรแจ้งข้อมูลถึงผลของการ
ด าเนินการให้ประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงข้อมูลให้ทั่วถึงจะได้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระกิตติชัย ปญฺญาธโร, 
(2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
บริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟรางเบา
ของเทศบาลนครขอนแก่น จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ
และรายได้ โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
มหาประกาศิต สิริเมโธ, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า  การมี
ส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติ แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระครูวินัยธรสุธินันท์ กนฺตวีโร, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ า
เสียของชุมชนคลอง 5 อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศที่แตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ า เสียของชุมชนคลอง 5  อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 
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องค์ความรู้ 
1. องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ

โครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ประชาชนทุกภาคส่วน ได้แก่ เทศบาล ผู้น าชุมชน 

ผู้โดยสาร ผู้ใช้เส้นทาง นักเรียนนักศึกษา ผู้ประกอบการขนส่ง ต ารวจจราจร สื่อมวลชน เป็นต้น ต้อง
มีบทบาทในการเข้าร่วมประชุมเวทีน าเสนอปัญหา และความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนทุก
ภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการน าเสนอทางเลือกเก่ียวกับการด าเนินโครงการฯ และ
การช่วยวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาระยะยาว 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟ
รางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น 

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติการ    
- การสร้างความร่วมมือให้ประชาชนหันมาใช้
ระบบขนส่งสาธารณะ 
- ตัวแทนชุมชนช่วยกันท าความเข้าใจกับผู้ที่
ยังไม่ทราบข้อมูลเก่ียวกับโครงการ 
- เข้าร่วมเวทีประชาคมที่ทางเทศบาลจัดขึ้น
และร่วมน าเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  

3 .  ด้ านการมี ส่ วนร่ วม ในการรั บ
ผลประโยชน์ 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะของทางเทศบาล 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการลงทุนกับทาง
โครงการ 
- การท า TOD จะท าให้มีการสร้างรายได้แก่
ประชาชน สร้างความน่าอยู่ให้กับเมือง 

4. ด้านการมี ส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล 
- การท าแบบสอบถามประเมินผลเก็บข้อมูล
จากประชาชนเก่ียวกับโครงการฯ 
 - การติดตามประเมินผลจะมีทั้ งก่ อนมี
โครงการ ขณะก าลังก่อสร้าง และหลังสร้าง
สร้างไปแล้ว 
- การติดตามประเมินผลผ่านช่ องทางอ่ืน  ๆ
โดยเฉพาะทาง social network  

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
- การเสนอปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 
- ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 
- การน าเสนอทางเลือกเก่ียวกับการด าเนิน
โครงการ 
- การช่วยวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาระยะยาว 
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ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติการ เทศบาลจะต้องประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ที่ก าลัง
จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน เน้นสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะให้มากขึ้น ให้ตัวแทนชุมชนช่วยกันท าความเข้าใจกับผู้ที่ยังไม่ทราบข้อมูลเก่ียวกับโครงการฯ 
และเข้าร่วมเวทีประชาคม น าเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหากับทางเทศบาล หรือผู้บริหารโครงการฯ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการได้ใช้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะของทางเทศบาลซ่ึงเป็นประโยชน์ในการเดินทางโดยตรง ยังได้มีส่วนร่วมในการลงทุน
กับทางโครงการฯ การท า TOD ซ่ึงจะท าให้มีการสร้างรายได้แก่ประชาชน เป็นผลประโยชน์ของ
ประชาชนที่ก าลังจะเกิดขึ้น อีกทั้งสร้างความน่าอยู่ให้กับเมืองในอนาคต 

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  ประชาชนได้มีส่ วนร่วมในการท า
แบบสอบถามประเมินผล เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลในการประชุมเวทีประชาคมที่ทางเทศบาลและผู้บริหาร
โครงการฯได้จัดขึ้น ส่วนการติดตามประเมินผลจะมีทั้งก่อนด าเนินการ ขณะก า ลังด าเนินการ และ
หลังจากด าเนินการแล้ว จะมีการติดตามประเมินผลผ่านช่องทางอ่ืนๆโดยเฉพาะทาง social network 
อาทิทาง Facebook อย่างต่อเนื่อง 
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2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 
 
Kษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบขอนแก่นโมเดล ( The Public Participation of 

Khon Kaen Model) ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 4 ด้าน (4P) ได้แก่ 
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (P-Participation in decision making)   
2) การมีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติการ (P-Participation in the engagement)   
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (P-Participation in receiving benefits)   
4) กา รมีส่วน ร่วมในการติดตามและประเ มินผล  (P-Participation in the project 

evaluation)  
และกลไกซ่ึงเป็นส่วนส าคัญ 3 ประการ ที่จะขาดไม่ได้ ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ

โครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 4 ด้าน คือ  
1) ความรู้ (Knowledge) การให้ความรู้  ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นสิ่งส าคัญมาก 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการท าการศึกษาวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เริ่มต้นท าการศึกษา

Knowledge 

2. ความรู้ 

People 

3. ผู้ปฏิบัติ 

   4P 

Participation in decision 
making  = ตัดสินใจ 

Participation in the 
engagement  = ร่วมท า 

 

Participation in receiving 
benefits = รับประโยชน์ 

 

Participation in the project 
evaluation  = ติดตาม 
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วิจัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการ และ
น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาถ่ายทอดให้กับประชาชนได้รับรู้ด้วย   

2) อ านาจ หรือ อ านาจรัฐ (State power) อ านาจรัฐในการสั่งการ ระบบราชการท้ัง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของนโยบาย และ
งบประมาณ ออกกฎหมายในการจัดต้ังบริษัทท้ัง 5 เทศบาลให้เกิดการด าเนินโครงการ  

3) ผู้ปฏิบัติ หรือ ประชาชน (People) ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นทุกๆ ภาคส่วน ได้แก่ 
ประชาชนผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ผู้ประกอบการขนส่ง ข้าราชการ 
สื่อมวลชน นักธุรกิจ ฯลฯ จะต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ เริ่มต้ังแต่การเข้าร่วมเวทีประชุม
สานเสวนา ซ่ึงประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ข้อแนะน าในการตัดสินใจมาตลอด และ
ผู้เก่ียวข้องได้น าข้อมูลที่ได้มาเป็นฐานข้อมูลในการด าเนินโครงการ  

สรุปได้ว่า ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน ได้มีการจัดประชุมสานเสวนาโครงการ
รถไฟรางเบาในหลายๆ ครั้ง เป็นเวลายาวนานหลายปี จนเกิดเป็นกระบวนการท าซ้ าๆ ในเรื่องการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้ง 4 ด้าน (4P) จนสามารถสร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วนให้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันได้ จนเกิดเป็นภาพ
ของ “ขอนแก่นโมเดล” (Khon Kaen Model) ขึ้นมา 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) มีนโยบายส่งเสริมให้มีการท าประชาพิจารณ์ในการจัดการ โดยอาจจะด าเนินโดยการ

ประชุมร่วมกับประชาชนในชุมชนทั้ง 95 ชุมชนของเทศบาล โดยส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดท าแผนด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
ตรงเป้าหมาย 

2) มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนเขตชุมชนของพ้ืนที่ในการด าเนินงานโครงการรถไฟฟ้าราง
เบาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในรูปแบบของกิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงใน
การเสนอแนะ แก้ไข้ปัญหาในรูปแบบของโครงการ 

3) มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขผลด าเนินงานที่ไม่มีผล
ตรงเป้า หรือไม่ส าเร็จจากการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือวางแผนในการจัดการให้ตรงจุดอย่าง
จริงจัง และถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ผู้บริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลควรที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

พ้ืนที่รับรู้ และรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการรถไฟรางเบา แผน หรือขั้นตอนในการ
บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนสามารถเสนอโครงการให้กับผู้บริหารโครงการฯ 
เพ่ือพิจารณาก าหนดแผนในการด าเนินการของโครงการฯ 
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2) ผู้บริหารโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาล ควรด าเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
และด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของโครงการตามที่ได้มีประชุมประชาคม และจัดกิจกรรมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการด าเนินโครงการฯ ควรเพ่ิมการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการแก้ไขปัญหา และน าเสนอความคิดเห็นประชาชนให้กระจายไปทุกๆ ชุมชนอย่างทั่วถึง เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการฯ ให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง 

3) ผู้บริหารโครงการควรให้ความส าคัญกับการบริหารโครงการด้วยความโปร่งใส สร้าง
ความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการแก่ประชาชน ซ่ึงจะเป็นกลไกที่ส า คัญประการ
หนึ่งในการด าเนินโครงการฯร่วมกับประชาชน 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1) ควรท าการศึกษางานวิจัยที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการใน

โครงการอ่ืนๆ 
2) ควรศึกษางานวิจัยในแนวการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะ

สิ่งแวดล้อมด้วย โดยไม่ปล่อยให้ผู้บริหารโครงการแก้ไขปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวโดยประชาชนไม่ให้ความ
สนใจ 

3) ควรท าการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมการ
สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการฯ และให้ผลด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ 

4) ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย
ของโครงการต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้ เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย  เปรียบเทียบความคิดเห็น, 

ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี พบว่าการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาธิปไตย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยส่วนบุคคลต่างมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ การพัฒนาระบบคมนาคมและ
ระบบขนส่งไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคค่อนข้างช้า   
ข้อเสนอแนะ คือ ควรพัฒนาระบบโครงสร้าง พ้ืนฐานด้าน ถนน ระบบสาธา รณูปโภค ไฟฟ้า 
การเกษตร  
ค าส าคัญ : การบริหารงาน; หลักธรรมาธิปไตย; องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
Abstract 

This article were study the administration in accordance with 
Dhammadhipateyya, compare the opinion and study problems, obstacles and 
suggestions. Using mixed methods. Findings were the administration according to the 
principles of Dhammadhipateyya were at the highest level.  Base on different gender, 
age, education level, status, occupation and monthly income did not have different 
opinions, rejecting the research hypothesis.  Problems and obstacles were that road 
construction and transportation system were not covered all areas therefore should 
be infrastructure development of roads, public utility systems, and electricity  

 Keywords: Administration, Dhammadhipateyya, Sub-district Administrative Organization 
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402: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 78 บัญญัติไว้ว่า รัฐพ่ึง ส่งเสริมให้

ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโ ยบาย
การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมท้ังการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ือพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ (ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 6 ด้าน คือการจัด
ระเบียบชุมชน ผังเมือง สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง 
ความม่ันคงทางอาชีพและรายได้การบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบอย่างทั่วถึง การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน การสร้างระบบ
การบริหารจัดการที่ดี (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2556) 

สังคมไทยมองว่าการบริหารงานที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในสังคมไทยในฐานะที่สังคมไทยที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา จึงควรน าหลักธรรมาธิปไตย มาบริหารการสร้างบ้านเมือง
ให้มีลักษณะที่เป็นธรรม จึงมีความส าคัญยิ่งส าหรับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในยุคนี้ 
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามา
ปรับใช้กับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือที่จะได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล ที่สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อผู้
ที่สนใจต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดประชาชนที่มีอายุ 18 ปี 

ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงมีจ านวน 
3,526 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลดูน, 2561) สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane 
Taro, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความแปรปรวนค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตติปัญโญ, 2557) 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในการการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน  
   ตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะ 
   เกษ โดยภาพรวม 

(n=360) 
การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ระดับความคิดเห็นของประชาชน 

x̅ S.D. แปลผล 
ด้านปัญญพละ 4.69 0.329 มากที่สุด 
ด้านวิริยพละ 4.55 0.336 มากที่สุด 
ด้านอนวัชชพละ 4.54 0.411 มากที่สุด 
ด้านสังคหพละ 4.61 0.424 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.60 0.227 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60 , S.D. = 
0.272) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากสุดทุกด้าน คือ ด้านปัญญาพละ ด้านสังคหพละ ด้านวิริยพละ ด้านอนวัชชพละ  
ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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  ตารางท่ี 2 ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหาร   
 ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 
t-test 

 
F-test 

 
 Sig. 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.192  0.942   
อายุ  0.609 0.693   
ระดับการศึกษา  2.510 0.059   
สถานภาพ  0.707 0.494   
อาชีพ  0.627 0.679   
รายได้ต่อเดือน  0.328 0.859   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ พบว่าบุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

3. ปัญหา อุปสรรค การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
ตารางท่ี 3  ปัญหา อุปสรรค การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  
  อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
การบริหารงาน ฯ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านเศรษฐกิจ ไ ม่ มี ส่ ง เ ส ริ ม  สิ น ค้ า ให้ เ ป็ น

ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่รู้จัก  
ควรส่ งเสริ มให้มีสิน ค้า ผลิ ตภัณฑ์ 
และสินค้าท้องถิ่นเป็นที่รู้จัก 

ด้านพัฒนาสังคม ไม่มีการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ทางระบายน้ า ถนนเสียหายบ่อย  

ต้องมีการพัฒนาระบบอุปโภคบริโภค 
ตลอดเวลา ให้ทั่วถึงทุก 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่มีบุคลากรที่ฝึกอาชีพในพ้ืนที่
เพ่ือมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริม 

ควรมีบุคลากรแนะน า การฝึกอาชีพ
เสริมหรือรายได้ 

ด้านบริ ห าร จัดกา ร
บ้านเมือง 

กา รปรั บปรุ ง ซ่ อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคเป็นไปอย่างล่าช้า 

ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคทันทีท่ีได้รับแจ้ง 

ด้านสุขอนามัย ไม่ มีมาตรการหรื อกฎหมา ย ท่ี
เด็ดขาดเก่ียวกับการเผาขยะ 

ควร มีมา ตรกา รหรื อกฎหมา ย ท่ี
เด็ดขาดเก่ียวกับการเผาขยะ 

ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน อบต.ไม่มีบุคลากรที่ฝึกอาชีพให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีอาชีพเสริม  

อบต.ควรบุ คลา กรที่ ฝึ กอา ชีพให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีอาชีพเสริม 

ด้านส่ิงแวดล้อม ขาดการ การอนุรักษ์ การดูแล
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ 

ควรมีงบประมาณท่ีสนับสนุนกา ร
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านเศรษฐกิจ คือ ควรส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดท าภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาสินค้า
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่รู้จักในตลาด และเป็นที่ยอมรับ พัตนาเศรษฐกิจของชุมชน 

ด้านพัฒนาสังคม คือ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ถนน ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า
ในเขตเมือง หรือเขตชุมชนก่อน 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ ให้มีบุคลากรแนะน า การฝึกอาชีพเสริมหรือรายได้ให้แก่ชุมชน 
รวมทั้ง การส่งเสริมให้ประชาชนได้ไปศึกษาดูงาน 

ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง คือ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร ถนน คลอง
ส่งน้ า แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

 ด้านสุขอนามัย คือ ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่
ท าลายป่าไม้ ไม่เผาป่า 

ด้านสุขอนามัย คือ ท าการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ให้มีน้ า อุปโภคบริโภคที่สะอาดมีใช้
ตลอดเวลา ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ อบต. ควรมีบุคลากรที่ฝึกอาชีพให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีอาชีพ
เสริม รวมถึงการส่งเสริมการสร้างสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมในชุมชน 

ด้านส่ิงแวดล้อม คือ ต้องมีงบประมาณสนับสนุน ให้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การบูรณปฏิสังขรณ์ วัดวาอาราม แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุของ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ของชุมชน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยอยู่แ ล้ว 
จึงท าให้เกณฑ์การประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพงษ์ คงศิลป์
ทรัพย์, (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสมัย หมกทอง, (2555) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของ ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
บุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
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สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวรัตน์ เทพประดิษฐ์, (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่วนต าบลมะมุ 
อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่ ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 
องค์ความรู้ 

1) องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. เศรษฐกิจ  
- จัดให้มีตลาดถนนคนเดิน
เพ่ือให้ประชาชนน าสินค้า
มาจ าหน่ายไม่ว่าจะเป็น
ผลผลิตทางด้านเกษตร 

2. พัฒนาสังคม  
จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพเรา
เน้นการพัฒนาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
ศักยภาพชุมชนการสร้าง
อาชีพและเพ่ิมรายได้ ในการ
เพ่ิมรายได้เพ่ิมมูลค่าสินค้า 

4. โครงสร้างพื้นฐาน  
 จัดให้มีและปรับปรุงถนน
หนทางในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้สามารถใช้
ในการสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกในทุกฤดูกาล 

4. การบริหารบ้านเมือง  
 ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมต้องมี
หลักธรรมาธิปไตยคือหลัก
ความถูกต้องความเสมอภาคไม่
ยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ต้ัง 
ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหาร 

5. สุขอนามัย การร่วมกับภาคี
เครือข่าย งบประมาณด้านสุขภาพให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนความพร้อมของชุมชน คือ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ิน
ขององค์กรภาคประชาชนและ
ประชาชนทั่วไป 

6. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
การอนุรักษ์ถ่ายทอดส่งเสริม
วัฒนธรรมมีการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพและการจัด
โครงการกิจกรรมต่างๆ เปน็
ประจ าทุกปี 

7. ส่ิงแวดล้อม  
 ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์
การปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ 
พร้อมสร้างนิสัยให้คนในชุมชนให้
มีจิตส านึกร่วมกันในการรักษา
ความสะอาด 

การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

พันธกิจ 7 ด้าน 
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จากความรู้จากการวิจัย “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” ที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

ด้านเศรษฐกิจ จัดให้มีตลาดถนนคนเดินเพ่ือให้ประชาชนน าสินค้ามาจ าหน่ายไม่ว่าจะ
เป็นผลผลิตทางด้านเกษตร 

ด้านพัฒนาสังคม จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพเราเน้นการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศักยภาพชุมชนการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ ในการเพ่ิมรายได้เพ่ิมมูลค่าสินค้า  

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดให้มีและปรับปรุงถนนหนทางในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้สามารถใช้ในการสัญจรไปมาได้โดยสะดวกในทุกฤดูกาล 

ด้านการบริหารบ้านเมืองผู้บริหารต้องมีคุณธรรมต้องมีหลักธรรมาธิปไตยคือหลักความ
ถูกต้องความเสมอภาคไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ต้ัง ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ ต้ังให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหาร 

ด้านสุขอนามัย ความพร้อมขององค์การ คือการร่วมกับภาคีเครือข่าย งบประมาณด้าน
สุขภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ความพร้อมของชุมชน คือ การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองท้องถิ่นขององค์กรภาคประชาชนและประชาชนทั่วไป 

ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน ข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่นยังไม่มีการจดบันทึกองค์ความรู้ มี
เพียงการบอกเล่าและการสาธิตโดยอาศัยการจดจ าท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญหาย  

ด้านส่ิงแวดล้อม ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และรณรงค์การปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ พร้อมสร้างนิสัยให้คนในชุมชนให้มีจิตส านึกร่วมกันใน
การรักษาความสะอาด 

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย  

 
ภาพ 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

Administration 
การบริหารงาน 

 
 

Righteousness              
ธรรมาธิปไตย 

 
 
 

People 
ประชาชน 

PE 4           
พละ 4 

Personnel 
บุคคลากร 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563408: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” สรุปได้ว่า 

ARPPP. MODEL เป็นปัจจัยส าคัญคือ ARPPP. ประกอบไปด้วย ดังนี้ 
Administration คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบล

ดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
Righteousness คือ หลักธรรมาธิปไตย พันธกิจ 7 ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ, ด้าน

การวางแผน, ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม, ด้านการบริหารส่วนต าบล, ด้านสุขอนามัยคุณภาพ
ชีวิต, ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ความถูกต้อง, ความชอบธรรม, ความมีธรรมะ, ความตรงไปตรงมา  

People ประชาชน คือ ประชาชนพึงพอใจในการบริหารงานและประชาชนได้รับประโยชน์
จากการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

PE คือ พละ 4 (ธรรมอันเป็นก าลัง, ธรรมอันเป็นพลังท าให้ด าเนินชีวิตด้วยความม่ันใจ ไม่
หวั่นต่อภัยทุกอย่าง ได้แก่ ก าลังปัญญา, (ความฉลาด), ก าลังความเพียร, (ความขยัน), ก าลัง สุจริต 
(การกระท าที่ไม่มีโทษ), ก าลังการสงเคราะห์ (การยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี) 

Personnel บุคคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะ
เกษ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริ หารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยเสนอประเด็นที่ควรน าไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควร มีการก า หนดนโยบายอย่ างเป็น รูปธรรมมีการฝึกอบรม สัมมนาเ พ่ือพัฒนา

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของประชาชนทางสาขาวิชาชีพ  
2. ควรศึกษาการบริหารงานส่วนต าบลจัดการอบรมเก่ียวกับหลักธรรมมาธิปไตย เพ่ือ

เปรียบเทียบความแตกต่าง หรือความสอดคลองกันในระดับของการบริหาร 
3. ควรมีนโยบายและการวางแผนในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ

ควรสร้างการท างานให้เป็นทีมไม่ใช่เพราะคนใดคนหนึ่ง 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ควรใช้มาตรฐานเดียวกับในการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดความ

ล าเอียงและเกิดความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน  
2. ควรส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ให้ความรู้ และทักษะการปฏิบัติงา น 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเก่ียวกับศาสนาโดยการ

สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่เพ่ือเป็นการรักษาขบธรรมเนียมประเพณี 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการให้บริการต่อประชาชนตามหลักธรรมาธิปไตย ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
2. ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาธิปไตย ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
3. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหา รส่วนต าบลดูน อ าเภอ

กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
4. ควรศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในด้านที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
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ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี* 

EFFIICIENCY OF SAFETY ADMINISTRATION OF DILANG SUBDISTRICT, 
PATTANANIKOM DISTRICT, LOBBURI PROVINCE 

พระศิวากร เตชปญฺโญ (วันทา) 
Phra Siwakorn Dechapanyo  (Wanta)  

E-mail: siwakorn0919970708@gmail.com 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบ เทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิภาพการบริ หารงา นด้านป้ องกันภัย ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ ภัยแล้ง อัคคีภัย ภัยจากอุบัติ ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีกา ร
ประสานงานและจัดระบบหน่วยงานทางด้านการอบรมฝึกปฏิบัติ 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ; การบริหารงาน; งานด้านป้องกันภัย; 
 
