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บทคดัยอ่ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชน อาํเภอเมือง 

จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีต่อการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และเพ่ือศึกษา

เปรียบเทียบความรู้และความคิดเห็น ท่ีมีต่อการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคลจาํนวน 399 คน  เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานดว้ย

การหาค่า t-test, F-test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ทั้งน้ีโดยกาํหนดค่านยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงอายอุยูร่ะหว่าง 31 - 35 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยูท่ี่ 3,000 บาท โดยจะมีอาชีพส่วนใหญ่ เป็น เกษตรกร  
และกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
และการท่องเท่ียว การบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นโครงสร้าง 
ดา้นส่งเสริมสุขภาพชีวิต  ดา้นศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน  และดา้นการจดั
ระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผลทดสอบสมมติฐาน
ปัจจยัส่วนคนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั ดา้นโครงสร้างดา้นส่งเสริมสุขภาพชีวิต ดา้นการจดัระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ดา้นการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว การบริหารจดัการและ
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อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และดา้นศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญหา
ทอ้งถ่ิน ไม่แตกต่างกนั มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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Abstract 

 The objectives of this research were to study about level of knowledge opinion of 

Ratchaburi Population to public services in Ratchaburi Provincial Administration Organization. 

Moreover, this research was to study about knowledge and opinion comparing which was related to 

public services in Ratchaburi Provincial Administration Organization.The samples of this study 

consisted of 399 people collected by used questionnaires and were analyzed by statistic method, 

such as percentage, mean standard deviation, t-test F-test and One-way ANNOVA significant was 

specified .05. 

 This study we founded that the characteristics of the participants were female, aged 

between 31-35 years, most studies in the high school. The average income per month. The majority 

of respondents have a monthly income of 3,000 baht, with a farmer. And the research found that 

most of populations were high level of the System Management of Public Services. Considering 

that Planning, Investment, Tourism, Management and Conservation of natural resources and the 

environment, Infrastructure, The Quality of life, Culture, Community Organizing that these groups 

were high level. The hypothesis test indicated the factor of  human did affect the different of 

opinions in Planning, Investment, Tourism, Management and Conservation of natural resources and 
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the environment, Infrastructure, The Quality of life, Culture, Community Organizing and then not 

different of opinions was specified ad .05 
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บทที ่1 
 

ทีม่าและความสําคญั 
 
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรีเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ี
มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน มีความ
อิสระในการกาํหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินการคลงั
และงบประมาณตามกฎหมาย และเป็นองค์กรส่วนปกครองท้องถ่ินขนาดใหญ่ มีพื้นท่ี
ครอบคลุมทั้ งจังหวัด  มีอํานาจหน้าท่ีให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  และปัจจุบัน
คณะกรรมการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติักาํหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าท่ีจัดระบบบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชน ใหมี้ความเหมาะสมและไม่ซํ้าซอ้นกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในพื้นท่ี 
 
 (ประยรู กาญจนดุล, 2538) ตามมาตรา 274 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหลาย
ยอ่มมีความเป็นอิสระในการกาํหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การจดับริการสาธารณะ
ท่ีมีความหลากหลาย โดยตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัการพฒันาของจงัหวดัและประเทศ
เป็นส่วนรวมดว้ยใหมี้การส่งเสริมและช่วยเหลือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็
ในการบริหารงานไดโ้ดยอิสระและตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินได้
อย่างมีประสิทธิภาพพฒันาระบบการคลังท้องถ่ินให้สามารถจัดบริการสาธารณะได้โดย
ครบถว้นตามอาํนาจหนา้ท่ีและดาํเนินการใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกนัจดัตั้งองคก์าร
บริการสาธารณะเพื่อให้เกิดความคุม้ค่าและเป็นประโยชน์ในการบริการประชาชนอยา่งทัว่ถึง 
ใหมี้กฎหมายกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ เพื่อกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีการบริการ
สาธารณะ  
 