Abstract 

This article was To compare people’s opinions on efficiency of safety 
administration To study problems, obstacles and recommendations for the efficiency 
of safety administration Dilang Sub-District, Pattananikom District of Lobburi Province. 
Using Mixed methods Found that The Efficiency of Safety Administration of Dilang 
municipality Sub-District by overall was at high level Classified by personal data, 
Different opinions differ. Therefore accept the research hypothesis Problems and 
obstacles are drought, fire, and suggession, There should be coordination and 
organization of the training and practice 
Keywords: Efficiency; Administration; Safety;  
 
บทน า  
 เทศบาลต าบลดีลัง เป็นหนึ่งจากจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตพ้ืนที่อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ต่อมา เม่ือสภาต า บลดีลั ง  
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มีประชากรเพ่ิมมากขึ้น และมีรายได้ที่จัดเก็บได้ตามเกณฑ์ที่ กระทรวงมหาดไทยก าหนดจึงได้ขอยก
ฐานะสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโดยใช้ชื่อว่าองค์การบริหารส่วนต าบลดีลัง ” เม่ือวันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ. 2538  ทั้งนี้ ได้บริหารจัดการตามภารกิจที่รับผิดชอบทั้งภารกิจหลักและภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนตามระเบียบกฎหมาย เพ่ือวัตถุประสงค์หลักคือ การพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนชาวต าบลดีลัง ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นชุมชนเข้มแข็ง (เทศบาลต าบลดีลัง , 
2560) แต่เทศบาลต าบลดีลังนั้นก็ยังมีปัญหาการบริหารงานด้านป้องกันภัย คือ ปัญหาในพ้ืนที
เทศบาลต าบลดีลัง ได้แก่ ปัญหาซ่ึงเกิดจากความรุนแรงของภัยที่ เกิดขึ้น 3 อันดับแรกในชุมชน คือ 
ภัยแล้ง อัคคีภัย ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน 
 จึงมีความประสงค์จะศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกัน ภัยของเทศบาล
ต าบลดีลัง หากต้องการให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการบริหารงานด้านป้องกันภัยนั้น
จะต้องพัฒนาปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการด ารงอยู่ของเมืองในทุกมิติไปพร้อมๆกัน (ศุภชัย ยาวะ
ประภาษ, 2554) อันได้แก่ มิติทางด้านสังคม มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้าน การเมืองและมิติ
ทางด้านกายภาพ ทั้งนี้เพราะการด าเนินชีวิตของประชาชนชาวเมืองมีความซับซ้อนกันอยู่หลายมิติใน
ชีวิตในเวลาเดียวกัน ในการบริหารประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยการบริหารจึงต้อง
กระท าให้ครบในทุกมิติและต้องกระท าพร้อมๆ กันไปไม่มุ่งเน้นการบริหารเฉพาะด้านโดยปล่อยปละ
ละเลยให้ขาดการบริหารในบางมิติ (ช่อลดา ห้วงน้ า, 2545) จึงเกิดผลส าเร็จในการบริหารงาน 
  ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการบริหารงานนั้น จึงยกแนวคิดทฤษฎี ในหลักการบริหารเป็น 4 
ด้าน คือ 1) การบริหารงานด้านการบรรเทา 2) การบริหารงานด้านการเตรียมการ 3) การบริหารงาน
ด้านการสู้ภัย 4) การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู เพ่ือให้มีประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย
ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี หากการบริหารไม่ด าเนินไปด้วยกันในทุกมิติ
อย่างเหมาะสมก็อาจเกิดภาวะขาดความสมดุล หรือมีลักษณะเขย่งไม่เท่ากันระหว่าง มิติต่างๆ อันจะ
ก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาได้ 
 สรุป ข้างต้นผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย
ของเทศบาลต าบลดีลัง เพ่ือศึกษาการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาล ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรีในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพอย่ างไร เพ่ือผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี เป็นอย่าไร เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารงานด้านป้องกันภัย
ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีหรือไม่อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง อ าเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี  
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารชุงานด้านป้องกัน
ภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาล
ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จ านวน 7,687 คน 
สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane Taro, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 380 คน เก็บ
ข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม (ธนินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแปรปรวนค่าที 
(t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา (พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ, 2557) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของ
เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิ ทธิภาพ
 การบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง โดยภาพรวม 

(n=380) 

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. การบริหารงานด้านการบรรเทา 3.93 0.727 มาก 

 2.   การบริหารงานด้านการเตรียมการ 3.89 0.834 มาก 
๒. การบริหารงานด้านการสู้ภัย 3.78 0.780 มาก 

 4.   การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู 3.66 0.807 มาก 
รวม 3.81 0.641 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกัน
ภัยของเทศบา ลต า บลดีลัง อ าเภอพัฒนา นิคม จังหวัดลพบุ รี โ ดยภาพร วมอยู่ใน ระดับมา ก 
(x̅= 3.81, S.D. = 0.641) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ การบริหารงาน
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ด้านการบรรเทา การบริหารงานด้านการเตรียมการ การบริหางานด้านการสู้ภัยและ  การบริหารงาน
ด้านการฟ้ืนฟู ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารชุงานด้ าน
ป้องกันภัย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2  สรุปผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน

ป้องกันภัย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  
 
ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
เพศ 1.883  0.060   
อายุ  8.116 0.000   
การศึกษาชั้นสูงสุด  6.742 0.000   
อาชีพ  1.984 0.096   
รายได้  2.743 0.019   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ การศึกษาชั้นสูงสุดและรายได้ 
ต่างกัน มีประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ และอาชีพ ต่างกัน มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานด้านป้องกันภัย โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ประสิทธิภาพการบริ หารงานด้านป้องกันภัยของ
เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย

ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
ประสิทธิภาพการบริหาร 
งานด้านป้องกันภัย ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1.การบริหารงานด้าน 
การบรรเทา 

ในการปฏิบัติงานจริงซ่ึงมีปัญหา
และอุปสรรคมากเพราะส่วนใหญ่
ชาวบ้านมีความเดือนร้อนพอกัน
บ้างก็มี 

ควรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
ภัย ธร รมชา ติและจา กบุ คคล 
โดยเบื้องต้น และ เชิงลึก 

2.การบริหารงานด้านการ
เตรียมการ 

บ้ า ง ที เ ท ศบ า ล ต า บ ล มี ก า ร
จัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ 
หรืออุปกรณ์ ไม่เพียงพอ 

ด้านงานป้องกันภัยควรมีกา ร
ตรวจตราดูแลความเรียบร้อย
ของประชาชน ให้บ่อยๆ ขึ้น 
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ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย
ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (ต่อ) 

ประสิทธิภาพการบริหาร 
งานด้านป้องกันภัย ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3.การบริหารงานด้าน 
การสู้ภัย 

บ้างครั้งเทศบาลต า บลมีชุดให้
ความช่วยเหลือหรือชุดเคลื่อนที่
ไม่เพียงพอ จึงท าให้เกิดความช้า
ในจุดเกิดเหตุนั้นๆ 

ด้านงานป้องกันภัยควรมีกา ร
สร้ า ง คว า ม ร่ ว มมื อ ใ นก า ร
ประสา น งา น กับชุ มชน  ใ ห้
มากกว่าเดิม 

4.การบริหารงาน 
ด้านการฟ้ืนฟู 

ในบ้างครั้งเทศบาลต าบลมีการ
บูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์
ที่ได้รับความเสียหายนานเกิดไป
จนประชา ชน ใน พ้ืนที่ ต้ อ งมา
จัดการงานหรือเสียเงินซ่อมแซม
ก่อน 

ด้านงานป้องกันภัยควรมีกา ร
ดูแลเรื่องภัยธรรมชาติและภัยที่
เกิดจากมนุษย์หลังเกิดปัญหา
ผู้ประสบภัยและป้องกันภัย ให้
เร็วกว่าเก่า 

จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอ พัฒนา นิคม จังหวั ดลพบุ รี ที่ มีประสิ ทธิภา พ ตา ม
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 การบริหารงานด้านการบรรเทา คือ 1. เทศบาลต าบลมีการจัดท าแผน/ประชาคมในการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยในการบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย 2. เทศบาลต าบลมีการบูรณาการแผนกับ
หน่วยงานอ่ืนในการบริหารงานด้านป้องกันภัยในการบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย 
 การบริหารงานด้านการเตรียมการ คือ 1.เทศบาลต าบลมีการตรวจตราดูแลความเรียบร้อย
ของประชาชน 2. เทศบาลต าบลมีการส ารวจพ้ืนที่ ที่เสี่ยงในการเกิดเหตุ 
 การบริหารงานด้านการสู้ภัย คือ 1.เทศบาลต าบลมีการจัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราวในพ้ืนที่แก่
ประชาชน 2. เทศบาลต าบลมีการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ประชาชน 
 การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู คือ 1.เทศบาลต าบลมีการดูแลและช่วยเหลือในพ้ืนที่หลัง
ผู้ประสบภัย  2.เทศบาลต าบลมีการร่วมกับหน่วยแพทย์หรือสาธารณสุขมาให้บริการแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

โดยรวมทั้ง 4 ด้าน สามารถน ามาอภิปลายผลการวิจัยได้ดังนี้  พบว่า ประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมทั้ง 4 
ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากว่าประสิทธิภาพการบริหารงานป้องกันภัยของเทศบาล
ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีนั้นมีความรู้  ความเข้าใจในการบริหารงานสอดคล้องกับ
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การศึกษาของ (วนิดา บุญจนะ, 2554) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร  ผลการวิจัย
พบว่า แนวทางพัฒนาการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก 

พบว่า  ประสิทธิภ าพการบริ หารงานด้า นป้องกันภั ยของ เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอ  
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ของประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย 
ได้แก่ การบริหารงานด้านบรรเทา การบริหารงานด้านเตรียมการ การบริหารงานด้านสู้ ภัย การ
บริหารงานด้านฟ้ืนฟู ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง ยังมีการบริหารอยู่ในหลักเกณฑ์อยู่ในระดับมาก เพราะโดยส่วน
ใหญ่แล้วเทศบาลและผู้น าชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่ อน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ (เกรียงไกร กิจ
ประเสริฐ, 2550) ได้วิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อการบริการด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (รสลิน เจียมเจริญ, 2550) ได้ท า การวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของราชการส านักงบประมาณ” ผลการศึกษาพบว่า  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ , 2561) ได้วิจัย
เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย
พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เอกราช ปลอดโปร่ง, 2558) ได้
วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย (สุคนธรัตน์ เถา
สุวรรณ์, 2550) ได้วิจัยเรื่อง ปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างประสิทธิภาพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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องค์ความรู้ 
1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย  

 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 

 
 สังคหวัตถุธรรม กับการบริหารงานป้องกันภัย 
1. ทาน คือ การจัดการให้เกิดการเหมาะสมในการบรรเทาปัญหา 
ผู้ประสบภัย เช่น การจัดการดูแลในเหตุการณ์ที่ผู้ประสบภัยต้องการ 
2. ปิยวาจา คือ การใช้วาจาด้วยถ้อยค าที่สุภาพ และถ้อยค าที่มี 
ประโยชน์ พูดด้วยถ้อยค าที่เป็นจริง  
 3. อัตถจริยา คือ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเอง  
และผู้อ่ืน รู้จักการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความสุขสบายส่วนตัว 
 4. สมานัตตตา คือ ปฏิบัติกับเพ่ือนร่วมหรือผู้คนอ่ืนๆอย่างเท่าเทียมกัน  
รวมทั้งอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมแก้ไขปัญหากับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย  

ด้านการบรรเทา 
1. เม่ือประชาชนในเทศบาลต าบล
มีความเดือดร้อนในด้านภัยพิบั ติ 
เท ศบ าล ต า ล บควร ให้ ค ว า ม
ช่วยเหลือ หมายถึง  การให้ทาน
อันเป็นส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ทุน
หรือทรัพย์สินส่ิงของ  
2. มีปฏิบั ติงานในการบรรเทา
ปัญหาผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว 
3. การบริหารงานให้เกิดการ
เหมาะสมในการบรรเทาปัญหา
ผู้ประสบภัย เช่น การจัดการดูแล
ในเหตุการณ์ที่ประสบภัยต้องการ 
4.การบริหารงานความพร้อมใน
การป้องกันภัยและบรรเทาปัญหา
ผู้ประสบภัย 

ด้านการเตรียมการ 
1.การบริหารงานจัดต้ัง ศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจเม่ื อ
ประสบปัญหาผู้ประสบภัย 
2.การจัดเตรียมบุคลากรและ
เ ค ร่ื อ ง มื อ  อุ ป ก ร ณ์ ที่
เหมาะสมและเพียงพอ 
3.การจัดเตรียมบุคลากรและ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ให้เพียงพอ 
4 .เจ้าหน้าที่ มีการซักซ้อม
แผนปฏิบัติการ 

ด้านการสู้ภัย 
1.การประกาศข่าวสารและการ
แจ้งเตือนปัญหาผู้ประสบภัยใน
พ้ืนที่แก่ประชาชน 
2.มีชุดให้ความช่วยเหลือหรือ
ชุดเคล่ือนที่เร็วคอยช่วยเหลือ/
เคล่ือนย้ายผู้ประสบภัย 
3 .มีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้ ง
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลแก้ไข
ได้อย่างทันท่วงที 
 4.การสร้างความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนงาน 
 

ด้านการฟื้นฟู 
1.การจ่ายเงิน ค่าชดเชยความ
เ สี ย ห า ย แ ก่ ป ร ะ ช า ช น
ผู้ประสบภัย 
2 .การดูแลและช่วยเหลือใ น
พ้ืนที่หลังผู้ประสบภัย 
 3.การเยียวยาและ ฟ้ืนฟูจิตใจ
ในพ้ืนที่แก่ประชาชน 
3.การเยียวยาและฟ้ืนฟูจิตใจใน
พ้ืนที่แก่ประชาชนที่ประสบภัย 
 4.การดูแลเร่ืองภัยธรรมชาติ
และภัยที่ เกิดจากมนุษย์หลัง
ปัญหา ผ ลก า รส่ ง เส ริ มก า ร
ประกอบอาชีพ 

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง  
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

Book 2.indd   94 7/6/2563   15:46:43



95Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):417 

จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย “ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของ
เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” ที่พึงประสงค์ดังนี้ 

1. การบริหารงานด้านการบรรเทา  
การบรรเทาสาธารณภัย คือ การลดความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติ เช่น การดูแล

ป้องกันภัยตามพ้ืนที่ ที่รับผิดต่างๆ และพ้ืนที่รอบข้าง การบูรณาการแผนกับหน่วยงานอ่ืน และการ
ประเมินความเสี่ยง  

2. การบริหารงานด้านการเตรียมการ   
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับภัยพิบัติ คือ อันเป็นการสร้างแผนเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ

ล่วงหน้า มีการจัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ การจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่
เหมาะสมให้เพียงพอ การมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ การตรวจตราดูแลความเรียบร้อย 
รวมทั้งมีพ้ืนที่รองรับ และการประเมินสถานการณ์ 

3. การบริหารงานด้านการสู้ภัย 
การจัดการในภาวะฉุกเฉินหรือการสนองตอบต่อเหตุการณ์ คือ เม่ือเกิดภั ยพิบัติหรื อ

สถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะมีการประกาศข่าวสารหรือการแจ้งเตือน ชุดให้ความช่วยเหลือในการรักษา
ความปลอดภัยในพ้ืนที่ การจัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราว การสร้างความร่วมมือในการประสานงานกับ
ชุมชน การสนับสนุนในการประสานงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมีการกระจายสิ่งของรับบริจาคและความช่วยเหลือแก่ประชาชน  

4. การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู  
การฟ้ืนฟูหรือเยียวยา คือ อันเป็นการน าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ซ่ึงในระยะ

สั้นจะมีการสนับสนุนและฟ้ืนฟูให้สภาพชีวิตจิตใจ การร่วมกับหน่วยแพทย์หรือสาธารณสุข การบูรณะ
ซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ การดูแล รวมทั้งการจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหาย และการประชาคม
เพ่ือการวางแผน 

5. สังคหวัตถุธรรม 
การจัดการให้เกิดการเหมาะสมในการบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย เช่น การจัดการดูแลใน

เหตุการณ์ที่ผู้ประสบภัยต้องการและการใช้วาจาด้วยถ้อยค าที่สุภาพ และถ้อยค าที่มีประโยชน์ พูดด้วย
ถ้อยค าที่เป็นจริง จากนั้นการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเอง และผู้อ่ืน รู้จักการเสียสละไม่
เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความสุขสบายส่วนตัว ปฏิบัติกับเพ่ือนร่วมหรือผู้คนอ่ืนๆอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง
อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมแก้ไขปัญหากับประชาชน 
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Sangkhatatha Dhamma 
Regenerationmanagemen
t 
Safety management 
Preparation management 
Relief management 

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
  
 EASD: MODEL 
 

                             
 ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ อธิบายได้ว่า “ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของ
เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” (ผู้วิจัยได้ท าการสร้างโมเดล โดยใช้ ซ่ือว่า EASD 
MODEL (อีเอสดี โมเดล) ภายใต้ ประสิทธิภาพการบริหารงานป้องกันภัยของเทศต าบลดีลังโดยแยก
ออกดังนี้  

E,A,S,D =  ที่อยู่ในวงกลมที่หนึ่งจึงได้วิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรแต่ละตัวมีดังนี้  1) E = 
Efficiency คือ ประสิทธิภาพ 2) A = Administration คือ การบริหาร 3) S = Safety คือ งาน
ป้องกันภัย 4) D = Dilang Sub District คือ ต าบลดีลัง  

R,P,S,R =  ที่อยู่ในวงกลมที่ 2, 3, 4, 5, จึงวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรแต่ละตัวมีดังนี้ 1) R 
= Relief management คือ วงกลมที่สอง การบริหารงานด้านการบรรเทา 2) P = Preparation 
management คือ วงกลมที่สาม การบริหารงานด้านการเตรียมการ 3) S = Safety management 
คือ วงกลมที่สี่ การบริหารงานด้านการสู้ภัย 4) R = Regeneration management คือ วงกลมที่ห้า 
การบริหารงานด้านฟ้ืนฟู  

S = ที่อยู่ในวงกลมชั้นที่หกและรอบวงกลมทั้งหมดจึงวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรได้ดังนี้  
1) S = Sangkhatatha Dhamma คือ วงกลมที่หก สังคหวัตถุธรรม เป็นหลักธรรมในการบริหารงาน
ต่างๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลดีลัง ควรมีนโยบายสนับสนุน

ด้านงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะส่งเสริมในการที่จะพัฒนาระบบควบคุม ระบบเตือน
ภัย อย่างมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนเพ่ือเป็นการรับรู้ข่าวสารการป้องกันภัยในเบื้องต้น  

Efficiency 
Administration 

Safety 
Dilang Sub 

District 
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2) กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลดีลัง ควรมีนโยบายการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ่ในภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ เพ่ือให้มีการพัฒนาที่เป็นไปตาม
แผน และควรให้มีการแสดงความคิดเห็นกันในกลุ่มองค์กรต่างๆ ในสังคม  

3) กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลดีลัง ควรมีนโยบายเตรียมความ
พร้อมในการรวมตัวของกลุ่มองค์กรต่างๆ เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
1) เทศบาลควรปรับปรุงการด าเนินงานด้านความเสมอภาคและเป็นธรรมในเรื่องความ

โปร่งใสเป็นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติ ควรจัดให้มีช่องทางหรือระบบการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และน ามาปรับปรุงการด าเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และควรจัดสรร
สิ่งของที่ได้รับบริจาคแก่ผู้ประสบภัยด้วยความยุติธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ  

2) ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลดี
ลังและทุกภาคส่วนในสังคม รวมถึงน าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้เป็นหลักการส าคัญในการ
บริหารงานป้องกันภัยและฝึกซ้อมแผนในทุกระดับ  

3) เทศบาลต าบลดีลังควรมีการจัดท าฐานข้อมูลในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้
ถูกต้อง และวางระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบพ้ืนที่ประสบ
ภัยและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสิ่งของส ารองจ่าย เพ่ือให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้สอดคล้องกับสภาพ
ความเดือนร้อนและความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตขั้นพ้ืนฐานของผู้ประสบภัย  รวมถึงการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  
1) ควรมีการศึกษาเทศบาลในจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบกลยุทธ์การบริหารจัดการด้าน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัย
และบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน ในเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

2) ควรมีการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสา
ธารณภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนางานด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3) ควรศึกษาบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
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การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ* 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ศึกษาการจัดการความรู้ เปรียบเทียบการจัดการความรู้ ปัญหา อุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่ วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ เป็นการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี พบว่า การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ภาพรวมอยู่ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคล คือเพศ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย ส่วนอายุ การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน  มีความ คิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ บุคลากรไม่มีการจดบันทึกปัญหาที่พบในการด าเนินงาน 
ดังนั้นควรจดบันทึกปัญหาที่พบในการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือน าไปศึกษาหาทางแก้ไขในครั้งต่อไป  
ค าส าคัญ : การจัดการความรู้, การพัฒนาองค์การ, องค์การบริหารส่วนต าบล  
 
Abstract 

This article was to study level the knowledge management to compare the 
knowledge management opinion and the problems, obstacles, and 
recommendations for the knowledge management for development of Sub-District 
Administrative Organizations in Chatturat District of Chaiyaphum Province, using 
Mixed methods. Findings were knowledge management for development of Sub-
District Administrative Organizations by overall were at highest level. Personal factors 
the difference of gender affects the difference of opinion towards, which supports 
the hypothesis of the research to be true. The, age, education, and working 
experience do not affect different opinion, which denies the research hypothesis . 
Problems and obstacles were: The personnel do not record problems during the 
operations. The personnel should record problems for further study and solution .  
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Keywords:  Knowledge Management, Organizations Development, Sub-district Administrative 
Organization 
 