 ในปัจจุบันสภาพการจัดระบบบริการสาธารณะให้กับประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีลกัษณะเหมือนและคลา้ยคลึงกนัซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภาย
หลงัจากการประกาศของคณะกรรมการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
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กาํหนดให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการให้บริการสาธารณะ
อย่างเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัในพ้ืนท่ีให้บริการซ้อนทบักบัพื้นท่ีของเทศบาลและองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลซ่ึงเป็นพื้นท่ีในชุมชนระดบัตาํบลและหมู่บา้น ประชาชนยงัไม่เขา้ใจถึงการ
จดัระบบการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัวา่เป็นอยา่งไร 
 
 จากรายงานการสาํรวจของสถาบนัพระปกเกลา้ร่วมกบัสาํนกังานสถิติแห่งชาติใน
ปี 2551 เม่ือดูเป็นรายจงัหวดัพบว่า จงัหวดัราชบุรีมีความพอใจต่อการให้บริการสาธารณะอยู่
ในระดบัน้อย ซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลกั ดงัน้ี  มีการดูแลไม่ทัว่ถึง เป็นพื้นท่ีทบัซ้อนกนัระหว่าง
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนปี 2551 ไว้
ประมาณ 144,869,813 บาท แต่จ่ายจริง 85,464,649 บาท มีการตั้งงบประมาณในการใหบ้ริการ
สาธารณะกบัประชาชนไวสู้ง แต่ประชาชนไดรั้บบริการสาธารณะจากองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัไม่ทัว่ถึง  
 
 ซ่ึงปัจจุบนัประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากการให้บริการสาธารณะไม่ว่าจะ
เป็นการใหบ้ริการสาธารณะขนาดเลก็หรือขนาดใหญ่กต็าม ประชาชนยงัคงตอ้งการใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัเขา้ไปให้บริการ สนับสนุนงบประมาณ และบรรจุแผนงาน/โครงการเขา้
แผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนจังหวดั ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวดัไม่มี
หน่วยงานยอ่ยในแต่ละตาํบลเพื่อใหบ้ริการแก่ประชาชนโดยตรง ประชาชนจาํเป็นตอ้งเดินทาง
มาติดต่อขอรับบริการและประสานงาน ณ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ซ่ึงตั้งอยู่ในตวัจงัหวดั
เพียงแห่งเดียว จึงทาํให้อยากทราบว่าการจดัระบบการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั ในความคิดเห็นของประชาชนเป็นอยา่งไร มีความครอบคลุมและทัว่ถึงหรือไม่ 
 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาว่า ประชาชน อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี มีความ
คิดเห็นต่อการจดัระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัอย่างไร เน่ืองจาก
ประชาชนมีความตอ้งการท่ีหลากหลายต่อการรับบริการสาธารณะจากองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั ฉะนั้น การจดับริการสาธารณะใหก้บัประชาชนจึงเป็นหวัใจสาํคญัในการสนองความ
ตอ้งการส่วนรวมของประชาชน ซ่ึงการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเพื่อนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการทาํงานตามบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรี ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพื่อเป็น
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ประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาให้สอดคลอ้งและตอบสนองกบัความตอ้งการของประชาชนได้
อยา่งแทจ้ริง 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 

1. เพื่อศึกษาความรู้ของประชาชนต่อ อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีต่อการ
จดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้กบัทศันคติต่อการจดัระบบบริการ
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของการจดัระบบบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. ผลการศึกษาสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดระบบ
บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

2. สามารถใหป้ระโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาเพื่อใหส้อดคลอ้งและตอบสนองกบั
ความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 
สมมติฐานในการวจัิย 

 
จากการศึกษาแนวความคิด  ทฤษฏีและผลงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้องต่างๆ  ผู ้วิจัยได้

ตั้งสมมติฐานในการศึกษา คร้ังน้ี คือ 
 
 
สมมติฐานที ่ 1  ปัจจยัส่วนคนท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติการจดัระบบบริการ
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั แตกต่างกนั 
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ขอบเขตการวจัิย 
  

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน อาํเภอเมือง จงัหวดั
ราชบุรี ท่ีมีต่อการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั โดยศึกษาเฉพาะ
ประชาชน ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัราชบุรี ซ่ึงมีทั้ งหมด  22 ตาํบล  ประชาชนจาํนวน 
117,006 คน 
 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. ตวัแปรตน้ 
  ปัจจัยส่วนบุคคล 
  -เพศ 
  -อาย ุ
  -อาชีพ 
  -วฒิุการศึกษา 
  -รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

ทัศนคติของประชาชน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่มีต่อการจัดระบบบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งเป็น 6 ดา้น คือ 1. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  2. 
ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม  4. ดา้นการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 5. ดา้นการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  6. ดา้น
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี  
 
นิยามศัพท์ 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดนิ้ยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัไดด้งัน้ี 

“ความคิดเห็นของประชาชน” หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติในช่วงระยะเวลา 
หน่ึงของประชาชน อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีต่อการจดัระบบบริการสาธารณะตามอาํนาจ
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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 “ทศันคติ” หมายถึง ความรู้สึก ความเช่ือ แนวโนม้ของพฤติกรรม หรือความคิดใด
ก็ตามในลกัษณะการประเมินค่าของอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บ้าน ท่ีมีต่อระบบบริการ
การแพทยฉุ์กเฉิน 
 “ความรู้ของประชาชน” หมายถึง ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง และรายละเอียดต่างๆ ของ
กิจกรรมท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการของประชาชน ตามอาํนาจหนา้ท่ีในการจดับริการ
สาธารณะ 
เจ้าหน้าที่ หมายถึง ขา้ราชการ พนกังานราชการและลูกจา้งในสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั
หนองบวัลาํภู  ท่ีทาํหนา้ท่ีในการใหบ้ริการ 
 “บริการสาธารณะ” หมายถึง กิจการท่ีทาํเพื่อสนองความตอ้งการส่วนรวมของ
ประชาชนทาํใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 “อายุ” หมายถึง อายุจริงของ ประชาชน อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 “ระดบัการศึกษา” หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของ ประชาชน อาํเภอเมือง 
จงัหวดัราชบุรี ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
 “อาชีพ” หมายถึง อาชีพของ ประชาชน อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 “รายได”้ หมายถึง รายไดข้อง ประชาชน อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 



 

 
 

 
 

บทที ่2 
 

แนวคดิทฤษฏแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน อาํเภอเมือง จงัหวดั
ราชบุรี ท่ีมีต่อการจดัระบบบริการสาธารณะตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํ แนวคิด ทฤษฏี เอกสาร ตาํรา และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี มา
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั ดงัน้ี 
 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัทศันคติ 
 

2. แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ 
 

3. แนวคิดเก่ียวกบัการบริการสาธารณะ 
 

4. แนวคิดเก่ียวกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั 

 
5. แนวคิดกระบวนการบริหารและพฒันาขั้นพื้นฐานบริการสาธารณะ 

 
6. แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
7. แนวคิดเก่ียวกบัการติดตามและประเมินผล 

 
8. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี 

 
9. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัทศันคต ิ
 

ความหมายของทศันคต ิ
 

ทศันคติ เป็นแนวความคิดท่ีมีความสําคญัมากแนวหน่ึงทาง จิตวิทยาสังคม และ การส่ือสาร 
และมีการใช ้คาํน้ีกนัอยา่งแพร่หลาย สาํหรับการนิยามคาํว่า ทศันคติ นั้น ไดมี้นกัวิชาการหลาย
ท่านใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

1. โรเจอร์ (Roger , 1978 : 208 – 209 อา้งถึงใน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร , 2533 : 122) ได้
กล่าวถึง ทศันคติ ว่า เป็นดชันีช้ีว่า บุคคลนั้น คิดและรู้สึกอยา่งไร กบัคนรอบขา้ง วตัถุ
หรือส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย ทศันคติ นั้นมีรากฐานมาจาก ความ
เช่ือท่ีอาจส่งผลถึง พฤติกรรม ในอนาคตได ้ทศันคติ จึงเป็นเพียง ความพร้อม ท่ีจะ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็น มิติของ การประเมิน เพื่อแสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบ ต่อ
ประเดน็หน่ึง ๆ ซ่ึงถือเป็น การส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ี
เป็นผลกระทบมาจาก การรับสาร อนัจะมีผลต่อ พฤติกรรม ต่อไป 