บทน า 

โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ซ่ึงมี
บทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมโลกเพ่ิมขึ้น จนท าให้เกิดสังคมแบบใหม่ที่เรียกกันว่า สังคมสารสนเทศ 
( Information Society) สังคมแห่งการเรี ยนรู้  (Knowledge Society)  อีกทั้ งยังถื อว่าเป็นยุ ค
เศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge - Based Economy) ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจที่อาศัยการกระจาย  
การสร้างและการใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ท าให้เกิดการเติบโต สร้างความม่ังค่ังและสร้างงาน
ในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ การที่องค์การจะอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ได้นั้นจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด าเนินธุ รกิจการแข่งขันในเชิงขนาด (Scale - Based Competition)  
เป็นการแข่งขันที่ต้องใช้ความเร็ว (Speed - Based Competition) จะเห็นได้ว่าความรู้ เป็นสินทรัพย์
ที่มีค่าที่สุดขององค์การ ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีขีดจ ากัด ยิ่งใช้ยิ่งเพ่ิม ยิ่งใช้มากเท่าไรก็ยิ่งมีคุณค่า
มากขึ้นเท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่งยิ่งมีความรู้มากเท่าไร ก็ยิ่งสามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ได้มากขึ้นเท่านั้น 
และเม่ือเรียนรู้ได้มากขึ้นก็สร้างความรู้ใหม่ได้มากขึ้น เม่ือน าความรู้ เก่ามาบูรณาการกับความรู้ใหม่  
ก็ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นอีก และสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จึงกลายเป็นวงจรที่
เพ่ิมพูนได้ในตัวเองอย่างไม่สิ้นสุด ที่เรียกว่า“วงจรการเรียนรู้”นั้นเอง (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547)  

จากข้อมูลดังกล่าว มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการน าความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลมาเป็น
ความรู้ขององค์การเพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล น าไปปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ โดยปรับใช้กระบวนการจัดการองค์ความรู้พร้อมด าเนิน กิจกรรมให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้สามารถพัฒนาตนเองให้เป็น ผู้รู้และถ่ายทอด
ความรู้และน าความรู้นั้นไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงการน าการจัดการ ความรู้มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล จึงเป็นเรื่องที่
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
อนาคตและน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (มณฑา สมมาตย์, 2554) 

การจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1. ด้านการบ่งชี้ความรู้ 2. ด้านการสร้างและการ
แสวงหาความรู้ 3. ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4. ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้  5 . ด้าน
การเข้าถึงความรู้ 6. ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 7. ด้านการเรียนรู้ เพ่ือที่จะสามารถน าความรู้
ไปปฏิบัติได้ จริงโดยบรรลุถึงเป้าหมายและสิ่งที่ มุ่งหวังไว้ (ส านักงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบ
ราชการ, 2550) 

องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในปัจจุบันมีการแบ่งส่วนงานต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังมีความพร้อมในเรื่องบุคลาการที่มีความรู้ความสามารถหลายด้านแต่ไม่มีการ 
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จัดเก็บอย่างเป็นระบบไม่สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในทุกส่วนขององค์การซ่ึงกระจัดกระจาย
อยู่ ไม่ว่าจะในตัวบุคลากรหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นความรู้ขององค์การได้ความรู้นั้น จึงไม่ถูก
น ามาใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์การได้อย่างที่ควรจะเป็น 

ดังนั้นผู้วิจัยมีความประสงค์ที่ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การบริ หารส่วน
ต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการน าข้อมูลเพ่ือพัฒนากระบวนการ
การจัดการความรู้ ของบุคลากร ให้มีศักยภาพ และพัฒนาการเรียนรู้ ที่จะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดบุคลากรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลใน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 365 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ 
(Yamane, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 188 คน เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามค่าความ
เชื่อม่ันเท่ากับ 0.976 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ( t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ, 2557)  
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563424: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังน้ี 
ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  ในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม 
การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านการบ่งชี้ความรู้ 3.76 0.634 มาก 
2. ด้านการสร้างและการแสวงหาความรู้ 3.56 0.575 มาก 
3. ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 3.64 0.615 มาก 
4. ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 3.47 0.660 มาก 
5. ด้านการเข้าถึงความรู้ 3.68 0.648 มาก 
6. ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 3.41 0.639 มาก 
7. ด้านการเรียนรู้ 3.70 0.620 มาก 
ภาพรวม 3.60 0.537 มาก 

จากตารางท่ี 1 พบว่า การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.60, S.D 0.537 ) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการบ่งชี้ความรู้ ด้านการสร้างและการแสวงหาความรู้  ด้านการจัด
ความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้  ด้านการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการเรียนรู้ 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การ 
     บริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

ปัจจัยส่วนบุคคล ค่า t ค่า F Sig ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. เพศ -3.415 - 0.001  - 
2. อายุ  2.801 0.063 -  
3. การศึกษา  0.780 0.565 -  
4. ประสบการณ์ในการท างาน  1.800 0.149 -  
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จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการจัดการความรู้ เพ่ือ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
บุคลากรที่เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย ส่วนประชาชนที่มีอายุ การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรค การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส  
     จังหวัดชัยภูมิ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1.มีการประชุมแลกเปลี่ยนความเข้าใจ วิสัยทัศน์ 
พันธ์กิจร่วมกันน้อย 

ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนความเข้าใจ วิสัยทัศน์ 
พันธ์กิจร่วมกันให้บ่อยขี้น 

2.มีการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาน้อย ควรส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาให้บ่อยขึ้น เพ่ือเป็น
การพัฒนาความรู้ความสามารถ 

3.มีการจัดเก็บความรู้ไม่เป็นระเบียบ ควรมีการจัดเก็บความรู้ที่ เป็นระเบียบ สามารถ
ค้นหาได้ง่ายและส่งมอบได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

4.ไม่แต่งต่ังทีมงานในการปรับปรุงความรู้ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย และครบถ้วน 

ควรแต่งต่ังทีมงานในการปรับปรุงความรู้ให้ มี
เนื้อหาที่ทันสมัยถูกต้อง และครบถ้วน 

5.ไ ม่ท าหนั งสื อเวียน รา ชการ ใหม่ๆ ให้ กับ
บุคลากร 

ควรจัดท าหนังสือเวียนรา ชการใหม่ๆ ให้กับ
บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

6.ไม่ส่งเสริมให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีม ควรส่งเสริมให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานซ่ึงกันและกัน 

7.ไม่ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรม สัมมนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง  

ควรส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้จากการอบรม 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

จากตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลต้อง มีการประชุมแลกเปลี่ยนความเข้าใจ 
วิสัยทัศน์ พันธ์กิจร่วมกัน จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาและน าความรู้ที่ได้จากการอบรม 
สัมมนามาประยุกต์ใช้ ปรับปรุงความรู้ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและจัดเก็บความรู้ให้เป็นระเบียบ ส่งเสริม
การท างานเป็นทีม องค์การบริหารส่วนต าบลควร มีการแลกเปลี่ยนความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ
ร่วมกันให้บ่อยขี้น ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาให้บ่อยขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
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การปรับปรุงความรู้ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยถูกต้อง ส่งเสริมให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานและน าความรู้จากการอบรม มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากมีการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิอยู่แล้วจึงท าให้อยู่ในเกณฑ์การประเมินผลอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จงลักษ เวชธรรมา, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย อาจเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการส่งเสริมให้บุคลากร
แต่ละสายงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของกันและกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัททญาณี 
โอรัตนปัญญา, (2559) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพฯ” ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มี ได้แก่ เพศแตกต่างกัน  
จึงยอมรับตามสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีอายุ การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน  
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลมี
การให้ความรู้บุคลากร เช่นการสอนงาน และระบบพ่ีเลี้ยง  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เศกสรรค์  
สวนสีดา, (2560) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ของข้าราชการกองบิน 2” ผลการวิจัยพบว่า 
ข้าราชการที่มี อายุ ต่างกัน มีการจัดการความรู้ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิษา ศักด์ิแพทย์, (2555) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ของบุคลากร
เทศบาลต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด” ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีการศึกษาต่างกัน 
มีการจัดการความรู้ของบุคลากรเทศบาลต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคพบว่า มีการประชุมแลกเปลี่ยนความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธ์กิจร่วมกันน้อย 
มีการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาน้อย มีการจัดเก็บความรู้ไม่เป็นระเบียบ ไม่แต่งต่ังทีมงานใน
การปรับปรุงความรู้ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย และครบถ้วน ไม่ส่งเสริมให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีม 
ไม่ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ส่วน
ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธ์กิจร่วมกันบ่อยขึ้น ควรมีการ
จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา ควรมีการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระเบียบ ควรแต่งต่ังทีมงานในการ
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ด้านการบ่งชี้ความรู้ 
-มีการระบุความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
-มีการระบุความรู้ที่ส าคัญจากการท างานตามคู่มือปฏิบัติงาน 
-หน่วยงานมีการระบุความรู้จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-จัดท าแฟ้มเอกสารเพ่ือคัดแยก
ความรู้ในงาน 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่
ส าคัญ 
-ท าระเบียบปฏิบัติเพ่ือจัดเก็บ
ความรู้ 

ด้านการประมวลและกล่ันกรอง
ความรู้ 
-ตรวจสอบวิเคราะห์ความรู้จาก
ตัวช้ีวัดเพ่ือให้ได้ความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์ 
-มีทีมงานในการปรับปรุงความรู้ให้
มีเนื้อหาทันสมัยครบถ้วน-
เช่ียวชาญ/นักวิชาการตรวจสอบ
และกล่ันกรองความรู้ที่ส าคัญ 

ด้านการเข้าถึงความรู้ 
-ท าระบบเครือข่าย 
internet,intranet ให้บุคลากรเข้าถึง
ได้สะดวก รวดเร็ว 
-จัดท าความรู้เป็นหนังสือเวียนให้
บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
-มี e-mail address เพ่ือเข้าถึง
ฐานข้อมูลความรู้ 

ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียน
ความรู้ 
-จัดอบรม/สัมมนาแลกเปล่ียน
ความรู้ในการท างาน 
-จัดให้บุคลากรใช้ internet 
เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
-ท าเว็บบอร์ดเผยแพร่ความรู้
ให้แก่บุคลากร 

ด้านการเรียนรู้ 
-เรียนรู้จากการท างานเป็น
คณะหรือทมีงานในโครงการ
ต่าง ๆ 
-เรียนรู้จากการท างานร่วมกัน
เป็นเครือข่าย 
-เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
เกิดประสบการณ์ตรง 

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 

ปรับปรุงความรู้ให้มีเนื้อหาที่ ควรส่งเสริมให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีม ควรส่งเสริมให้บุคลากรน า
ความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
องค์ความรู้ 
 1. องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

ด้านการสร้างและการแสวงหา
ความรู้ 
-ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรมสัมมนาเพ่ือค้นหาความรู้ 
-มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้
ใหม่  ๆจากงานที่ปฏิบัติ 
-จัดการศึกษาดูงานจากองค์กรที่
มีแบบปฏิบัติที่ดีที่มี 
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 จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีดังนี้ 
 ด้านการบ่งชี้ความรู้ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการประชุมแลกเปลี่ยนความเข้าใจ 
วิสัยทัศน์ พันธ์กิจร่วมกันบ่อยขี้น เป็นการร่วมกันก าหนดเป้าหมายและนโยบายการท างานให้
สอดคล้องกัน 
 ด้านการสร้างและการแสวงหาความรู้ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม 
สัมมนาเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองและองค์กร ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
 ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการจัดเก็บความรู้  ที่ เป็น
ระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่ายและส่งมอบได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีการปรับปรุงข้อมูล แนว
ทางการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้ง่ายต่อการน ามาใช้และทันต่อเวลา 
 ด้านการประมวลและกล่ันกรองความรู้ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องแต่งต่ังทีมงาน/ 
ผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงความรู้ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยถูกต้อง ครบถ้วน 
 ด้านการเข้าถึงความรู้ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท าหนังสือเวียนราชการใหม่ ๆ 
ให้กับบุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึงและลงเผยแพร่ความรู้ในเว็บ ไซด์ขององค์การ เพ่ือให้บุคลากร 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
 ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องส่งเสริมให้บุคลากรท างาน
ร่วมกันเป็นทีมเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึงกันและกันเละจัดให้ บุคลากรมีโอกาสได้
สับเปลี่ยนงานกัน เพ่ือให้บุคลากรแต่ละคนสามารถเรียนรู้งานได้ 
 ด้านการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรม สัมมนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรง 
 
 2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย  

องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย “การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ” ผู้วิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยดังแสดงในแผนภาพดังนี้ 
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ภาพ 2 องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

  
 จากองค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย “การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยถูมิ” สรุปได้ว่า 
 N – Network หมายถึง เครือข่าย การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์กร จะต้องอาศัย
เครือข่าย เพราะการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรนั้นไม่สามารถที่จ ะท าคนเดียวได้ ต้องอาศัยทั้ง
เครือข่ายในการท างานเป็นทีม 
 B – Best หมา ยถึง ดีที่สุด การจัดการความรู้ เ พ่ือพัฒนาองค์กร อง ค์กรต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น เครือข่าย ทีมเวิร์ค รวมไปถึงการพัฒนา ในองค์ประกอบที่กล่าวมานี้ทุก
องค์ประกอบจะต้องดีที่สุดการจัดการความรู้ขององค์กรจึงจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น 
เครือข่ายก็ต้องดีที่สุด ทีมเวิร์คก็ต้องดีที่สุด และการพัฒนาก็ต้องดีที่สุด 
 T – Teamwork หมายถึง ทีมเวิร์ค คือ การท างานร่วมกันหลายคนด้วยความสามัคคีและ
เป็นน้ าหนึ่งเดียวกันต่างคนต่างรู้หน้าที่ของตนเอง การท างา นแบบนี้ มักจะประสบความส าเร็จเป็น
อย่างดี ท าให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เป็นส่วนส าคัญในการผลักดันบุคลากรให้พัฒนาตัวเอง
ตลอดเวลา เพราะหากในทีมช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ท างานเข้าขากัน ส่งผลให้องค์กรและบุคลากร
เจริญก้าวหน้า  
 D – Development หมายถึง การพัฒนา การพัฒนาองค์กร ถือเป็นกระบวนการในการเพ่ิม
สมรรถนะภายในองค์กรโดยที่มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ระเบี ยบแบบแผน  ไปสู่ เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซ่ึงเอ้ื อประโยชน์ ต่อกา รด าเนินงา นได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ 
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430: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 KMD - Knowledge Management Development หมายถึง การจัดการความรู้ เพ่ือการ
พัฒนาองค์กร คือความพยายามที่จะรวบรวมจัดให้เป็นระบบและจัดโครงสร้างสิ่งต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้
การจัดการความรู้สะดวกขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์กรหรือคนในองค์กรมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้า 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีนโยบายการบริหารหลักสูตรการจัดการความรู้ที่ เหมาะสม

ในแต่ละสถานการณ์ และพ้ืนที่เพ่ือที่บุคลากรจะได้แก้ปัญหาได้ตรงหรือเพ่ือแก้ไขปัญหาไม่เกิดขึ้น 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีนโยบายการศึกษาการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการ

เรียนรู้เก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขในอนาคตต่อไป  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีนโยบายในการก าหนดแผนในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการ

ความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การอย่างสม่ าเสมอ 
2. องค์การบริห ารส่วนต าบลควรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามา รถเฉพาะด้านมา

รับผิดชอบโดยเฉพาะ การมอบหมายงานควรมอบหมายงานให้บุคลากรให้ตรงตามความสามรถเพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติจริง 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการติดตามประเมินผล ว่าการจัดการความรู้นั้นส าเร็จไป
แล้วเท่าใด ไม่ส าเร็จเท่าใด เพราะเหตุใด อันจะน าไปสู่แนวทางการแก้ไขและป้องกันให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู้ขององ ค์การบริหารส่วนต าบลใน

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ทุก 1 ปี เพ่ือให้ทราบความคิดเห็นในการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
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คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี* 

LIFE QUALITY ON PARFORMANCE PERSONNEL AT SUB DISTRICT 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION MUANG  DISTRICT, SING BURI PROVINCE.  

พระสุมิตร สุจิตฺโต (ชมเชย) 
Phra Sumit Sucitto (chomchouy) 

E-mail: sumit08092521@gmail.com 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เปรียบเทียบความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า คุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วน
บุคคลต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ ปัญหา
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ข้อเสนอแนะ คือ ควรให้โอกาสในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร  
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิต, การปฏิบัติงาน, การบริหาร 
 
Abstract 
 The objectives To stady the opinions on life quality of personnel 
parformance Personnel at Sub district Administrative organization, To find out the 
obstacles and recommendations for the improvement of life quality of personnel 
parformance Personnel at Sub district Administrative organization. Suggestions Should 
give the opportunity to develop the ability of personnel. 
Keywords: Lite guality, Pertormanceadministration improvement, Administration 
improvement. Development. 
 
บทน า 
 องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ อบต. เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  เป็นหน่วย
การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดภายในจังหวัด รองจากเทศบาล และองค์การบริหารส่วน
จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายอ านาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นระดับต าบลซ่ึงเป็นเขต
ชนบทอันเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้มีโอกาสเรียนรู้การแก้ปัญหา  สามารถตอบสนองความ
                                                                 

* Received March 12, 2020; Revised April 8, 2020; Accepted April 10, 2020 
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ต้องการของตนเอง มีอิสระในการบริหารงาน ทั้งด้านบุคลากร  และงบประมาณด้วยตนเอง  มีหน้าที่
หลัก คือจัดท าบริการสาธารณะตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ ประกอบด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (เขมชญานิษฐ์ ประดับพงษ์ และ
ประจักษ์ บัวผัน, 2558) แต่องค์การบริหารต าบลนั้นก็ยัง มีปัญหา คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร คือ ปัญหาโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ปัญหางบประมาณไม่สามารถส่ง
บุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมความรู้ใหม่ๆ (ธีราภัทร ขัติยะหล้า, 2555) 
 คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดปัจจัยที่ มีคุณภาพต่อชีวิต
ของบุคลากร โดยใช้หลัก 4 ด้าน คือ 1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2.สภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ 3. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของลุคลากร 4 . ความม่ัง
คงและความก้าวหน้าในงาน เพ่ือที่จะเสนอแนะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงการบริหาร เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตของบุคลากร (สุเนตร นามโคตรศรี, 
2554) 
 ด้ังนั้น ข้างต้นผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี   เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพในชีวิตการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี  เพ่ือศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพในชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดบุคลากรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 193 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่
ยามาเน่ (Yamane Taro, 1967) ไ ด้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 131 คน เก็บข้อมูลด้วยการแจก
แบบสอบถาม (ชุติระ ระบอบ และคณะ, 2552) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแปรปรวนค่าที ( t-test) 
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ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
ตาราง ท่ี 1 ค่า เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐาน ร ะดับความคิด เห็นของบุคลา กรที่มีต่อควา ม  
 คิดเห็นใน คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวม 
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

ระดับความคิดเห็น 
  S.D. แปลผล 

1. ด้านค่าตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม 3.92 0.483 มาก 
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ 

 
4.00 

 
0.588 

 
มาก 

3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 4.20 0.681 มาก 
4. ด้านความม่ังคงและความก้าวหน้าในงาน 4.21 0.545 มาก 
รวม 4.09  0.444       มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.09, S.D. = 0.444) 

เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่
พอเพียงและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาส
ในการพัฒนาความสามารถ ด้านความม่ังคงและความก้าวหน้าในงาน ตามล าดับ 
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 2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพในชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ตารางท่ี 2 ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็ นของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิตในกา ร  
   ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่  
สม ม ติ
ฐาน 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. เพศ คุณภา พชี วิ ต ในกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 

 
 
0.797 

 
 
 

 
 
0.427 

 
 

 
 
 

2. อายุ คุณภา พชี วิ ต ในกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 

  
 
2.147 

 
 
0.098 

  
 
 

3. ร ะ ดั บ
การศึกษา 

คุณภา พชี วิ ต ในกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 

  
 
1.307 

 
 
0.275 

  
 
 

4. สถานภาพ
สมรส 

คุณภา พชี วิ ต ในกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 

  
 
0.292 

 
 
0.747 

  
 
 

5. เงินเดือน คุณภา พชี วิ ต ในกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 

  
 
1.655  

 
 
0.195 

  
 
 

6.      ต า แ ห น่ ง
ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

คุณภา พชี วิ ต ในกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 

  
 
4.727 

 
 
0.001 

 
 
 

 

7.   ระยะเวลา
ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

คุณภา พชี วิ ต ในกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 

  
 
0.726 

 
 
0.486 

  
 
 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า บุคลากรที่ต าแหน่ง ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากร ที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส เงิ นเดือนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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 3. ปัญหา อุปสรรค คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลใน 
     อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากร ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 . ด้ า น ค่ า ต อ บ แ ท น ที่
พอเพียงและยุติธรรม 

คนปฏิ บัติงา นได้เ งินน้อยคนไ ม่
ปฏิบัติงานเงินเดือนเท่ากันกับคน
ที่ท างานมาก อุปสรรค เจ้านาย
ชอบคนเอาใจ 

ผู้บริห ารและผู้ มีส่ วนเก่ี ยวข้อ ง 
พิจารณาค่าตอบแทนด้วยความ
รอบคอบ ยุติธรรม 

2. ด้ านสภา พแวดล้อมใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่      
ปล อ ดภั ย แ ละ ส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพ 

มีคว า มแ อ อัด  แน่ นมา กโ ต๊ ะ
ติดๆกันมีผู้ มาติดต่อร าชการมา
ติดต่อไม่มีที่นั่งให้บริการ 

ปรับปรุงเรื่องแสงสว่างและห้อง
ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกันกา ร
ปฏิ บัติ งา นของแต่ละประเภท 
และสะดวกสบาย 

3. ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถ 

ปัญ หา ด้า น ง บป ระ มา ณ ไ ม่
สา มา รถ ส่ ง บุคคลา กร เข้ า รั บ
การศึกษาได้ 

ควรมีการให้โอกาสในการพัฒนา
ความสามารถที่หลากหลาย 

4 . ด้ า นค วา ม ม่ังค งแล ะ
ความก้าวหน้าในงาน 

ความม่ันคงและความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่ กับปัจจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น พ้ืนที่ 
บุคลากร รายได้ ซ่ึงมีผลต่อการ
ปรับปรุงกรอบอันตราให้มีจ านวน
มากขึ้น และมีระดับที่สูงขึ้น 

ควรปรับปรุงกรอบอัตราที่มีความ
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานจริงๆ 

 จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่ มีคุณภาพในการปฏิบัติ 
ตามข้อเสนอแนะดังนี้  
 ด้านค่าตอบแทนท่ีพอเพียงและยุติธรรม คือ การพิจารณาให้ค่าตอบแทนที่ชัดเจนเป็นธรรม
ไม่เอ้ือพวกพ้อง ยึดหลักของประสิทธิภาพและคุณภาพปริมาณของงานที่แท้จริงรวมถึงความทุ่มเท
เสียสละความรับผิดชอบ เลื่อนต่ าเหน่ง เพ่ิมเงินเดือนหรือให้โบนัส เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมี
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีปลอดภั ยและส่ง เสริมสุขภาพ คือ  สถานที่
ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยแล้ว เพราะบุคลากรภายนอกไม่สามารถเข้าพบได้โดยภาระการ เวลาใคร
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จะเข้ามาพอต้องแจ้งล่วงหน้าหรือนัดหมายก่อน และหากมาพบโดยไม่ได้แจ้งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับ
เป็นด่านหน้า จึงถือว่ามีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
 ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ คือ โอกาสในการพัฒนาตนเองมีมากพอสมควร 
เพราะได้มีโอกาสมีประสบการณ์ในการบริหาร อบต. บริหารภายในวัดแก้ปัญหาต่างๆพร้อมทั้งมี
โอกาสในการเป็นตัวแทนของ อบต. 
 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน  คือ ในการปฏิบัติงานมีความม่ันคงและมี
ความก้าวหน้าค่อนข้างมาก เนื่องจากระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน ก็ได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่ง
บริหารในระดับที่สูงขึ้นมาโดยตลอด จึงกล่าวได้ว่าการปฏิบัติงานอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ มีความม่ันคง และ
ความก้าวหน้ามาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 สภาพทั่วไปคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
เมืองสิงห์บุรี พบ อยู่ในระดับมาก โดยจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารทักษะในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
บุคลากรรู้สึกว่าได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอย่างยุติธรรม จัดสวัสดิการต่างๆ เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวพิชญ์  เขจรบุตร, 
(2556) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผลการวิจัยพบว่าค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยู่ในระดับมาก 
 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอเมืองสิงห์บุ รี จ าแนกตามปัจจั ยส่วนบุคคลพบว่า บุคากรที่มี เพศ อา ยุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส เงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งในการปฏิบัติงานต่าง มีคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ บุญมี, (2558) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาคุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงานเทศบาลต าบลนาดี ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส เงินเดือน แตกต่างกัน มีความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า พนักงานมีความรู้สึกม่ันคงในงานที่ท าอยู่  ได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานอยู่เสมอ พนักงานพอใจในความก้าวหน้าที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน  แตกต่างกัน 
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  ส่วนบุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์ แม่กอง, (2558) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอมายอ  จังหวัด
ปัตตานี” ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน  แตกต่างกัน  มีการ
รับรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  
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องค์ความรู้ 
 1) องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

         
 

 
 
 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย  
 และส่งเสริมสุขภาพ 
 - มีการตรวจสุขภาพของบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 - สถานที่ท างาน มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบ 
 ร้อย มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียงรบกวน ในขณะปฏิบัติงาน  
 
 
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 
- ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพในการท างานอย่างเต็มที่ 
- สามารถขอค าแนะน าและปรึกษาเม่ือพบปัญหาและอุปสรรคในการท างานได้จากเพ่ือนร่วมงานหรือ
ผู้บังคับบัญชา 
 
 
4. ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน 
- ได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ิมมากขึ้น 
- ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่การงานที่เหมาะสมกับ ความรู้ความสามารถ 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย “คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี” ที่พ่ึงประสงค์ดังนี้ 
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1. ด้านค่าตอบแทนท่ีพอเพียงและยุติธรรม 
 ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรได้รับค่าจ้าง เงินเดือน
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ อย่างเพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป และต้องเป็นธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับงานหรือองค์การอ่ืนๆ ด้วย 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ คือ สิ่งแวดล้อมทั้งทาง
กายภาพและทางด้านจิตใจ นั่นคือ สภาพการปฏิบัติงานต้องไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัยจนเกินไป และ
จะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบายและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

3.ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 
 ด้านโอกาส ในการพัฒนาความสามารถ คือ งานท่ีปฏิบัติอยู่นั้น จะต้องเปิ ดโอกาสใ ห้
ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้อย่างแท้จริงและรวมถึงการมีโอกาสได้ปฏิบัติงานที่ ตน
ยอมรับว่าส าคัญและมีความหมาย 

4.ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
 ด้านความม่ังคงและความก้าวหน้าในงาน คือ ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและ
ความม่ันคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากงานจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแล้ว ยังช่ วยให้
ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้า และมีความม่ันคงในอาชีพ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพ่ือน
ร่วมงานและสมาชิก ในครอบครัวของตน  
 

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
     QPO : MODEL 

 
ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

 จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์งาน อธิบายได้ว่า “คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี” ผู้วิจัยได้ท าการสร้างโมเดล โดยใช้ชื่อ 
QPO : MODEL (คิวพีโอ โมเดล) ภายใต้ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี โดยแยกออกดังนี้ 
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Q,P,O = ที่อยู่ในวงกลมที่หนึ่งจึงได้วิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรแต่ละตัวมีดังนี้ 
 1. Q = Quality of Life operation คือ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
 2. P = Personnel คือ บุคลากร 
 3. O = Organization in Muang Sing Buri District คือ องค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
C,E,O,R = ที่อยู่ในวงกลมที่สองจึงได้วิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรแต่ละตัวมีดังนี้ 
  1. Compensation is Sufficient and fair คือ ด้านค่าตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม 
  2. Environment for safe operation and health promotion คือ ด้านสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ 
   3. Opportunities for personnel development คือ ด้า นโอกาส ในการพัฒนา
ความสามารถ 
   4. Regarding the Stability and progress in the ioj คือ ด้านความม่ันคงและ
ความก้าวหน้าในงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีนโยบายการก าหนดแนวทางคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลในด้านต่างๆ ที่เหมาะสม  
2. ควรมีนโยบายการศึกษาการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้เก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ  

ที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขในอนาคตต่อไป 
3 ควรมีนโยบายการส่งเสริมมากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลดีมากยิ่งขึ้นเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ควรจัดอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมีคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานที่ ดีมาก

ยิ่งขึ้น 
2. ควรหาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
 3. ควรมีการติดตามประเมินผล ว่าการจัดการความรู้นั้นส าเร็จไปแล้วเท่าใด ไม่ส าเร็จเท่ าใด 

เพราะเหตุใด อันจะน าไปสู่แนวทางการแก้ไขและป้องกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต าบลในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลาย สามารถน า
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ผลท่ีได้มาเปรียบเทียบและน ามาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอ่ืน ๆ กับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรว่าตัวแปรแต่ละตัวมีความแตกต่างกันหรือไม่ และอย่างไร 

3. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันในลักษณะของการเปรียบเทียบผลวิจัยที่ได้ว่าเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะ
ได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงและเป็นแนวทางก าหนดนโยบายเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา* 

PUBLIC PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF SANUBTAUP  
SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN WANG NOI DISTRICT OF 

AYUTTHAYA PROVINCE 
พระสุริโย สุขิโต (รุ่งเรือง) 

Phrasuriyo Sukhito (Rungruang) 
E-mail: psuriyo2529@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วม 

ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นการวิจัยแบบผสาน
วิธี พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนที่ มี อายุ 
วุฒิการศึกษา อาชีพ แตกต่างกันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศและรายได้ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ปัญหาและอุปสรรค คือ ผู้รับผิดชอบและเครื่องมือไม่
เพียงพอ ดังนั้น ควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  และจัดหาเครื่องมือการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอเสมอ 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม; การจัดการสิ่งแวดล้อม; องค์การบริหารส่วนต าบล 
Abstract 

This Research article was study the level participation of people, compare the 
participation and study the problems, obstacles and recommendations for public 
participation in environmental management of sanubtaup sub-district administrative 
organization in Wang Noi district Ayutthaya province. Using mixed methods. Findings 
participation of people were at medium level. Base on difference age, education and 
occupation had different participations, accepting the research hypothesis but 
different gender and incomes did not have different participations, denies the 
research hypothesis. Problems and obstacles were as responsibility and instrument 
were not enough, therefore should increase responsibility people the systematically. 
and always provide sufficient work tools 
Keywords: Participation; Environmental management; Sub-district Administrative    

  Organization 
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บทน า 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การด ารงชีวิตของคนในชุมชน การสร้างกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างรู้คุณค่าโดยการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสิน ใจในการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมนั้น ในปัจจุบันนี้อยู่ที่วิธีการมีส่วนร่วมอยู่ที่การคิดเครื่องมือและเทคนิคของการก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมที่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบัน
สิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเสื่อมลงทั้งปริมาณและคุณภาพมีการปนเปื้อนของมลพิษในอัตราที่เพ่ิมขึ้นทั้งใน
ดินอากาศน้ าจืดน้ าทะเลอาหารรวมทั้งการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ว เช่นน้ า เน่าเสีย
และขยะในล าคลองที่เป็นปัญหาต่อชุมชนสาเหตุส่วนใหญ่มนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ ก่อให้เกิดปัญหา
เนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกวิธีไม่เหมาะสมทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการด ารงชีวิต
มากขึ้นส่งผลให้ เกิดการบุกรุกท าลายสิ่งแวดล้อมจนน าไปสู่การเสียสมดุลทางธรรมชาติ (ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา, 2560)  

จากปัญหาดังกล่าว การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง
เพ่ือประโยชน์ของตนเองครอบครัว และชุมชนตลอดจนสามารถสนองตอบการบริ หารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท าให้ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญาซ่ึงแสดงออกในรูปของการ
ตัดสินใจในการก าหนดชีวิตของตนโดยภาครัฐจะต้องคืนอ านาจในการก าหนดการพัฒนาให้แก่
ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ ด้อยโอกาสในสังคมได้มีโอกาสในการแสดงความต้องการ
แสวงหาทางเลือก หรือเสนอข้อเรียกร้องเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ร่วมของชุมชน (ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ , 
2553) ให้บรรลุผลส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ของตนเองจนสามารถสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนระดับต าบลและการที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมาย
ดังกล่าวได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวแห่งรัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดนโยบายการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
รวมทั้ งกา ร ติดตามตรวจสอบและประเ มินผลกา รท า งา นขององ ค์กา รบริ หา ร ส่วนต า บล  
(พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2553) 

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็น
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชนเพ่ือให้สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
ในอนาคตต่อไป 
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444: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล  
3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดประชากรในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 4 ,427 คน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ , 2561) สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane Taro, 
1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 367 คน เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
ความแปรปรวน ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปัญโญ, 2557)  
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย
ตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 

1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามความคิดเห็นของประชาชนในการ
จัดการส่ิงแวดล้อม ตามความคิดเห็นของประชาชน 
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ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร 
      ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามความคิดเห็นของ 
      ประชาชน  

                     (n=367) 
การมี ส่วนร่ วมของประช าชนในการ จัดการ
ส่ิงแวดล้อมโดยภาพรวม 

ผลการวิเคราะห์ 
x̅ S.D. แปลผล 

 ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
 ด้านการก าหนดนโยบาย 
 ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
 ด้านการบริหารโครงการ 
 ด้านการประเมินผลโครงการ 

3.32 
3.34 
3.28 
3.28 
3.30 

0.913 
0.895 
0.839 
0.791 
0.871 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ภาพรวม 3.30 0.777 ปานกลาง 
จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ = 3.30, S.D. = 0.777) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ  
         สิ่งแวดล้อมขององ ค์กา รบริ ห าร ส่ วนต าบลสนั บทึบ  อ า เภอวั งน้ อย จั งหวั ด 
         พระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(n=367) 
ปัจจัยส่วนบุคคล ค่า t ค่า F Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
เพศ 1.650 - 0.100 -      
อายุ  2.154 0.093  - 
การศึกษา  6.150 0.000  - 
อาชีพ  3.991 0.004      - 
รายได้  1.264 0.284 -  
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จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุ
คลพบว่า ประชาชนที่มี อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ แตกต่างกันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วน
ประชาชนที่มีเพศและรายได้ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย   

3. ปัญหา  อุปสรรคและข้อ เสนอแนะการมีส่วนร่ วมของประช าชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การ  
  บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการก าหนด
องค์กร  รับผิดชอบ  

ผู้รับผิดชอบยังมีเครื่องมือที่ไม่เพียงพอ
ท าให้มีอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า 

ควรเพ่ิมผู้ รับผิดชอบส าหรับกา ร
ปฏิบัติหน้าที่  

 ด้านการก าหนด
นโยบาย 

การก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสให้
ปร ะชา ชน เข้ า มา มีส่ วนร่ วมในกา ร
ก าหนดนโยบาย 

ควรท าปร ะชา พิจาร ณ์จา กพ้ืนที่
ชุมชนเพ่ือน ามาก าหนดนโยบาย  

ด้านการวางแผน
ด าเนินงาน 

ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือน้อย
มากในการจัดท าแผนด าเนินงาน  

ประชาชนต้องให้ความร่วมมือใน
การลงพ้ืนที่ส ารวจ  

ด้านการบริหาร
โครงการ 

วัส ดุอุปกร ณ์ไ ม่ เพียงพอส าหรั บกา ร
บริหารโครงการผลท าให้ปฏิบัติงานล่าช้า 

ควรจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
ส าหรับการบริหารโครงการ 

ด้านการ
ประเมินผล
โครงการ 

ไม่มีการแจ้งผลประเมินให้ประชาชนได้
ทราบอย่างทั่วถึง 

 ควร มี กา ร แจ้ ง ผลป ระเ มิน ใ ห้
ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงเช่น
ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์เป็นต้น 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ ควรเพ่ิมผู้รับผิดชอบส าหรับการปฏิบัติหน้าที่  

ด้านการก าหนดนโยบาย ควรท าประชาพิจารณ์จากพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือน ามาก าหนดนโยบาย  
ด้านการวางแผนด าเนินงาน ควรแนะน าประชาชนต้องให้ความร่วมมือในการลงพ้ืนที่ส ารวจ 
ด้านการบริหารโครงการ ควรจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอส าหรับการบริหารโครงการ 
ด้านการประเมินผลโครงการ ควรมีการแจ้งผลประเมินให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงเช่น  

ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์เป็นต้น 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 

อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะว่ามีการให้ความ
ร่วมมือพอประมาณและยังมีการขาดความร่วมมือเป็นบางส่วน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด เปี่ยม
คล้า, (2550) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชนอ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า 
ประชาชนที่มี อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กานดา จินดามงคล, (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี อายุ การศึกษา อาชีพ มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน แตกต่าง
กัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี เพศและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญดาศจี ระเบียบกุล, (2553) ได้วิจัยเรื่อง 
“ความเข้ มแข็งของประชา ชนในกา รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาตลาดน้ า อัมพวา จังหวั ด
สมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความเข้มแข็งของ
ประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาตลาดน้ าอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพัฒม์ ลาภจิตร , (2550) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานีผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัย
ด้านองค์การ ซ่ึงหากระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเพียงการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในขณะที่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต.
อยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 

3.ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ 1 .ประชาชนในพ้ืนที่บางส่วนและนักท่องเที่ยว
ยังขาดความร่วมมือในนโยบายการปลูกจิตส านึกของการรักษาสิ่งแวดล้อมท าให้ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติ
หน้าที่ล าบากมากขึ้น 2.การแจ้งผลประเมินยังไม่เปิดเผยให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงผลท าให้ประชาชน
บางส่วนไม่เข้าใจในกระบวนการท างานขององค์การ ข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ  
1.ควรมีการวางแผนงานที่จะปฏิบัติงานเวลาที่เหมาะสมลดขั้นตอนถูกกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 2.ควร
ก าหนดเพ่ิมผู้รับผิดชอบเพ่ือเป็นการกระจายหน้าที่จะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น  

Book 2.indd   125 7/6/2563   15:46:52



126 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563448: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

องค์ความรู้ 
จากการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ดังนี้ 
1. องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้จากการวิจัย ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ด้านการก าหนดองค์กร
รับผิดชอบ 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
- ผู้รับผิดชอบและประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 
- ผู้รับผิดชอบมีเคร่ืองมือที่ทันสมัย
และเพียงพออย่างยิ่งส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
- ผู้รับผิดชอบสามารถท างานร่วมกับ
ประชาชนได้ 
เคร่ืองมือที่ทันสมัยและเพียงพอ

3. ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
- จัดท าแผนพัฒนาส่ิงแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม 
- วางแผนก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานให้
มีความชัดเจน 
- วางแผนโดยการก าหนดระยะเวลาทั้งส้ัน
และยาวได้อย่างเหมาะสม 
- การวางแผนด าเนินงานร่วมกับประชาชน 
- การประเมินผลและปรับปรุงแผน
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
- การวางแผนด าเนินงานร่วมกับประชาชน 

5. ด้านการประเมินผลโครงการ 
- การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- คณะกร  รมการมีความรู้
ความสามารถในการประเมินผล 
- การประเมินผลตามกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ 
- ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกิจกรรม 
- การแจ้งผลการประเมินให้ทราบ
อย่างเปิดเผย 
- การน าผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 
- ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกิจกรรม 

2.ด้านการก าหนดนโยบาย 
- ก าหนดเป็นแนวทางในการสร้าง
จิตส านึกที่ดีของประชาชนในท้องที่แล้ว
นักท่องเที่ยว 
- นโยบายส าหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
น่าร่ืนรมย์สมกับเป็นเมืองแห่งการ
ท่องเที่ยว 
- รณรงค์ให้ความรู้ส าหรับการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง  
- นโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ าที่ส าคัญ  
- นโยบายในการปลูกต้นไม้เพ่ือท าให้
ส่ิงแวดล้อมมีความสมดุลมากข้ึน  
   

4. ด้านการบริหารโครงการ 
- การบริหารโครงการโดยการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน 
- การจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการอย่างเหมาะสม 
- ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานโครงการอย่างเพียงพอ 
- กระบวนการในการด าเนนิงานที่ชัดเจน 
- การก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
เพียงพอ 
- กระบวนการในการด าเนนิงานที่ชัดเจน 
- การก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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จากแผนภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ”
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย 5 ด้าน ซ่ึงแต่ละด้าน
มีข้อค้นพบที่ส าคัญ คือ 

1. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัย  
2. ด้านการก าหนดนโยบาย 
ก าหนดนโยบายโดยการลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาแล้วน ามาก าหนดนโยบายต้องค านึงถึงความ

คุ้มค่าก าหนดเป็นแนวทางในการสร้างจิตส านึกที่ดีของประชาชนในท้องที่และนักท่องเที่ยว  
3. ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
 จัดท าแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานให้มีความ

ชัดเจนวางแผนโดยการก าหนดระยะเวลาทั้งสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมมีการวางแผนด าเนินงาน
ร่วมกับประชาชน      4. ด้านการบริหารโครงการ 

มีการบริหารโครงการโดยการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจนการจัดสรร
งบประมาณในแต่ละโครงการอย่างเหมาะสมมีทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานโครงการ
อย่างเพียงพอมีกระบวนการในการด าเนินงานที่ชัดเจน  

5. ด้านการประเมินผลโครงการ 
การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบผู้รับผิดชอบโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม  ประชาชนได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมและมีการแจ้งผลการประเมิน ให้ทราบอย่างเปิดเผยมีการ
น าผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือประโยชน์วัดผลส าเร็จในการประเมินโครงการ 
 
2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกา ร
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์งานวิจัยดังแสดงในแผนภาพดังนี้ 
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ภาพท่ี 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, (พระสุริโย สุขิโต (รุ่งเรือง), 2562) 
จากภาพท่ี 2 องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” 
สรุปได้ว่า 

P = participation หมายถึง การมีส่วนร่วม  
U = unit หมายถึง ท างานอย่างสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งเดียว  
L = Learn and development หมายถึง เรียนรู้และพัฒนา 
เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนาการมีส่วนร่วมและเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของการ

ด าเนินงานประกอบด้วยการวางแผน–ปฏิบัติ–ตรวจสอบ–ปรับปรุงการด าเนินงาน การด าเนินกิจกรรม 
P-D-C-A อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่ องหมุนเวียนเรื่อยๆส่งผลให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรท าประชาพิจารณ์ในการจัดการโดยอาจจะด าเนินโดยการประชุมร่วมกับประชาชนใน

ท้องที่ส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคร าะห์จัดท าแผน
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและตรงเป้าหมาย 
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2. ควรส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ของการด าเนินงานขององค์การตลอดถึงประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการขององค์การในรูปแบบของกิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
โดยตรงในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการร่วมกันในการแก้ไข้ปัญหาในรูปแบบของโครงการและกิจกรรม 

3. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขผลด าเนินงานที่ไม่มีผลตรงเป้า
หรือไม่ส าเร็จจากการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือวางแผนในการจัดการให้ตรงจุดอย่างจริงจังและ
ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ควรที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับรู้และรับทราบถึงแผนหรือขั้นตอนในการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. ควรด าเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่องและด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของโครงการตามที่มี

การจัดจ้างและจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
3. ควรให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและให้บริการประชาชนด้วยความ

เป็นธรรมเพ่ือสร้างความรู้สึกว่าองค์การและเจ้าหน้าที่รับใช้ประชาชนอย่างเติมที่ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. ควรศึกษาวิจัยในแนวการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม

ด้วยโดยไม่ปล่อยให้องค์การแก้ไขปัญหาอยู่ฝ่ายเดียว 
3. ควรศึกษาวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะให้ควบคู่กันไปด้วยเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วม

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและให้ผลด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ 
4. ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การเพ่ือเป็นการบูร

ณาการระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับพระพุทธศาสนา 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ* 

PEOPLE’S PARTICIPATON WITH THE FOREST RESOURCE MANAGEMENT IN 
TADTON NATIONAL PARK, TAMBOL THAHIN-NGOME, AMPHURE MUANG,  

CHAIYAPHOOM PROVINCE 
พระอธิการสมคิด กตปุญฺโญ (เปล่งศรี) 

PhraahrtikanSomkhit Katapuñño (Plengsri) 
E-mail: to40742@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนความคิดเห็นของประชาชน ศึกษา

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ ประชาชนยังขาด
ความรู้ในการบริหารทรัพยากรป่าไม้ในเชิงอนุรักษ์ ไม่ทราบถึงแนวทางการวางแผน ดังนั้นควรส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม; การบริหารจัดการ; ทรัพยากรป่าไม้ 
Abstract 

This article was to study the level of people's participation, to compare  
the Participation of People’s opinion and the problems, obstacles and 
recommendations for People Participation with the forest resource management in 
Tadton National Park Chaiyapoom Province, using Mixed Methods. Findings were the 
level of Participation with the forest resource management by overall were at 
moderate level. Based on difference was not found to be different rejecting the 
research hypothesis. Problems and obstacles were the people still lacked knowledge 
in forest resource management in the way of conservation, didn’t know how to 
planning guidelines, so should encourage people to participate in the assessment, 
Follow-up, Procedures for carrying out various activities, In the management of forest 
resources continuously.  
Keyword: Participation; Management; Forest resource 
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บทน า 
ประเทศไทย เคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย

อาคเนย์ โดยในปี พ.ศ. 2504 มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมดถึง 171.02 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 53.33 ของ
พ้ืนที่ท้ังประเทศ แต่จากการส ารวจพ้ืนที่ป่าของกรมป่าไม้ พบว่า พ้ืนที่ป่าไม้เหลือเพียง 107 ล้านไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 33.40 ของพ้ืนที่ประเทศ แสดงว่าในช่วงระยะเวลา ต้ังแต่ปี 2504 ถึง 2543 รวม 
39 ปี มีพ้ืนที่ป่าลดลง 64 ล้านไร่ หรือลดลงเฉลี่ยปีละ 1.64 ล้านไร่ โดยในภาคตระวันออกเฉียงเหนือ
มีพ้ืนที่ป่ามากที่สุดสภาพภูมิศาสตร์ภาคตระวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธาร ส่งผลให้
เกิดระบบการผลิต ด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคมและปัจจัยอ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง แต่
การท าลายป่าในภาคตระวันออกเฉียงเหนือก็ไม่ลดน้อยลง เพราะการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร ท า
ให้เกิดความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต้องการพ้ืนที่ในการผลิตอาหารให้เพียงพอกับความต้องการ 
จนท าให้ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่อยู่ใกล้เคียงถูกท าลายลงไป (สมชัย ต้ังอนุรัตน์, 2547). 

การพัฒนาประเทศไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย 
ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติมีบทบาทส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์และประเทศชาติเนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่คอยค้ าจุนความเจริญในทุก ๆ ด้านของมนุษย์ชาติ จะเห็นได้ว่าประเทศ
ใดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และประชาชนรู้จักหลักวิธีการอนุรั กษ์อย่างชาญฉลาดแล้ว
ประเทศนั้นมักจะประกอบไปด้วยประชาชนที่ม่ังค่ังสมบูรณ์มีความเป็นอยู่สุขสบาย แต่ตรงข้ามกับ
ประเทศที่ข า ดแคลนทรัพยา กรธร รมชา ติหรื อปร ะชา ชน ไ ม่รู้จั ก วิ ธีก า รอนุ รั กษ์ปล่อย ให้
ทรัพยากรธรรมชาติต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ประเทศนั้นก็จะพบตัวเองต้องเผชิญกับความ
ตกต่ าทางเศรษฐกิจ มาตรฐานการครองชีพจะถูกกระทบกระเทือนความวุ่นวายต่าง ๆ ก็จะตามมา 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าว อู่น้ า  แต่ถ้าประชาชนยังใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไม่ประหยัดขาดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรแล้วอนาคตของประเทศก็จะตกอยู่ในฐาน ะที่น่า
เป็นห่วงอย่างยิ่ง สิ่งใดก็ตามที่มีประโยชน์สามารถสนองตอบความต้องการของมนุษย์แล้วสิ่งนั้น ๆ 
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็เรียกได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น ซ่ึงสามารถจ า แนกออกตามลักษณะ
กว้าง ๆ ได้เป็น 3 ประเภท คือ (1) ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น (2) ทรัพยากรใช้แล้วจะทดแทนได้
หรือรักษาไว้ได้ (3) ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปหรือทดแทนไม่ได้ ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ ซ่ึงเป็น
สิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น มนุษย์ย่อมมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนควรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง  
จะถือเป็นหน้าที่ของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้ ทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ทั้งหมด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งเยาวชน เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
ส า คัญ  จึ งจะยัง เกิดผล ต่อกา รบริ หา รจั ดกา รทรัพย ากรธรรมชา ติอย่า งแท้ จริ ง  ( เจิ มศัก ด์ิ  
ปิ่นทอง, 2556). 

การบริหารจัดการจึงมีความจ าเป็นในชุมชนปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ
จ าเป็นต้องแบ่งหน้าที่การท างานและมอบหมายให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัดเพ่ือ
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ความส าเร็จ ของชุมชนและลดปัญหาข้อขัดแย้ งที่อาจ เกิดจ ากควา มไ ม่เข้าใจกันของกลุ่มคน 
ที่อยู่ร่วมกันในชุมชน ซ่ึงมีความหลากหลายทั้งทางบุคลิกลักษณะ ความคิด ความต้องการ พฤติกรรม
ที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิหลังของการเจริญเติบโต ครอบครัว สภาพแวดล้อม การศึกษาและ
ประสบการณ์ เป็นต้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพบสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความไม่เข้าใจกันต้นเหตุ
แห่งความกระทบกระทั่งกันจนก่อให้เกิดเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมา
จากการพูดจากการสื่อสาร การประสานงานที่ไม่เหมาะสม ความไม่เข้าใจความต้องการพ้ืนฐานนั้น
ไม่ใช่เป็นต้นเหตุแต่เป็นผล (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2548). 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นชุมชนที่มีการใช้วัฒนธรรมแบบ
พ้ืนเมืองท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มาตลอด นอกจากนี้ชุมชนในเขตพ้ืนที่ยังได้
ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานภาครัฐในลักษณะไตรภาคีในการด าเนินงานด้านการ
บริ หา ร จัดกา รทรั พย า กรป่า ไ ม้ใน เขตอุทยา นแห่ งชาติตาดโตน มีพ้ืนที่ ซ่ึงตระหนั กชัดว่ า
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้ ดิน น้ า เป็นของส่วนรวมที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้มี
ใช้ อย่า งยั่ งยื น ตลอดไป  ผู้ วิจั ย จึ งสน ใจที่ จ ะศึกษาเ ก่ี ยว กับกา ร มีส่วน ร่วมของประชา ชน  
ในการบริห า ร จัดการทรั พย า กรป่ า ไม้ ในเขต อุทยานแห่ งชา ติตา ดโตน  ต า บลท่ า หิน โ งม  
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ยังสามารถจะได้น าผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ ไปใช้ในการวางแผนการจัดการพ้ืนที่ป่าเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดประชากรที่มีต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัด
ชัยภูมิ จ านวน 5,083 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane Taro, 1967) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 371 คน เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563456: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

พรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ
แปรปรวนค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 
11 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปัญฺโญ, 2557) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย  �̅�𝑥 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
              บริหาร จัดกา รทรัพยากร ป่าไม้ ในเข ตอุทยา นแห่งชาติตาดโตน ต า บลท่า หินโงม  
             อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม 

(n = 371) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ใ นเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตย 
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน 
2. ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 
3. ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 
4. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

3.18 
3.18 
3.10 
3.34 

0.867 
0.808 
0.844 
0.763 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ภาพรวม 3.20 0.759 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 =3.20)  
เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน ด้าน
การมีส่วนร่วมด าเนินการ  ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
ตามล าดับ 
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2. สรุปผลโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของ             
        ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่า 
        หินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

(n=371) 
 
ปัจจัยส่วรบุคคล   

 
t-test 

 
F-test 

 
  Sig. 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
       ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 1.037     -   0.301    -    √ 
อายุ     -   0.740   0.529    -    √ 
ระดับการศึกษา     -   1.972   0.082    -    √ 
อาชีพ     -   7.649   0.000    √    - 
รายได้     -   11.000   0.000    √    - 

           จากตารางท่ี 2 ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 
  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ การ มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมสติฐานการวิจัย 
  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมสติฐานการวิจัย 
  ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมสติฐานการวิจัย 
  ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมสติฐานการวิจัย 
  ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมสติฐานการวิจัย 
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3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ 
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ 
ทักษะของผู้บริหาร ฯ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านการมีส่วนร่วม
คิดวางแผน 

ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความ
สน ใจเ ก่ี ย วกับกา ร มีส่วน ร่วมคิด
วา งแผ น ในกา รบริ ห า ร จั ดกา ร
ทรัพยากรป่าไม้และยังขาดความรู้
ความเข้าใจด้านทักษะและวิธีกา ร
ของการเข้าไปมีส่วนร่วม 

ควรมีการประชาสัมพันธ์และการ
รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชน
เข้า ไปมีส่วน ร่วมในการบริหา ร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ให้บ่อยครั้ง
ยิ่งขึ้น 

ด้านการมีส่วนร่วม
ด าเนินการ 

หน่วยงา นภาครั ฐขาดกา รประชา 
สัมพันธ์ในการสร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชน 

ควรจั ด ให้ มีกา ร อบรมจั ด เว ที
สัมมนาเป็นการแลกเปลี่ยบ เรียนรู้
ทักษะและวิธีการเพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้กับประชาชน 

ด้านการมี ส่วนร่ วม
ประเมินผล 

การก าหนดนโยบายของรัฐไม่ค่อยมี
ความชัดเจน การจัดสรรงบประมาณ
มีน้อยไม่เพียงพอ 

ควรมีการก าหนดนโยบายของรัฐใน
พ้ืนที่ป่าไม้ให้มีความชัดเจน รวมทั้ง
การจัดสรรงบประมาณให้มีความ
เพียงพอและเหมาะสม 

ด้านการมีส่วนร่วม
รับผลประโยชน์ 

ขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ
ไม่มีความต่อเนื่อง มีการฝ่ าฝืนไ ม่
ปฏิบัติตาม ข้อก าหนด กฏ ระเบียบ 
และข้องบังคับที่ได้ก าหนดไว้ 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐควร
จะให้ความสนใจและเอาใจใส่ดูแล 
ส ร้ า ง ค ว า ม ไ ว้ ว า ง ใ จ ใ ห้ กั บ
ประชาชน และยึดถือปฏิบัติตาม 
กฏ ระเบียบ และข้องบังคับ 

จากตารางท่ี 3 พบว่า บุคลากรต้องการให้ผู้บริหารองค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ 1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากกระบวนการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีเพียงพอกับผู้ที่มีส่วนร่วมของประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วินัย ปราสาทศรี, (2553) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรบ้าน
ยาง ต าบลห้วยทราย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
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วัตถุ ปร ะสงค์  2  เปรี ยบ เที ยบความคิด เห็ น ของประชา ชน ต่อกา ร มีส่วน ร่ วมของ  
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จั งหวัดชัยภูมิ  
โดยจ าแนกตา มปั จจั ย ส่วนบุ คคล พบว่า  ปร ะชาชนที่ มี เพศ อา ยุ  วุ ฒิการ ศึกษา  ต่าง กัน  
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักด์ิ น้อยนคร, (2551 ) ได้วิจัยเรื่อง  
กา รมีส่วนร่ วมของประชาชนในกา รพัฒนาท้ องถิ่น ของ เทศบาลต า บล ในจั งหวัด อุตรดิตถ์  
พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  
ที่ต้ังไว้ส่วนประชาชนที่มีอาชีพ รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อติกานต์ อัครจาคะ (2554) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านกอข่อย จั งหวัดล าพูน 
ในการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 

วัตถุประสงค์ 3 ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ  คือ ประชาชน
บางส่วนยังขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการบริหารจัดการป่าไม้และความรู้ความเข้าใจด้านทักษะ วิธีการ 
ของการมีส่วนร่วมและการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ซ่ึง ระบบการสร้างความเข้าใจในการ
วิเคราะห์ปัญหาและผลท่ีคาดว่าจะได้รับให้ประชาชนได้ทราบ 
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460: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

องค์ความรู้ 
1. องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิ ธีวิจัย
แบบผสานวิธีอย่างเท่าเทียมกัน (Mixed Methods) สามารถน าไปเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการ
วิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” 
โดยการสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รูปแบบโมเดลใหม่ P.M 4.4 Model ดังแผนภาพดังนี้ 

1.การมีส่วนร่วมคิดวางแผน 
- ได้รับข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมข่าวน้อยจากหน่วยงานราชการ 
- มีความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
ส่ิงแวดล้อม  
- การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
 - มีส่วนร่วมก าหนดและจัดท าแผนโครงการต่างๆด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 
 

2.การมีส่วนร่วมด าเนินงานการ 
-การจัดการทรัพยากรป่าไม้ยังขาดระบบการ
บริหารจัดการ  
-โอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหา 
อุปสรรคของประชาชนมีน้อย 
-การขาดความรู้ทางด้านทักษะวิชาการในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันรักษาป่า  
-การก าหนดพ้ืนที่ป่าของแต่ละหมู่บ้านไม่มีความ
ชัดเจนจึงเกิดความขัดแย้ง 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาด
โตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

3. การมีส่วนร่วมประเมินผล 
- ควรบริหารจัดการให้เป็นระบบและสร้างความเข้าใจ
ในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ให้แก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 
- ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
และให้การยอมรับใน ข้อเสนอแนะของประชาชน 
- ควรจัดให้มีการอบรมด้านวิชาการและจัดกลุ่ม
เสวนาเพ่ือแลกเปล่ียน เรียนรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร 

4.การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
- ขยายบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือต้องการที่ท ากินเข้าไปในเขต
ป่าไม้ 
- การใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างเต็มที่และขาดความรู้
ความเข้าใจในการ อนุรักษ์  
- การลักลอบตัดไม้เพ่ือน าไปเป็นสินค้าเพ่ือประชาชน
ส่วนร่วม 
- ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้แบบฟุ่มเฟือยโดย
ไม่ค านึงถึงคุณค่าและผลกระทบจากการท าลาย 
ทรัพยากรป่าไม้ 
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ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

จากภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย  สรุปได้ว่า 
P= Participate หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วมวางแผนในการ

บริหารจัดการมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน โดเฉพาะประชาชนที่
อยู่ท้องที่ เพ่ือให้มีความกระตือรือร้นในการช่วยกันแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น    

1. M= Man หมายถึง คน การบริหารก าลังคน จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิ และ 
ประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด ฉะนั้น เป็นเรื่องของบริหารคน 

2. M= Money หมายถึง เงิน การบริหารเงิน จะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุด
และให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนนี้เรื่องการจัดสรรเงินทอง 

3. M= Materials หมายถึง วัตถุดิบ การบริหารวัสดุในการด าเนินงาน ว่าจะท าอย่างไรให้
สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนนี้เรื่องวัตถุดิบส่วนประในการ าเนินงาน 

4. M= Management หมายถึง การจัดการ คือกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพ่ือให้
งา นทั้ งหมดเป็ น อย่ า งมีปร ะสิทธิ ภา พและเกิดประสิ ทธิผลอย่ า งเ ต็มที่ และนี้ร วมทุ กอย่ า ง  
เข้าด้วยกันเป็นเรื่องของ การจัดการ คน เงิน วัสดุ จัดการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งหมด  
คือการบริหารหลัก ๆ 4 อย่าง 

P= Participate หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วมวางแผนในการ
บริหารจัดการมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน โดเฉพาะประชาชนที่
อยู่ท้องที่ เพ่ือให้มีความกระตือรือร้นในการช่วยกันแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น    

D= Design หมายถึง การออกแบบหรือก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติ งาน เป็นการวางแผน
ส า หรั บการปฏิบั ติง าน  กา รจั ดบุ คลากร  เครื่ อง มืออุปกรณ์ในการ เตรียมรั บ มือ กับปัญหา  
ที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา   
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E=valuation หมายถึง การประเมินผล ติดตามผลเพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารจัดการ แน่นอนว่าเม่ือมีการต้ังเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ไว้ จะทราบได้ว่าเป็นไปตามที่
ก าหนดหรือไม่นั้น จึงต้องมีการประเมินผล ติดตามผล เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดี 

G= Google Sites หมายถึง ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง ความเสียสละ เป็นคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานที่ค าจุนสังคมไทยให้อยู่รอดปลอดภัย
มาได้จนถึงปัจจุบัน บรรพบุรุษของเราเสียสละเลือดเนื้อเพ่ือรักษาผืนแผนดินไว้ให้ลูกหลาน ทหาร 
ต ารวจ เสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือป้องกันรักษาประเทศให้ม่ันคงและสงบสุข เกษตรเสียสละ
แรงกายเพ่ือผลิตข้าวปลาอาหารให้เราได้บริโภค เป็นต้น  

T=Thai Phonetic หมายถึง ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อ่ืน ๆ เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบ
ของปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคส าหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ใน
การรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงไปมาก ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่
เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เช่น สัตว์ ดิน น้ า อากาศ ฯลฯ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) นโยบายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการวางแผนเพ่ือการป้องกันรักษาป่า 
2) นโยบายด้านการบริหารจัดการป้องกันรักษาป่าให้มีความสอดคล้องกับภูมิปัญญาชาวบ้าน

ในแต่ละท้องถิ่น 
3) นโยบายการกระจายอ านาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้กับองค์กรชุมชนใน

ท้องถิ่น  
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ควรส่งเสริมให้ตัวแทนขององค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านการ

บริหารจัดการป้องกันรักษาป่า 
2) ควร ศึกษา ถึงแผนนโยบายทัศนคติของหน่วยงาน ในพ้ืนที่ และองค์กรร่วมต่าง ๆ  

เพ่ือน ามาบูรณาการและก าหนดแนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการป้องกันรักษาป่า โดย
ชุมชนมีส่วนร่วมให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

3) รัฐบาลควรแบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายหลังจากที่มีการวางแผนกลยุทธ์หรือปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ใ ห้ ปร ะชา ชนไ ด้ มีส่ วน ร่ วมในกา รด า เนิ นงา น เ พ่ือ ให้กา รปฏิบั ติ งา น มีปร ะสิ ทธิภ า พ  
และประสิทธิผลมากขึ้น 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1) ควรศึกวิจัยถึงการส่งเสริมการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
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2) ควรศึกษาถึงการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่ งชาติตาดโตน 
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

3) ควรศึกษาวิจัยถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ใน
เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา* 

PEOPLE’S PARTICIPATION IN LOCAL DEVELOPMENT PLANNING OF LAM SAI SUB-
DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, WANG NOI DISTRICT, PHRANAKHONSI 

AYUTTHAYA PROVINCE 
ธีรวัฒน์ โรจนมงคล 

Thirawat Rotjanamongkol 
E-mail: mvkping@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน เปรียบเทียบการมีส่วนร่วม และศึกษา

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใ นการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัย
แบบผสานวิธี พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในอยู่ในระดับมาก ประชาชนที่มี เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีส่วนร่วมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ปัญหาและอุปสรรค พบว่าประชาชนได้รับข่าวสารน้อย มีการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ข้อเสนอแนะ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้เพ่ิมขึ้น 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม; แผนพัฒนา; องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
Abstract  

This article was study the people’s participation, compare the levels of 
participation, study problems, obstacles and recommendations for people’s 
participation in local development planning of Lam Sai sub-district administrative 
organization, using mixed methods. Findings were the levels of people’s participation 
were at high level. Base on different gender, educational level, occupation and 
income per month had different levels of participation, accepting the set hypothesis 
but different age did not have the different participation, denying the set hypothesis. 
Problems and obstacles were people received little information and public relations 
did not over the whole areas, therefore should public relations to increase people 
education. 
Keywords: Participation; Development plan; Sub-district administrative organization 
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บทน า 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะ
กรรมการบริหาร ในส่วนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย สมาชิกสภาสองประเภท
ประเภทแรกเป็นสมาชิกสภาโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และแพทย์
ประจ าต าบล ประเภทที่สองเป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกต้ังโดยประชาชนหมู่บ้านละ 2 คน ส่วน
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ก านันเป็นประธานโดยต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านอีกไม่เกิน 2 คน และ
สมาชิกสภาที่มาจากเลือกต้ังอีกไม่เกิน 4 คน รวมแล้วมีคณะกรรมการบริหารได้ไม่เกิน 7 คนต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 โดยได้มีการแก้ไขในหมวด 9 
ว่าด้วยเรื่องการปกครองท้องถิ่น มาตรา 285 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภา
ท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องมาจากการเลือกต้ัง 
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน หรือมาจ าก
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น (พระอธิการปณิธิ อธิปุญฺญฺ (แก้ว บุดดี, 2556) 

จากข้อมูลดังกล่าว มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการน าความรู้ไปถ่ายทอดให้ประชาชนใน
เรื่องของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องของการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น าไปช่วยเป็น
ก าลังในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยปรับใช้กับกระบวนการจัดการองค์
ความรู้พร้อมด าเนิน กิจกรรมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนทุก
คนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ และสามารถพัฒนาให้เป็นผู้รู้  และถ่ายทอดความรู้  และน า
ความรู้นั้นไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงเป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล และประชาชนอย่างแท้จริง การจัดการความรู้ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ 3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล เพ่ือที่จะสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้จริงโดยบรรลุถึงเป้าหมายและสิ่งที่ มุ่งหวังไว้ (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548) 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งในการที่จะศึกษาให้ทราบถึง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผลการศึกษาจะท าให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร เพราะว่ามีแต่ประชาชนในชุมชน
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เท่านั้นที่รูปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในชุมชน เม่ือประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข้ปัญหาอุปสรรคจะท าให้
การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างเข้มแข็ง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท า แผน พัฒนา ท้ องถิ่ น ขององค์กา รบริ ห า รส่ วนต า บลล า ไทร อ า เภอวั งน้ อย  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดประชากรในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 5,996  คน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, 2562) สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane taro, 1967)  
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 375 คน เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ
แปรปรวนค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน  9 
รูปหรือคน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
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ผลการวิจัย 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล

ล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม              

       (n=375) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับการมีส่วนร่วม 
 
  

 
S.D. 

 
แปลผล 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ     3.59 0.703 มาก 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 3.50 0.700 มาก 
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.71 0.633 มาก 
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล   3.42 0.798 ปานกลาง 
รวม 3.56 0.600 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.56, 
S.D. = 0.600) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง 
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468: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 
ตารางท่ี 2  สรุปผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล                                                       

                  (n=375) 
 

ตัวแปรต้น 
 

ตัวแปรตาม 
 

ค่า t 
 

ค่า F 
 

Sig. 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
เพศ การมีส่วนร่วมของประชาชน  

2.661 
  

0.008 
 
 

 

อายุ การมีส่วนร่วมของประชาชน   
0.313 

 
0.869 

  
 

ระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชน   
20.394 

 
0.000 

 
 

 
 

อาชีพ การมีส่วนร่วมของประชาชน   
14.062 

 
0.000 

 
 

 

รายได้ต่อเดือน การมีส่วนร่วมของประชาชน  24.791  0.000   
จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมแตกต่างกัน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วน
ประชาชนที่มี อายุ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  
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3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า  
        แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่ วนต าบลล าไท ร อ าเภอวังน้อย จังหวั ด 
        พระนครศรีอยุธยา 

การมีส่วนร่วม ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านการตัดสินใจ     ประชา ชนขา ดการประสา ร งา น  มี

ความเห็นต่าง จึงท าให้มีความขัดแย่ง 
และไม่ให้ความร่วมมือ 

องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมี
ส่วนช่วยในการให้ข้อมูลข่าวสาร
มากกว่านี้ 

ด้านการด าเนินการ อง ค์ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บ ล มีก า ร
ประชาสัมพันธ์น้อย จึงท าให้บางคนก็ให้
ความร่วมมือ บางคนก็ไม่ให้ความร่วมมือ 

องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเพ่ิม
กา รเรียนรู้ เก่ี ยว กับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น 

ด้านการรับ
ผลประโยชน์ 

ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ไม่
ทั่วถึง เช่น ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ หรือ
บ้างครั้งประชาชนได้รับความเสียหาย
นานเกินไปจนประชาชนในพ้ืนที่ ต้องมา
จัดการงานซ่อมแซมก่อน 

องค์การบริหารส่วนต าบลต้องแบ่ง
ผลประโยชน์ให้กับทุกหมู่บ้านโดย
เ ท่ า เ ที ย ม กั น  เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ร่วมกัน 

ด้านการประเมินผล   องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าเอกสาร
เก่ียวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมาก จึง
ท าให้ประชาชนขาดความรู้ในด้านนี้ เลย
ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

สร้างจิตส านึกให้กับประชาชน ให้
เห็ นควา มส าคัญของกา รจั ดท า
แผนพัฒนา และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลมากขึ้น 

จากตารางที่ 3 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีส่วนช่วยในการให้ข้อมูล
ข่าวสารมากกว่านี้ 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเพ่ิมการเรียนรู้ เก่ียวกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องแบ่งผลประโยชน์ให้กับ
ทุกหมู่บ้านโดยเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล สร้างจิตส านึกให้กับประชาชน ให้เห็นความส าคัญ 
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470: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล

ล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความส าคัญมากในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมาก  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พระสมภพ กิตติสมฺปนฺโน (ชูศรี), 2554) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลวิ จัย
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานการปกครองส่วน
ท้องถิ่น: ศึกษาประชาชนในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน สามารถ
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกต่างกัน  ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วน 
อายุ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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องค์ความรู้ 
1. องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ดัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

-จัดประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ และ รถกระจายเสียงตามสาย 
-สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเห็นความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-อบต. ต้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
-อบต. ต้องควบคุมประชาชนในการด าเนินการจัดท าแผน 
-อบต. ต้องเพ่ิมการเรียนรู้เก่ียวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-อบต. ต้องสร้างความสามัคคีในชุมชนเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
-มีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน 
-ได้รับความสะดวกต่อการใช้น้ าประปา ไฟฟ้า และถนน 
-ชุมชนได้รับงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
- 
 

การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

 

 การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

 การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

-เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นคณะ กรรมการและประเมินผล 
-เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานจัดชื้อจัดจ้างของ อบต. 
-เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงาน  
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1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการจัดเวทีประชาคม
เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และให้ประชาชนเป็นคนเลือกตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือแสดงข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลได้น าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น    

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดให้มีเวทีประชาคม
เพ่ือให้ประชาชนได้เลือก ผู้แทนเข้ามาร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงผู้แทนจะท าหน้าที่
เป็นตัวแทนของประชาชนในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมถึงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์  

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้แจ้งผลการ
พัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชนได้รับทราบ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารอยู่ เสมอ ซ่ึง
ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ของทางองค์การบริหารส่วนต าบล ในการใช้ 
ไฟฟ้า น้ าประปา และถนนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ในส่วนนี้ประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็น
ให้กับ องค์การบริหารส่วนต าบลทราบได้อีกด้วย เพ่ือลดปัญหาในการเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ส่วนร่วม 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  องค์การบริหารส่วนต าบล ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลในการด าเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
และให้ตัวแทนของประชาชนมาตรวจสอบการจัดท าแผนพัฒนา หรือโครงการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชน
ได้ม่ันใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชน 

2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ข้อมูล ดังภาพที่ 1 

PLL: MODEL 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร  
      ส่วนต าบลล าไทร (นายธีรวัฒน์ โรจนมงคล, 2562) 

P,L,L = ที่อยู่ในวงกลมที่หนึ่งจึงได้วิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรแต่ละตัวมีดังนี้  
 1. P = PEOPLE PARTICIPATION คือ การมีส่วนรวมของประชาชน 

D = Participation in decision Making 

R = Participation in receiving 
benefits 

A = Participation in action E = Participation in evaluation PLL 
L 
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 2. L = LOCAL DEVELOPMENT PLANNING คือ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3 . L = LAMSAI SUB-DISTRICT ADMIISTRATIVE ORGANIZATION คือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าไทร  

D,A,R,E = ที่อยู่ในวงกลมเล็กที่หนึ่ง, สอง, สาม, สี่, จึงวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรแต่ละ
ตัวมีดังนี้  

1. D = Participation in decision Makin คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2. A = Participation in action คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
3. R = Participation in receiving benefits คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
4. E = Participation in evaluation คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีนโยบายสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน โดยการจัดการอบรม และท า คู่มือให้กับ

ประชาชน  
2. ควรมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายวิทยุกระจายเสียง 

และ รถประชาสัมพันธ์ที่ เป็นเนื้อหาส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาท้องถิ่น ให้
ประชาชนได้รับทราบ และเห็นความส าคัญ  

3. ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการจั ดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ควรจัดกิจกรรมและโครงการอบรมให้กับประชาชนทุกเดือน เพ่ือให้ประชาชนได้เห็น

ความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดท าแบบสอบถามเพ่ือให้ประชาชนได้แสดงอออก
ทางความคิด  

2. ควรจัดท าเอกสารเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากกว่าเดิม 
และเพ่ิมช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆในการให้ความรู้  เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับประชาชน และสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนรักท้องถิ่น 

3. ควรก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้ง่ายต่อการด าเนินงานต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีความชัดเจนมากขึ้น  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยปัญหาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือที่จะได้ทราบถึงปัญหาของการมีส่วนร่วมและประโยชน์ที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา  
2. ควรศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* 

BUDDHIST LEADERSHIP OF THE EXECUTIVES OF THE THAILAND INSTITUTE OF 
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คณาพงษ์ พ่ึงมี 
Kanapong Peungmee 

E-mail: kanapong.peun@bumail.net 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลากร ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย  การวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า บุคคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงพุทธของ
ผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ ผู้บริหารและ
บุคคลากรบางส่วนมีการได้รับข้อมูลและคุณประโยชน์จากการน าหลักธรรมมาใช้ยังน้อย ข้อที่ควร
แนะน าคือจัดโครงการให้ความรู้คุณประโยชน์จากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือที่บุคคลากร
ทราบถึงคุณประโยชน์และน ามาประยุกต์ใช้กับการท างาน  
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, ภาวะผู้น าเชิงพุทธ, ผู้บริหาร 
 
Abstract 

This research article is to study opinion levels. Compare opinions of 
personnel. Problems, Obstacles and Recommendations to the Buddhist Leadership 
of The Executives of Thailand Institute of Scientific and Technological Research 
Combined research shows that personnel have opinions on Buddhist leadership of 
administrators. Overall is at a high level. Therefore accept the research hypothesis 
Problems and obstacles are that some executives and personnel have received little 
information and benefits from the application of the principles. One thing that 
should be recommended is to organize a project to educate the benefit from the 
Buddhist principles so that the people know the benefits and apply to work. 
Keywords: Leadership, Buddhist Leadership, Executives. 
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บทน า 
ปัจจุบันมีองค์กรและบริษัทเกิดขึ้นมากมาย แต่ละองค์กรมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน

ออกไป ภาวะผู้น าของผู้บริหารนั้นเป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากรในองค์กร ที่จะท าให้
อง ค์กร ขั บเคลื่ อน ไปอย่ า งมีประสิ ทธิ ภ า พและประสิทธิ ผล  ทั้งนี้ เพร า ะผู้ น า ที่ ดี จ ะพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นได้ดีและทั้งสองฝ่าย ก็จะช่วยกันสร้างผลผลิต 
สินค้า หรือบริการที่ต้องการได้ หลักธรรมเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญส าหรับการบริหารองค์ กร
เพ่ือน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จและเป็นเครื่องมือที่สามารถบ่งบอกได้ว่าองค์กรนั้นๆและตัวผู้น าองค์กร
มีคุณธรรมและจริยธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มองค์การที่ ต้องเข้ารับการประเมินคุณ ภาพการ
ด าเนินงานเพ่ือก้าวขึ้นสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง อาศัยปัจจัยการน าองค์กรโดยผู้บริหาร หรือผู้น าที่ มี
ภาวะผู้น าที่เหมาะสมทั้งความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และภาวะทางจิตใจ (Attribute) ที่จะ
น าการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้วยภาวะผู้น าตามแ นวทฤษฎีและตาม
หลักธรรม เพ่ือเป็นส่วนสนับสนุนให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลง การค้นคว้าวิจัยและทฤษฎี
เก่ียวกับผู้น าจ านวนมาก ต่างมีข้อสมมติฐานที่ตรงกันอยู่อย่างหนึ่งคือ พฤติกรรมของผู้น าจะเป็นปัจจัย
สาเหตุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในการท างานและต่อความพอใจของลูกน้องด้วย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใคร่จะศึกษาภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ว่ามีสภาพการบริหารเชิงพุทธอย่างไรและมีความคิดเห็นเรื่องภาวะผู้น า
ของผู้บริหารอย่างไร จะมีวิธีการบริหารที่แตกต่างกันอย่างไรและมีปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของ
ภาวะผู้น าเชิงพุทธหรือไม่อย่างไร เพ่ือน ามาพัฒนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทยและองค์กรอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลากรที่มีต่อภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหาร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดประชากรใน สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  จ านวน 930 คน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2562) สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane Taro, 1967) ได้
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กลุ่มตัวอย่างจ านวน 285 คน เก็บข้อมูลด้วยการจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิง
พรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ ค่าที  
(t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 9รูป/คน คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อ 
     ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 (n=285) 
ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารฯ ผลการวิเคราะห์ 

  S.D. แปลผล 
1. ด้านการท างานของผู้บริหาร 4.30 0.603 มาก 
2. ด้านการดูแลทรัพยากรมนุษย์ 4.24 0.622 มาก 
3. ด้านความพึงพอใจของบุคลคากร 4.15 0.589 มาก 
4. ด้านการยกระดับองค์กร 4.40 0.544 มาก 
5. ด้านการน าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มาประยุกต์ใช้   4.23 0.590 มาก 
รวม 4.27 0.519 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.27, S.D. = 0.519) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการยกระดับองค์กร ด้านการท างานของผู้บริหาร ด้านการดูแล
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการน าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มาประยุกต์ใช้  ด้านความพึงพอใจของบุคลคา
กร ตามล าดับ 
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2. ผลการ เปรียบเทียบความคิดเ ห็นภาวะผู้น า เชิ งพุทธของ ผู้บริหารสถา บันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัย  
       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยตามปัจจัยส่วนบุคคล 

      (n=285) 
ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
  เพศ 0.832 - 0.406 - √ 
  อายุ - 0.837 0.474 - √ 
ระดับการศึกษา - 0.413 0.744 - √ 

  ต าแหน่งงาน - 2.505 0.031 √ - 
ประสบการณ์ท างาน - 1.349 0.259 - √ 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ท างาน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหาร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีต าแหน่งงานต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมุติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของของภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของของภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัย  
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ภาวะผู้น าเชิงพุทธ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการท างาน
ของผู้บริหาร 

ผู้บริหารบางท่านยังไม่ทราบว่า
ตนมีวิธีการบริหารจัดการที่ตรง
ตามหลักพรหมวิหาร 4 

ผู้บริหารควรท างานโดยใช้หลักการ
วิ ธี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่
หลากหลาย 

ด้านการดูแล
ทรัพยากรมนุษย์ 

พนักงานบางส่วนยังขาดข้อมูล
คว า ม รู้ แ ล ะ ปร ะ โ ยช น์ ด้ า น
หลักธรรม 

ควร เปิ ด กา รอบ รมเ พ่ิม หลั กสู ต ร
การศึกษาทางด้านการน าเครื่องมือ
บริหารรูปแบบต่างๆมาประยุกต์ใช้ 

ด้านความพึงพอใจ
ของบุคคลากร 

บุ ค ค ล า ก ร บ า ง ส่ ว น ข า ด
แรงผลักดันในการท างาน 

การให้รางวัลเพ่ือให้ได้รับประโยชน์
จากงานที่พนักงานท ามากขึ้น 

ด้านการยกระดับ
องค์กร 

ก า ร ก ร ะ จ่ า ย ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง
หลักธรรมยังมีไม่มากพอ 

อยากให้องค์กรแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้ง
ภายในภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
ใหม่ๆในการน ามาปรับใช้กับการท างาน 
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ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของของภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัย  
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ต่อ) 
ภาวะผู้น าเชิงพุทธ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการน า
หลักธรรมพรหม
วิหาร 4 มา
ประยุกต์ใช้ 

การน าหลักธรรมเข้ามาใช้ยังไม่
ครบทุกคนผู้บริหารบางท่านยังไม่
มีการน าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

อยากให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้
หลักธรรมดังกล่าวและมีการประเมิน
ทุกๆปี 

จากตารางที่ 3 พบว่า บุคคลากรต้องการให้ผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านการท างานของผู้บริหาร คือ ผู้บริหารควรเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ๆที่หลากหลายและน ามา
ปรับใช้ภายในองค์กร 

ด้านการดูแลทรัพยากรมนุษย์ คือ ควรสร้างโครงการ การอบรมเพ่ิมหลักสูตรการศึกษา
ทางด้านการน าเครื่องมือบริหารรูปแบบต่างๆมาประยุกต์ใช้ 

ด้านความพึงพอใจของบุคลากร คือ การให้รางวัลแบบเป็นรูปธรรม เพ่ือเพ่ิมแจงจูงใจและ
กระตุ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคคลากร 

ด้านการยกระดับองค์กร คือ ควรแลกเปลี่ยนระบบการท างานกับองค์กรต่างๆท่ีประสบ
ผลส าเร็จสูง เพ่ือน ามาปรับใช้กับองค์กร 

ด้านการน าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มาประยุกต์ใช้ คือ ควรมีค่านิยมองค์กรด้านหลักพุทธ
ธรรม เพ่ือน ามาปรับใช้กับองค์กรและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 
 
อภิปรายผล 

ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจาก
การวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก  คือ ด้าน
การยกระดับองค์กร ด้านการท างานของผู้บริหาร ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านความพึงพอใจ และด้าน
การน าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 เข้ามาประยุกต์ใช้ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ กัญญาณัฐ หนูรัก , 
(2556) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมภาวะผู้น าและการใช้อ านาจ ในการบริหารงานของหัวหน้าสถานี
ต ารวจภูธร ในจังหวัดสงขลา” ผลวิจัยพบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานีต ารวจภูธร ในจังหวัดสงขลา  
มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าทุกด้านของหัวหน้าสถานีต ารวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่แตกต่าง
กัน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย พบว่าบุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน มีระดับความ
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คิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหาร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย ส่วน บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารโดยภาพรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ กัญญาณัฐ หนูรัก , (2556) 
ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมภาวะผู้น าและการใช้อ านาจ ในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีต ารวจภูธร 
ในจังหวัดสงขลา" ผลการวิจัยพบว่าเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภาวะ
ผู้น าทุกด้านของหัวหน้าสถานีต ารวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย 
ส่วนบุคลากรที่มีต าแหน่งงานต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัย ซ่ึง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ซอฟี ราเซะ, (2560) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนใน
อ าเภอทุ่งยางแดง ส านักสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 3 ” ผลการวิจัย
พบว่าเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอทุ่งยางแดง  ภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีต าแหน่งงานต่างกัน โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัย 
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องค์ความรู้ 
1.องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

จากองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดังนี้  

ด้านการท างานของผู้บริหาร คือ การก าหนดหน้าที่ให้กับบุคลากรในการรับผิดชอบในการ
กระท าการนั้น ๆ และขึ้นตรงกับบุคคลใด และรายงานผลการปฏิบัติงานกับบุคคลใด วางแบบ
โครงสร้างในอนาคตเพ่ือจะได้กระท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ การตัดสินใจ การสั่งการบุคลากร 
การสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร   

ด้านการดูแลทรัพยากรมนุษย์ คือ การจัดหรือเพ่ิมจ านวนบุคลากรท่ีมีความสามารถมารับ
ต าแหน่งในการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

ด้านความพึงพอใจของบุคลากร  คือ ความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ เก่ียวข้อง
กับวิถีชีวิตการท างานตลอดจนองค์กรที่สังกัด ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไ ด้ก็ต่อเม่ือสิ่งนั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างดีและสมบูรณ์ที่สุด  
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ด้านการยกระดับองค์กร คือ การสร้างความผูกพันภายในองค์กร ซ่ึงมีความส าคัญต่อการ
เพ่ิมผลิตภาพภายในองค์กรอย่างยิ่ง เพ่ือมุ่งสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพในองค์กร และคุณภาพของ
บุคลากรไปพร้อม ๆ กัน  

ด้านการน าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 เข้ามาประยุกต์ใช้ คือ การน าหลักธรรมหรือหลักค า
สอนของพระพุทธเจ้า มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงาน และเป็นเครื่องด าเนินชีวิต 
เพราะหลักธรรมดังกล่าว เป็นความจริงที่ สามารถพิสูจน์ได้ที่เรียกว่า “สัจธรรม” ปฏิบัติได้เห็นผลได้
อย่างแท้จริง 

2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
ผู้วิจัยได้องค์ความรู้สังเคราะห์จากงานวิจัย ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (นายคณาพงษ์ พ่ึงมี 2562) 
L,H,S,O ในกรอบสี่เหลี่ยมที่หนึ่งแปลออกมาดังนี้ 

L = Leadership คือ ภาวะผู้น า 
H = Human Resource Management คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
S = Satisfaction คือ ความพึงพอใจ 
O = Organization คือ ด้านองค์การ/องค์กร 

ม,ก,มุ,อ ในกรอบสี่เหลี่ยมที่สองแปลออกมาดังนี้ 
ม คือ เมตตา 
ก คือ กรุณา 
มุ คือ มุทิตา 
อ คือ อุเบกขา 
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P ในรูปวงกลมที่สามแปลออกมาดังนี้ 
P = Peripeteia คือ ปัญหา ความยากล าบากในการท างาน 

S ในกรอบสี่เหลี่ยมที่สี่แปลออกมาดังนี้ 
S = Success คือ ความส าเร็จ 

จากภาพที่ 2 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการสังเคราะห์งานวิ จัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” โดยสามารถอธิบายให้เห็นจาก
ภาพได้ว่า การใช้ภาวะผู้น าในการจัดการองค์กร โดยใช้ทฤษฎีตะวันตกนั้นสามารถบริหาร จัดการ 
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และในส่วนหลักธรรมเม่ือประยุกต์ใช้ควบคู่ในการจัดการองค์กร ท าให้
บริหาร จัดการ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นเพราะหลักพรหมวิหาร 4 
เป็นหลักธรรมส าหรับปกครองอย่างเข้าใจถึงธรรมชาติ ท าให้องค์กรเกิดคุณธรรมจริยธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” ผู้วิจัยเสนอประเด็นที่ควรน าไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. ส่งเสริมการน าหลักธรรมเข้ามาใช้ในองค์กรให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร

ในด้านคุณธรรมจริยธรรมยิ่งขึ้นไปอีก  
2. ส่งเสริมให้มีการอบรมเก่ียวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการน ามาปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์  
3. ส่งเสริมการประกวดเก่ียวกับหลักธรรมในการน ามาประยุกต์ใช้กับการท างานให้เกิด

ประโยชน์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผล 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ผู้บริหารหรือผู้ที่ เก่ียวข้องด้านการจัดโครงกา รควรเพ่ิมกิจกรรมและการอบรมด้าน

หลักธรรมทางพุทธศาสนากับการท างานในองค์กร 
2. ผู้บริหารหรือผู้ที่ เก่ียวข้องควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแฝงหลักธรรมเข้ามา

ประกอบ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ เชาว์อารมณ์กับภาวะผู้น าเชิงพุทธเพ่ือเป็นนักบริหารที่สมบูรณ์

แบบ ผู้วิจัยเสนอดังนี้ ควรน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการองค์กร 
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ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา* 

THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION IN THE LOCAL DEVELOPMENT PLAN OF 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION BAN MAI SUBDISTRICT NONG BUN MAK 

DISTRICT NAKHON RATCHASIMA PROVINCE 
พีรพล ไชยณรงค์ศักดิ์  

Peeraphol Chainarongsak                                                                                                    
E-mail: Phiraphon.8987@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ศึกษาปัญหาอุปสรรค

และข้อเสนอแนะที่มีต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององ ค์การบริหารส่วน ต าบลบ้าน
ใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลต่า ง กันมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรคพบว่า ภายในหน่วยงานมีพ้ืนที่ คับแคบ
และขาดสิ่งอ านวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการ ดังนั้นหน่วยงานจึงควรจัดพ้ืนที่
ภายในให้สะดวกต่อการให้บริการ เจ้าหน้าที่ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ดีให้ กับผู้ ใ ช้บริการ  และสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับหน่วยงาน 
ค าส าคัญ : ประสิทธิผล; การด าเนินงาน; แผนพัฒนาท้องถิ่น; มนุษย์สัมพันธ์ 
Abstract 

This article was to study the level of people’s opinions, to compare the people’s 
opinion and the problems, obstacles and recommendations for the effectiveness of 
implementation in the local development plan of administrative organization, Ban Mai Sub -
District, Nong Bun Mak District, Nakhon Ratchasima Province, using Mixed Methods. Findings 
were the level of people’s opinion on the effectiveness of the implementation of the local 
development plan by overall were at medium level. Based on different is not found to be 
different rejecting the research hypothesis. Problems and obstacles were that confined  
spaces and lack of facilities, lack of human relations in service and lack of understanding of the 
work plan. The department should organize to make it easier to provide services. The staff 
should have good human relations with the people to solve problems, and build credibility for 
the department. 
Keyword : Effectiveness; Operational; Local development plan; Human relations 
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บทน า 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องเก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายการปกครอง  
การบริ หา รงา นบุ คคล การ เงินและการคลั ง การปฏิ บัติตามอ า นาจหน้ าที่ ตามที่กฎหมา ย  
การจัดท าแผน พัฒนาต าบลจัด เป็น กา รสร้ างควา มสมดุล  ความเป็นอยู่ ที่ ดี อย่า งเป็นร ะบบ  
สามารถที่จะแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ บทบาทหน้าที่ของ
องค์กา รบริห ารส่ วนต า บลนั้น สามารถใ ช้อ านา จหน้า ท่ีในการพัฒนา เช่ น การสร้ างถนน  
และสิ่งสาธารณูปโภคภายในท้องถิ่น การร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในกิจการที่เก่ียวข้องกับสาธาร ณะ
หรือการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์หรือธนาคารท้องถิ่น นอกเหนือจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าไปมีส่วนอย่างส าคัญต่อกิจกรรมต่าง ๆ ในเชิงสวัสดิการสังคมแล้วยังมีโครงการต่าง ๆ ในการขจัด
ความยากจน และการไม่ได้เรียนหนังสือของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็ นพลัง
ขับเคลื่อนส่วนหนึ่งที่ส าคัญไม่ต่างจากองค์กรอ่ืน ๆ (โกวิทย์ พวงงาม, 2559)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแผนงานหรือโครงการ และ
การให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ในการท างานก็ยังมีปัญหา เช่น การระบายน้ าไม่ทันในช่วง
หน้าฝน เกิดอุบัติเหตุในท้องถนนหมู่บ้านเวลากลางคืน เนื่องจากบางเส้นทางไม่มีไฟฟ้า ถนนเป็นหลุม
บ่อการสัญจรไปมาล าบาก หน่วยงานยังไม่สามารถด าเนินงานตามแผนได้ดีเท่าที่ควรเพราะบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ซ่ึงมีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองและฝ่ายแผนพัฒนา ขาดความ
เข้าใจในภาพรวมของการด าเนินงาน ท าให้แผนการด าเนินงานหรือโครงการผิดพลาด เกิดผลกระทบ
ต่อประชาชนหรือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ส่วนนั้นท าให้ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งขาดความรู้
เรื่องของระเบียบกฎหมาย อีกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัย ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน และยังขาดไมตรีจิตที่ ดีต่อคนในหน่วยงาน เช่น การ
กระทบกันด้วย กาย วาจา ใจ สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงส่งผลให้การท างานของคนในหน่วยงาน
ผิดปกติ รวมถึงยังขาดสัมพันธไมตรีกับประชาชนอีกด้วย (องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่, 2559) 

ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถขององ ค์การในการด าเนินงานตา ม
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดการด าเนินงานที่สอดคล้อง  
กับ เจ ตนารมณ์ของประชา ชนและคนทั่ วไปในด้ าน ต่า ง ๆ เช่ น ด้า นควา มม่ันคงปลอดภั ย  
ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ด้าน ศีลธรรม และด้านงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซ่ึ งประกอบด้วย มุมมอง  
4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้บริการ คือ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่แบ่งชนชั้น รวดเร็วทันเวลา 
เพียงพอ ต่อเนื่อง และอย่างก้าวหน้า 2) ด้านพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ ความสามารถของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานให้การต้อนรับกับประชาชน โดยมีการวางแผนการบริการเป็นรูปธรรม คือ ความไว้วางใจ 
ความสม่ าเสมอ และความถูกต้อง รวมถึงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
3) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน สะพานทางเดินเท้า ชลประทาน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา 

Book 2.indd   164 7/6/2563   15:47:04



165Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):487 

โทรคมนาคมที่องค์การบริหารส่วนต าบลให้บริการแก่ประชาชน 4) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา คือ 
ความสามารถของบุคลากรในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน เพ่ือการสร้างสัมพันธไมตรีเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์
ในการวางแผน การด าเนินงาน การติดตาม และการตรวจสอบแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  (Robert, S. Kaplan, & 
David, P. Norton, 1996) 

ดังนั้น ผู้ท าวิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวที่ เก่ียวข้องกับการให้บริการ
สาธารณะจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพ่ือให้ทราบว่า การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้ท าการพัฒนาท้องถิ่น
ตรงตามความต้องการ และตอบสนองต่อนโยบายสาธารณะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต า บ ลบ้ า น ให ม่ อ า เภ อหน องบุ ญมา ก  จั งห วั ดน คร ร า ชสี มา  ไ ด้อ ย่ า ง มีปร ะสิ ท ธิ ผ ล  
หรือไม่อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลกา รด าเนินงานตา ม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการ
วิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 3,135 คน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใหม่อุดม , 2562) ค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2551) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 355 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541) พรรณนาปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้ 
คือ ความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน 
สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว เม่ือพบว่ามีความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการหา
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ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 12 
คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 
ผลการวิจัย 

1. เพ่ื อศึกษาระดับความ คิดเห็นของประช าชน ท่ีมี ต่อประ สิทธิผลการด า เนินงาน  
ตามแผนพัฒนาท้อง ถ่ินขององค์การบริ หาร ส่วนต าบลบ้านใหม่  อ า เภอหนอง บุญมาก  
จังหวัดนครราชสีมา 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม 

 
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. การแปลผล 

ด้านการให้บริการ 3.38 0.565 ปานกลาง 
ด้านพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.44 0.613 มาก 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.50 0.606 มาก 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 3.25 0.526 ปานกลาง 
รวม 3.39 0.494 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวั ด
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.39, S.D. 0.494 )  

เม่ือจ าแนก เป็น ร า ย ด้า น  พบว่ า  อยู่ใ น ร ะดับปา นกลา ง  คือ  ด้ า นกา ร ใ ห้บริ กา ร   
( = 3.38, S.D. = 0.565) และด้านการเรี ยนรู้และพัฒนา  (  = 3.25, S.D. = 0.526)  
ส่วนด้านโครงสร้ างพ้ืน ฐาน (  = 3.50,S.D. = 0.606) และด้านพึงพอใจของผู้รับบริกา ร  
(= 3.44, S.D. = 0.613) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

 
 
 
 

(n= 355) 
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อประสิทธิผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวั ด
นครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 สรุปผลเปรียบเทียบการความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 
t-test 

 
F-test 

 
 Sig. 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.152 - 0.879 -  
อายุ - 1.559 0.199 -  
วุฒิการศึกษา - 2.026 0.090 -  
อาชีพ - 1.488 0.218 -  

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการ
ด า เ นิ น งา นตา มแ ผน พัฒน า ท้ อง ถิ่ น  จ า แน กต า มปั จ จั ย ส่ วนบุ คล พบ ว่ า  ปร ะช า ช น  
ที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา  อาชีพ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามแผน พัฒนาท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
กา รด า เ นิ นง า น
ตาม แผนพั ฒน า
ท้องถ่ิน 

ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการให้บริการ สถานที่ภายในหน่วยงานมีพ้ืนที่ คับ
แคบ ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก 

ควร พัฒนาอาคา รสถาน ท่ีภา ยใน 
และมีสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เจ้าหน้าที่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ในการ
ให้บริการ 

เจ้าหน้าที่ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ดีใน
การให้บริการ 

ด้า น โ ค รง ส ร้ า ง
พ้ืนฐาน 

ขา ดกา รตรวจสอบ พ้ืนที่ ใ นส่ วนที่
เกิดผลกระทบต่อประชาชน 

ควรออกส ารวจ พ้ืนที่ในส่ วนที่เกิ ด
ความเสียหาย และท าการแก้ไข 

ด้า น กา ร เรี ย น รู้ 
และพัฒนา 

เจ้า หน้ าที่ ขา ดควา มเข้า ใจ ในส่วน
แผนการด าเนินงาน และกฎหมาย 

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจใน
แผนการด าเนินงาน 

 

(n= 355) 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนอง
บุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ท าตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านการให้บริการ คือ หน่วยงานควรพัฒนาอาคารสถานที่ภายในหน่วยงานให้ง่ายต่อการ
ให้บริการ และจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกไว้รองรับผู้มาใช้บริการ  

ด้านพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ดี ใน
การให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาใช้บริการ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ ควรจัดทีมงานร่วมมือกับประชาชนออกส ารวจพ้ืนที่ในส่วน  
ที่เกิดปัญหาเพ่ือประเมินความเสียหาย และท าการแก้ไขโดยเร็ว 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา คือ จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ กับประชาชนได้เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในแผนการด าเนินงาน ระเบียบกฎหมาย และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่โดย
ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจ และน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา คือ ด้านการให้บริการ และด้านการเรียนรู้และพัฒนา อยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก เห็นได้ว่าสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระจอม จารุวณฺโณ หงส์ทอง, (2557) ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการบริหารงานของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ประชาชนมีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

2. ผลเปรียบเที ยบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงานตา ม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราช สีมา 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่า งกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระกิตติคุณ วรธมฺโม (สว่างเพียร), (2558) ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลเมืองพิจิตรของจังหวัดพิจิตร 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่ มีต่อประสิทธิผลการบริหา รจัดการตาม
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลเมืองพิจิตรของจังหวัดพิจิตร 
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จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มี
ระดับคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้  
 
องค์ความรู้ 

1. องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
ด้านการให้บริการ คือ การเข้าใจถึงหลักการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้ โดยการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของประชาชน มีเจ้าหน้าที่ เพียงพอต่อการ
ให้บริการ สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่อง มีช่องทางให้บริการที่หลากหลาย และประชาชนสามารถที่
จะเข้าถึงแหล่งบริการได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  

1. ด้านการให้บริการ 
- กา ร ให้ บริ กา ร ท่ีตรง กับความต้องการ ต่อ

ประชาชน 
- การให้บริ การอย่างเพียง พอและเหมาะสม 
  ต่อผู้รับบริการ 
- การให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนือ่งและสม่ าเสมอ 
- การให้บริการท่ีหลากหลายช่องทาง 
- การเข้าถึงแหล่งบริการได้ง่ายและรวดเร็ว 
 

2. ด้านพึงพอใจของผู้รับบริการ 
- ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้บริการ 
- ประชาชนได้รับบริการอย่างครบครันจากส่ิง

อ านวยความสะดวกของผู้ให้บริการ 
- ประชาชนมีความเข้าใจในการติดต่องาน 
- ประชาชนนั้นมีความเช่ือถือต่อเจ้าหน้าท่ีของ 
  หน่วยงาน 
- การบริการท่ีประทับใจเป็นท่ียอมรับแก่ผู้มาใ ช้  
  บริการ 
 

4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
- การเข้าใจในแต่ละกระบวนการของแผนงาน 
- การได้ประสบการณ์ในการวางแผนและการ

ปฏิบัติงาน 
- การมองเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติงาน 
- การได้สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพ่ือร่วมงาน 
- การเข้าใจถึงความรู้สึกของการท างานเป็นทีม 
 
 

3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน 
- การพัฒนาเส้นทางระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมขัง 
- การขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 
- การพัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอ 
- ส่งเสริมการวางผังชุมชนเพ่ือรอง รับการเติบโต

อย่างมีระเบียบแบบแผน 
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ด้านพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ ผลประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับจากหน่วยงานซ่ึง
หน่วยงานได้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกสบาย มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบครัน 
สามารถบริการให้ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของการติดต่องาน และสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับประชาชนหรือผู้มาใช้บริการ ท าให้เกิดการยอมรับต่อประชาชนผู้ใช้บริการ  

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ การที่หน่วยงานเข้าใจถึงปัญหาโดยภาพรวมของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และหาแนวทางพัฒนาแก้ไขให้ตรงตามล าดับความส าคัญของ
ปัญหานั้น ๆ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วย เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา คือ การที่หน่วยงานเข้าใจถึงจุดบกพร่องของการวางแผนกา ร
ด าเนินงาน โดยบุคลากรในหน่วยงานเข้าใจในแต่ละกระบวนการของแผนงานสร้างประสบการณ์ใน
การวางแผนและปฏิบัติงาน และการได้สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ ดีต่อเพ่ือนร่วมงานสามารถเข้าใจถึง
ความรู้สึกของการท างานเป็นทีม ท าให้งานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
OTOP 
MODEL 

 

การ
ประสานงาน 

การล าดับ
ชั้นบังคับ
บัญชา 

 

การแบ่ง
งานตาม
หน้าท่ี 

4. Potential development 

3. Out - 
smile 
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1. O = Operation = การด าเนินงาน 
2. T = Team work = การท างานเป็นทีม 
3. O = Out-smile = บริการออกจากรอยยิ้ม 
4. P = Potential development = การพัฒนาศักยภาพ 
OTOP MODEL เป็นรูปแบบช่วยในการพัฒนาแผนการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ  

ด้วยหลักการบริหาร 3 ประการ (วัชรินทร์ จงกลสถิต, 2562) 1) การท างานตามหลักการประสานงาน 
2) การท างานตามหลักล าดับชั้นสายบังคับบัญชา 3) การท างานตามหลักการแบ่งงานตามหน้าที่  
เม่ือหน่วยงานท าตามหลักการนี้  สามารถส่งผลให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. นโยบายส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าอบรม  

เพ่ือเพ่ิมทักษะการท างานให้เกิดความรู้ความสามารถที่หลากหลายด้าน 
2. นโยบายส่งเสริ มให้บุคลาการในหน่วยงานและประชาชนได้ท ากิ จกรรมเพ่ิมควา ม

สัมพัน ธไมตรีต่อกัน  เพ่ือ เรียนรู้นิ สัยใจคอ ซ่ึงกันและกันท าให้ กล้า ที่จะเสนอประเด็นปัญหา  
และกล้าตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

3. นโยบายส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการ
กับประชาชนหรือผู้มาใช้บริการเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ประชาชนควรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการท างานให้เกิดความรู้

ความสามารถที่หลากหลายด้าน 
2. ประชาชนควรได้ท ากิจกรรมความสัมพันธไมตรีกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพ่ือเรียนรู้นิสัยใจ

คอซ่ึงกันและกัน ท าให้กล้าที่จะเสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญในการท างาน และกล้าตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

3. บุคลากรในหน่วยงานควรเข้าร่วมอบรมเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการกับประชาชน
หรือผู้มาใช้บริการเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น 
2. ควรศึกษาในด้านของความสัมพันธไมตรีในการให้บริการระหว่างเจ้าหน้าที่ กับประชาชน  

ผู้ที่มาใช้บริการ เพ่ือให้ทราบความคิดเห็นที่แตกต่างเก่ียวกับจุดบกพร่องของหน่วยงาน  
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3. ควรศึกษาประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแห่งอ่ืน ที่ มีปัจจัย  
ในด้านต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยครั้งนี้  เป็นการมองการให้บริการรอบด้าน  
มากยิ่งขึ้น 
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ภาคีเครือขาย 

การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
วันศุกรที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

ผานระบบออนไลน ZOOM Video Conferencing 
ID: 4567898998 

 

  
 1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
   
 2. คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     
 3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 
 4. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) (โครงการเสริมสรางสุขภาวะเชิงพุทธของ
หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลในสังคมไทย ) 
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โครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  
๒. ช่ือหนวยงาน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. โครงการเช่ือมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องคประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 

องคประกอบท่ี ๓ นิสิต 
องคประกอบท่ี ๔ อาจารย 
องคประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

๕. หลักการและเหตุผล 
 คณะสังคมศาสตรโดยภาควิชารัฐศาสตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยใหเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนมา หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนมา และหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยในแตละปไดมีผูสําเร็จการศึกษา
มากพอสมควร ซ่ึงนิสิตเหลานี้ ไดสําเร็จการศึกษาตามแผน ก แบบ ก ๒ ท่ีท้ังศึกษารายวิชาและทําสารนิพนธ/
วิทยานิพนธ 
 ผลงานสารนิพนธและวิทยานิพนธของนิสิตผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน ๘๐ รูป/คน จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซ่ึงจะนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาไดอีกดวย 
 การดําเนินการดังกลาวนี้ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว จึงตองจัดใหมีโครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรท้ังสามใหสาธารณชนไดรับทราบ อันจะ
นําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาและความเปนเลิศทางวิชาการตอไป 
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๖. วัตถุประสงค 
 ๖.๑ เพ่ือจัดใหมีการตีพิมพผลงานสารนิพนธและวิทยานิพนธของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ 
 ๖.๒ เพ่ือจัดใหมีการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 ๖.๓ เพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการของหลักสูตรท้ังสามสาขาใหสาธารณชนไดรับทราบอยาง
กวางขวาง 
 
๗. ลักษณะของโครงการ 
 เปนโครงการจัดประชุมสัมมนาบทความทางวิชาการท่ีมีการรายงานการประชุมของหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
๘. เปาหมายผลผลิต 
 ๘.๑ เปาหมายเชิงคุณภาพ  มีการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในรูปแบบของบทความทางวิชาการและ
นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 ๘.๒ เปาหมายเชิงปริมาณ  มีการตีพิมพเอกสารทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา ๒๐๐ 
เลมเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชนท่ีเขารวมประชุมทางวิชาการไมนอยกวา ๑๐๐ รูปหรือคนจากทุกวิทยาเขตท่ี
เปดการศึกษาในหลักสูตร 

๘.๓ เปาหมายเชิงเวลา : มีกําหนดระยะเวลาระหวาง เดือน มีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  รวมเปน
ระยะเวลาท้ังสิ้น ๒ เดือน 
 

๙. งบประมาณ : 
๙.๑ ท่ีมาของงบประมาณ : งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา/นิสิต

ปริญญาโท 
๑๐. ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ 

กระบวนการดําเนินการโครงการจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยใช
กระบวนการ PDCA คือ 

๑๐.๑ การวางแผน (PLAN) ประชุมระดมความคิดเห็นระหวางคณาจารยเจาหนาท่ีประจําหลักสูตร
และนิสิต เพ่ือจัดทําโครงการจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) เพ่ือขออนุมัติหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร ตลอดถึงทําหนังสือไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๑๐.๒ การดําเนนิงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว ภายใตกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ในแผน ระหวางเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  

๑๐.๓ สรุปและประเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรุปโครงการ ปรากฏในรายงานการ
ประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร 

๑๐.๔ นําผลสรุปและขอเสนอแนะ (ACT) ไปดําเนินดารพัฒนาปรับปรุงแกไขตอไป ปรากฏใน
รายงานประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารฐัศาสตร   คณะสังคมศาสตร 
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ตารางแผนปฏิบัติการโครงการ 

 

ลําดับท่ี กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓) 
สัปดาห ๑ สัปดาห ๒ สัปดาห ๓ สัปดาห ๔ สัปดาห ๕ สัปดาห ๖ สัปดาห ๗ สัปดาห ๘ 

๑ ประชุมระดมความคิดเห็นผูท่ี
เก่ียวของ 

        

๒ จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ
มหาวิทยาลัย 

        

๓ จัดทําหนังสือไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

        

๔ ดําเนินตามแผนท่ีกําหนด         

๕ สรุปโครงการตามแบบ มคอ.๒ 
และเสนอมหาวิทยาลัย 

        

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 

๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
๑) รอยละ๘๐ ของนิสิตท่ีเขารวมโครงการฯ มีความรูเพ่ิมข้ึน 
๒) รอยละ๘๐ ของนิสิตท่ีเขารวมโครงการฯ มีพึงพอใจตอโครงการฯ 

๑๑.๒ ผลลัพธ (Outcome) 
๑) นิสิตท่ีเขารวมโครงการฯ มีความรูจากการประสบการณตรงในการประชุมสัมมนาวิชาการ 
๒) การจัดการโครงการเปนไปตามเกณฑ สกอ.ท่ีไดกําหนดไว 
 

๑๒. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๒.๑ ไดตีพิมพผลงานสารนิพนธ/วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ 

๑๒.๒ ไดจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
๑๒.๓ ไดเผยแพรผลงานทางวิชาการของหลักสูตรท้ังสามสาขาใหสาธารณชนไดรับทราบอยาง

กวางขวาง 
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ประมวลรูปภาพประกอบโครงการ 
 

 
 
 

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม 
และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา” 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
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พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และพระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวสัมปสาทนียกถา 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
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รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
กล่าวรายงานต่อองค์ประธานในพิธี และช้ีแจงรายละเอียดของการประชุมวิชาการที่มีรายงานการ

ประชุม (Proceedings) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
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คณาจารย์ ผู้ส าเร็จการศึกษา นิสิต และผู้สนใจ 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
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คณาจารย์ ผู้ส าเร็จการศึกษา นิสิต และผู้สนใจ 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

. 
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ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวปกิณณกกถา 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
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คณาจารย์ ผู้ส าเร็จการศึกษา นิสิต และผู้สนใจ 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
 

บุคลากรสายผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

1 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

2 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ./ 

ประธานหลักสูตร พธ.ด. กจพ. 
3 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตร พธ.ม. กจพ. 
4 พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. รก.เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ. 
5 ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตร ปร.ด. รปศ. 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ประธานหลักสูตร ปร.ด. รศ. 
7 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ประธานหลักสูตร ร.ม. 
8 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รปศ. 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รศ. 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒ ิหมั่นมี 
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รปศ./ 
ประธานหลักสูตร รป.ม. 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
รปศ. (นานาชาติ) 

บุคลากรสายวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
1 พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
2 พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
3 พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
4 พระครูปลัดอุดร  ปริปุณฺโณ, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
5 พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

Book 2.indd   188 7/6/2563   15:47:11



189Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020

6 ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ ์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
7 ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
8 รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
9 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
10 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
11 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
12 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
13 รองศาสตราจารย์ประณต นันทิยะกุล อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
14 รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
15 รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เย็นใจมา หัวหน้าภาครัฐศาสตร์/ 
อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชยั สมอเนื้อ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัชชัย ไชยสา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
24 อาจารย์ ดร.ทักษิณ ประชามอญ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
25 อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
26 อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
27 อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
28 อาจารย์ ดร.บวร ขมชุณศรี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
29 อาจารย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
30 อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
31 อาจารย์ วินัย มีมาก อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

1 พระสมนึก ธีรปญฺโ  นักวิชาการศึกษา/เลขานุการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

2 พระนุชิต นาคเสโน นักจัดการงานทั่วไป 
3 นายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา 
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4 นายพลวัฒน์ สีทา นักวิชาการศึกษา 
5 นายกรกต ชาบัณฑิต นักวิชาการศึกษา 
6 นางสาวสุมาลี บุญเรือง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
7 นางสาวกาญจนา บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป 
8 นางสาวพัชรี หาลาง นักวิชาการการเงินและบัญชี 
9 นายสุทา ขอวาดกลาง พนักงานขับรถ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น  11 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ ำตัวนิสิต ชื่อ ฉำยำ-นำมสกุล 
1 6101204201 พระครูสุทธิวรญาณ   เขมธโร 
4 6101204204 พระครูปลัดเฉลิมพร   อภิวโร 
5 6101204205 พระครูวินัยธรศิริเชษฐ์   สิริวฑฺฒโน 
6 6101204206 พระมหาชัยสิทธ์   ชยสิทฺโท 
7 6101204207 พระมหามนัสวี  ฐิตธมฺโม 
8 6101204208 พระมหาพชร   กิตฺติวรเมธี 
9 6101204210 พระอธิการทรงศักดิ์  ถิรธมฺโม 
10 6101204211 พระอธิการล าไพ   นรินฺโท 
11 6101204212 พระพุทธชาติ  อาภากโร 
12 6101204213 พระพัฒน์ธนพงศ์   สุวฑฺฒโน 
13 6101204214 พระจิรวัชร์   สุธมฺโม 
14 6101204215 พระธีรภัทร์   นาถสีโล 
15 6101204216 พระศุภชัย   ปญฺญาวชิโร 
16 6101204218 พระวริทริ์ชาการ   วชิรสิทธิเมธ ี
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น  12 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 

1 6201204201 พระครูพิมลธรรมภาณ กนฺตสีโล 
2 6201204202 พระปลัดชุมพล อาภทฺธโร 
3 6201204203 พระปลัดชัยรัตน์ ปิยสีโล 
4 6201204204 พระมหาพงษ์เทพ ปภากโร 
5 6201204205 พระมหาสวัสดิ์ ฐิตวณฺโณ 
6 6201204206 พระมหาพงศ์ปณต ญาณเวที 
7 6201204207 พระครูสังฆรักษ์ธีรภัทร์ อิทฺธิปญฺโญ 
8 6201204208 พระสมุห์อมร ปภากโร 
9 6201204209 พระสมุห์ ธีระพันธ์ ญาณธีโร 
10 6201204210 พระอธิการชยุต เตชธมฺโม 
11 6201204211 พระสัญญา พุทฺธญาโณ 
12 6201204212 พระสมพล ยสชาโต 
13 6201204213 พระไกรมาศ ปญฺญาวชิโร 
14 6201204214 พระนิวัฒน์ สนฺตจิตฺโต 
15 6201204215 พระศิริวัฒน์ ปิยสีโล 
16 6201204216 พระไชยสิทธิ์ กิตฺติปญฺโญ 
17 6201204219 พระมานพ อคฺคมาณโว 
18 6201204220 พระณัฐกฤษ อาภากโร 
20 6201204221 พระอนพัทย์ ฐิตธมฺโม 
21 6201204222 นางสาวทยิดา ผลสมบูรณ์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 

1 6130205001 พระครูสมุห์พรชัย ธีรปญฺโ  
2 6130205002 พระธรรมธรถิราม สีลเตโช 
3 6130205003 พระมารุต กิตฺติปาโล 
4 6130205004 พระยงยุทธ กตธุโร 
5 6130205005 พระมหาสรรพสิทธิ์ นาคเสโน 
6 6130205006 พระสมุห์ศรัทธา วิสุทฺโธ 
7 6130205007 พระอนุวัฒน์ อภิวฑฺฒโน 
8 6130205008 พระมหากันตินันท์ กนฺตสีโล 
9 6130205009 พระวรพงศ์ ธมฺมว โส 
10 6130205010 พระครูปลัดกฤษฏากรณ์ าณธโร 
11 6130205011 พระอลงกรณ์ กนฺตวณฺโณ 
12 6130205012 พระปิยปราชญ์ อาจารสุโภ 
13 6130205013 พระปิยวัฒน์ อินฺทปญฺโ  
14 6130205014 นายเชาว์ ศรีอนันต์ 
15 6130205017 นายสมชาย ล าภู 
16 6130205018 นายจามร ช้างมงคล 
17 6130205019 นางสาวสุมนภัค วรภัทรทรัพย์ 
18 6130205020 นางสาวอาภารัศมี บรรเจิดจรัสเลิศ 
19 6130205021 นางสาวฐานิดา พานิชเจริญ 
20 6130205022 นางสาวณัฎฐวรรณ พงษ์อินทราวงษ์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น  11 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 
1 6101204101 พระมหาวรพงศ์   กุสลชโย 
2 6101204102 พระมหานวมินทร์   สิริเมธี 
3 6101204103 พระมหาภูรัช   ทนฺตว โส 
4 6101204104 พระมหายุทธพิชัย   สิริชโย 
5 6101204105 พระมหาอัคพล   ญาณธีโร 
6 6101204106 พระครูสมุห์จิรชาติ   พุทฺธรกฺขิโต 
7 6101204107 พระอธิการสมคิด   กตปญฺโญ 
8 6101204108 พระค าแสน   ปภสฺสโร 
9 6101204109 พระเฉลิมวุฒิ   จิตตส วโร 
10 6101204110 พระณัฐพล   สิริวฑฺฒโน 
11 6101204111 พระทองพจน์  ธีรธมฺโม 
12 6101204112 พระธีรวัฒน์  ฐิตเมโธ 
13 6101204113 พระประยุทธ   อริยว โส 
14 6101204114 พระพีรพล  อินทปญฺโญ 
15 6101204115 พระภักดี   มหาวิริโย 
16 6101204116 พระศิวากร   เตชปญฺโญ 
17 6101204117 พระสอนสิน   ปญฺญาวโร 
18 6101204118 พระสุมิตร   สุจิตฺโต 
19 6101204119 พระสุริโย  สุขิโต 
20 6101204120 นายคณาพงษ์  พ่ึงมี 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น  12 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ ำตัวนิสิต ชื่อ ฉำยำ-นำมสกุล 

1 6201204101 พระมหาอากาย   ฐิตธมฺโม 
2 6201204102 พระมหาธงชัย   ชาตเมธี 
3 6201204103 พระมหาบ ารุง   ธมฺมเสฏโฐ 
4 6201204104 พระมหาเกียรติพงษ์   อภิสิทฺโธ 
5 6201204105 พระมหาอาณัฐ   กตปุญโญ 
6 6201204106 พระมหานิวัฒน์   อภิชาโน 
7 6201204107 พระมหาโสภณ   กิตฺติโสภโณ 
8 6201204109 พระสุริยะ  ฐานธมฺโม 
9 6201204110 พระยุรนันท์   ภทฺทธมฺโม 
10 6201204111 พระอนุวัฒน์   อนุตฺตโร 
11 6201204112 พระปิยะ   สิริสุวณฺโณ 
12 6201204113 พระกรินทร์   ฐิตธมฺโม 
13 6201204115 พระเตวิช   โชติญาโณ 
14 6201204116 นางสุจิต  กิ่งเกล้า 
15 6201204117 นายชาญวิทย์  พริกบุญจันทร์ 
16 6201204119 นายณัฏฐ์ชนนจ์  ภูจอมจิตร 
17 6201204120 นางสาวตุลยวดี  หล่อตระกูล 
18 6201204122 นายสุทธิพร  จินดา 
19 6201204123 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  ชาวคอนไชย 
20 6201204124 นายวชิรศักดิ์  ยอดปทุมหิรัณย์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น  1 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 
1 6101204001 พระมหาจักรพงศ์ ชินเมธี  ค ายอดใจ 
2 6101204002 พระมหาณรงค์ ธมฺมเมธี  ศรีพันลม 
3 6101204003 พระมหาณัฐพล  กิตฺติปญฺโญ  อรรถารส 
4 6101204004 พระมหาวิษณุ จิรวฑฺฒนเมธี  เจริญพล 
5 6101204005 พระมหาศิวพล พลเมธี  ใกล้ชิด 
6 6101204006 พระมหาสมเกียรติ เขมจาริโณ  จงเกษี 
7 6101204007 พระมหายิ่งยศ มหามงฺคโล  ยืนยง 
8 6101204008 พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต  คงชีวะ 
9 6101204009 พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร  เต๋จ๊ะด ี
10 6101204031 พระจักรพงษ์ อนุตตโร วงษ์โพธิ์ 
11 6101204010 พระชาญชัย ติสฺสว โส  ศรีแพทย์ 
12 6101204011 พระชัยยา ฐิตเมโธ  ตุ่นมี 
13 6101204012 พระชัยวัฒน์ อริญชยญาโณ  เสนาชุม 
14 6101204013 พระนิคม จนฺทธมฺโม  สุขเจริญ 
15 6101204014 พระประเสริฐ เตชโก  ชาภักดี 
16 6101204016 พระสร้อยทอง ปญฺญาวุโธ  ประทุมทอง 
17 6101204017 พระสุรเดช สุมเมธโส  บุญเรือง 
18 6101204018 พระอโณทัย กตปุญโญ  อุ่นเรือน 
19 6101204019 พระเนาวนนท์   ชยาภินนฺโท จ๋อมพนัส 
20 6101204020 Ven.Poke Pha Poke Pha  Poke Pha  
21 6101204021 นายเกรียงไกร พัฒนะโชติ 
22 6101204023 นางสาวณัฐกาญจน์ เข็มนาค 
23 6101204024 นายธเดช ชวัลลักษณ์ 
24 6101204025 นายนนท์ชนันท์กรณ์ ฝ่ายเทศ 
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25 6101204026 นายปฐวี ท้ายเมือง 
26 6101204027 นางสาวปิ่นอนงค์ ทองบ่อ 
27 6101204028 นางสาวปูน วิเศษศรี 
28 6101204029 นางสาวรัตนา สารักษ์ 
29 6101204030 นายวิจิตร เกิดน้อย 
30 6101204043 นายพัฒนภูมิ ผ่องยุบล 
31 6101204045 นายนิทัศน์ ภู่ประเสริฐ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น  2 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 

1 6201204001 พระครูศรีปริยัตยาภิมณฑ์ เขมนโว (บุญทราหาญ)  
2 6201204024 พระครูศรีธรรมวิเทศ ป โ ภาโส (บุญพิทักษ์) 
3 6201204002 พระมหาชาตรี ชาครชโย (ลอดค าทุย) 
4 6201204003 พระมหาเรวัฒ อคฺคาทโร (สลีอ่อน)  
5 6201204004 พระมหาณัฏฐพจน์ ขนฺติธโร (ร่องน้อย) 
6 6201204005 พระสุชาติ สุชาโต (สวน) 
7 6201204006 พระคณิศร ขนฺติพโล (รัตนทองพันธ์) 
8 6201204007 พระศกลวัธน์ จิตฺตปญฺโญ (วงวิวงษ์) 
9 6201204008 พระวัชระพล เพ๊ืยกเถี่ยน (ไชยลา) 
10 6201204009 พระชวณัฐ ภูริชฺชโว (เตียวสกุล) 
11 6201204010 พระทรงวุฒิ ชาตเมธี (รัตนะ) 
12 6201204011 พระวิชาญ จนฺทสาโร (มุ่งภู่กลาง) 
13 6201204012 พระธีรศักดิ์ ธีรญาโณ (ขุมเงิน) 
14 6201204013 พระณัฐพงษ์ ณฏฺฐว โส (สุดใจ) 
15 6201204014 Sothearith Tikkhariro (Sum) 
16 6201204015 Puthea Yon 
17 6201204016 Chuon nat Son 
18 6201204017 นายพีรกิจ โชครัมถ์ 
19 6201204018 นายชลิต วงษ์สกุล 
20 6201204019 นายเอกชัย พรนิคม 
21 6201204020 นายโสภณ สุพงษ์ 
22 6201204021 นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล 
23 6201204022 นายธวัชชัย เย็นใจมา 
24 6201204023 นายสุวิชัย บัวงาม 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น  8 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ ำตัวนิสิต ชื่อ ฉำยำ 
1 6101104001 พระครูวิเทศกัลยาณธรรม กลฺยาณธมฺโม 
2 6101104002 พระครูบวรกิจคุณาธาร วรปญฺโ  
3 6101104003 พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร ภูมิปาโล 
4 6101104004 พระครูวิวิธธวชัชัย วรปุญฺโ  
5 6101104005 พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ กิตฺติปญฺโ  
6 6101104006 พระครูศรีเมธาภรณ์ ฐิตธมฺโม 
7 6101104007 พระครูพิจิตรวรเวท จนฺทสีโล 
8 6101104008 พระปลัดทัศนพล เขมจาโร 
9 6101104009 พระปลัดอนุชาติ นรินฺโท 
10 6101104010 พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ 
11 6101104011 พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต 
12 6101104012 พระมหานารทะ จริยเมธี 
13 6101104013 พระครูสังฆรักษ์อนันต์ สุทฺธิมโน 
14 6101104014 พระครูสังฆรักษ์สงัด ภทฺทธมฺโม 
15 6101104015 พระครูสมุห์ไพฑูรย์ สิริภทฺโท 
16 6101104018 พระใบฎีกาสมคิด นาถสีโล 
17 6101104019 พระสมจิตร าณวีโร 
18 6101104021 พระสุทิน อธิปญฺโ  
19 6101104022 พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น  9 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ ำตัวนิสิต ชื่อ ฉำยำ 
1 6201104001 พระราชวัลภาจารย์ อาจารคุโณ 
2 6201104002 พระศรีรัตนวิมล รตนปญฺโญ 
3 6201104003 พระครูพิทักษ์ศิลปาคม วชิรวุฑฺโฒ 
4 6201104004 พระครูจริยธรรมานุรักษ์ จริยธมฺโม 
5 6201104005 พระครูอาทรวรธรรม อุปสนฺโต 
6 6201104006 พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ เตชปุญฺโญ 
7 6201104007 พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์ สมฺปุณฺโณ 
8 6201104008 พระครูภาวนาคุณาภรณ์ กิตฺติธโร 
9 6201104009 พระมหาเฉลิมพล อชิโต 
10 6201104010 พระมหาอัครวัฒน์ กิตฺติญาโณ 
11 6201104011 พระครูปลัดวิชาญ  วิชฺชาธโร 
12 6201104012 พระครูปลัดพนมชัย มหาวชิโร 
13 6201104013 พระครูสมุห์ดิฐภูมิ จิรธมฺโม 
14 6201104014 พระครูสมุห์วิโรจน์ คุณวีโร 
15 6201104015 พระสมุห์วศิน วิสุทฺโธ 
16 6201104016 พระมุนินทร์ มุนินฺทโร 
17 6201104017 พระวรภพ คุณสมฺปนฺโน 
18 6201104018 พระธงชัย สุนฺทราจาโร 
19 6201104019 พระธงชัย  ขนฺติธโร 
20 6201104020 พระนิคม กตปญฺโญ 
21 6201104021 พระไพโรจน์  สุจิตฺโต 
22 6201104022 พระใบฎีกามนญู  จารุวณฺโณ 
23 6201104023 พระมหาทวี โพธิเมธี 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 5 

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
------------ 

ที ่ รหัสประจ ำตัวนิสิต ชื่อ ฉำยำ-นำมสกุล 
1 6101104202 พระครูปลัดชาติชาย าณโสภโณ 
2 6101104203 พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญฺโ  
3 6101104204 พระสมนึก ธีรปญฺโ  
4 6101104205 พันเอกสาธิต ทิพย์มณี 
5 6101104206 พันต ารวจเอกภูษิต วิเศษคามินทร์ 
6 6101104207 ร้อยต ารวจเอกประพันธ์ คชแก้ว 
7 6101104208 นายวิศิษฎ์สร เอกกิตตินันท์ 
8 6101104209 นายมนตรี พรมวัน 
9 6101104210 นายบวร ขมชุณศรี 
10 6101104212 นางสาวอภิญญา ฉัตรช่อฟ้า 
11 6101104213 นางสาวปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล 
12 6101104214 นางสาวณัชชา อมราภรณ์ 
13 6101104215 นายสมพงศ์ สุนทรธรรม 
14 6101104216 นายไพรัฐ พานิชย์สกุลชัย 
15 6101104218 พระสมุห์บุญโชค กิตติสาโร 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 6 

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
------------ 

ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 
1 6201104201 พระครูปลัดสิทธิชัย  วิสุทฺโธ 
2 6201104202 พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม 
3 6201104203 พระมหาสุริยะ มททโว 
4 6201104204 พระพงษ์ศักดิ ์ สนฺตมโน 
5 6201104205 นางสาวกชนิภา อินทสุวรรณ์ 
6 6201104206 นางสาวชไมพร กิติ 
7 6201104207 นายฉัตรชัย นาถ้ าพลอย 
8 6201104208 นางสาวณัฐกานต์ บุญแนบ 
9 6201104209 นางสาวถนอมขวัญ อยู่สุข 
10 6201104210 นางสาวทัศมาวดี ฉากภาพ 
11 6201104211 นางปนัดดา รักษาแก้ว 
12 6201104212 นายประยูร เจนตระกูลโรจน์ 
13 6201104213 พันเอกวีระ อินทรโสภา 
14 6201104214 นางสาวศศิธร อนันตพันธุ์พงศ์ 
15 6201104215 นางศศิพัชร์ วัฒนรวีวงศ ์
16 6201104216 นายสุรกิจ สุวรรณแกม 
17 6201104217 นายสุวรรณ์ แก้วนะ 
18 6201104218 นางทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช 
19 6201104220 นางสาวบุญชิรา ภู่ชนะจิต 
20 6201104221 นายอภิวัฒ จ่าตา 
21 6201104222 คุณชณิุภา  เปิดโลกนิมิต 
22 6201104223 พล.อ.ปกิตน์  สันตินิยม 
23 6201104224 นายณัฎฐ์ รุ่งวงษ์ 
24 6201104225 นายปรีดา กลิ่นเทศ 
25 6201104226 นายนรา บรรลิขิตกุล 
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26 6201104227 นางสาวจันทร์เพ็ญ  เจียมสมัย 
27 6201104228 นายกิตวิชัย  ไชยพรศิริ 
28 6201104125 นางสาวสิริปภา ภาคอัตถ์ 
29 6201104126 นายกอปรลาภ อภัยภักดิ์ 
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204 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ 1 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 
1 6101104125 พระเทพปริยัติเมธี   
2 6101104102 พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก 
3 6101104109 ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี 
4 6101104124 นายธนะพัฒน์ เดชเลิศวรพัฒน์ 
5 6101104127 นางสาวอภิชญาณัฐโศภา อบสิน 
6 6101104101 พระครูรัตนสุตากร จนฺทโชโต 
7 6101104103 พระมหาพิพัฒพงศ์  ิตธมฺโม 
8 6101104104 พระมหานรินทร์ สุรปญฺโ  
9 6101104105 พระอ๋อน ถาวโร 
10 6101104106 พันเอกภาณุรัตน์ ดีเสมอ 
11 6101104107 พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ 
12 6101104108 ว่าที่พันตรีไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล 
13 6101104110 นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ 
14 6101104112 นายนิติพันธ์ อินทโชติ 
15 6101104113 นายพัททดล เสวตวรรณ 
16 6101104114 นายวีรชัย ค าธร 
17 6101104115 นายสมชาย ชูเมือง 
18 6101104116 นายสุทน ทองเล็ก 
19 6101104118 นายเอนก ณ เชียงใหม่ 
20 6101104119 นางสาวฉัชศุภางค์ สารมาศ 
21 6101104121 นางสาวปณัชช์ฐิตา บูรณกิจ 
22 6101104122 นางสาวรัชฎากร เอ่ียมอ าไพ 
23 6101104123 นางสาวอัญธิษฐา อักษรศรี 
24 6101104126 นายอัครเดช พรหมกัลป์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ 2 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 
1 6201104101 พระเมธาวินัยรส   
2 6201104102 นายธงชัย สิงอุดม 
3 6201104103 นายภูริวัจน ์ ปุณยวุฒิปรีดา 
4 6201104104 นางไพวรรณ ปุริมาตร 
5 6201104117 นายพรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล 
6 6201104106 พระมหาเอกกวิน ปิยวีโร/อะซิ่ม 
7 6201104107 พระครูวินัยธรอธิษฐ์ สุวฑฺโฒ/สุขพานิช 
8 6201104108 พระชินกร สุจิตฺโต/ทองดี 
9 6201104109 พระธงชัย วชิรญาโณ/พิชัย 
10 6201104110 พระภิญโญ ตสฺสนาโม/มีสมบัติ 
11 6201104113 นายกรณัฐ ระงับทุกข์ 
12 6201104115 นายธนพัฒน์ เฉลิมรัตน์ 
13 6201104116 นายประคอง มาโต 
14 6201104120 นางสาวณฐมน หมวกฉิม 
15 6201104121 นางสาวพัชรี สายบุญเยื้อน 
16 6201104122 นางสาวศิริสุดา แสงทอง 
17 6201104123 นางสาวสาลินี รักกตัญญู 
18 6201104124 นางสาวสุมาลี บุญเรือง 
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