2. โรเสนเบิร์กและฮอฟแลนด ์(Rosenberg and Hovland , 1960 : 1) ไดใ้หค้วามหมาย
ของ ทศันคติ ไวว้่า ทศันคติ โดยปกติสามารถ นิยาม ว่า เป็นการจูงใจต่อแนวโนม้ใน 
การตอบสนองอยา่งเฉพาะเจาะจงกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

3. เคลเลอร์ (Howard H. Kendler , 1963 : 572) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง สภาวะความ
พร้อม ของบุคคล ท่ีจะ แสดงพฤติกรรม ออกมา ในทางสนบัสนุน หรือ ต่อตา้นบุคคล 
สถาบนั สถานการณ์ หรือ แนวความคิด 

4. คาร์เตอร์ วี. กดู (Carter V. Good , 1959 : 48) ใหค้าํจาํกดัไวว้่า ทศันคติ คือ ความ
พร้อม ท่ีจะ แสดงออก ในลกัษณะใด ลกัษณะหน่ึง ท่ีเป็น การสนบัสนุน หรือ ต่อตา้น
สถานการณ์ บางอยา่ง บุคคล หรือส่ิงใดๆ 

5. นิวคอมบ ์(Newcomb , 1854 : 128) ใหค้าํจาํกดัความไวว้่า ทศันคติ ซ่ึงมีอยูใ่นเฉพาะ
คนนั้น ข้ึนกบั ส่ิงแวดลอ้ม อาจ แสดงออก ในพฤติกรรม ซ่ึงเป็นไปไดใ้น 2 ลกัษณะ 
คือ ลกัษณะชอบหรือพึงพอใจ ซ่ึงทาํให้ผูอ่ื้นเกิด ความรักใคร่ อยากใกลชิ้ดส่ิงนั้น ๆ 
หรืออีก ลกัษณะหน่ึง แสดงออก ในรูปความไม่พอใจ เกลียดชงั ไม่อยากใกลส่ิ้งนั้น 

6. นอร์แมน แอลมุน (Norman L. Munn , 1971 : 71) กล่าววา่ ทศันคติ คือ ความรู้สึก และ 
ความคิดเห็น ท่ีบุคคล มีต่อส่ิงของ บุคคล สถานการณ์ สถาบนั และขอ้เสนอใด ๆ 
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ในทางท่ีจะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซ่ึงมีผลทาํให้ บุคคลพร้อม ท่ีจะ แสดงปฏิกิริยา 
ตอบสนอง ดว้ย พฤติกรรม อยา่งเดียวกนัตลอด 

7. จี เมอร์ฟี, แอลเมอร์ฟี และ ที นิวคอมบ ์(G. Murphy , L. Murphy and T. Newcomb , 
1973 : 887) ใหค้วามหมายของคาํว่า ทศันคติ หมายถึง ความชอบ หรือไม่ชอบ พึงใจ 
หรือไม่พึงใจท่ีบุคคลแสดงออกมาต่อส่ิงต่างๆ 

8. เดโช สวนานนท ์(2512 : 28) กล่าวถึง ทศันคติ ว่าเป็นบุคลิกภาพท่ีสร้างข้ึนได ้
เปล่ียนแปลงไดแ้ละเป็น แรงจูงใจ ท่ีกาํหนด พฤติกรรม ของบุคคล ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม
ต่าง ๆ 

9. ศกัด์ิ สุนทรเสณี (2531 : 2) กล่าวถึง ทศันคติ ท่ีเช่ือมโยงไปถึง พฤติกรรมของบุคคล 
วา่ ทศันคติ หมายถึง 

1. ความสลบัซบัซอ้นของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการท่ีจะ สร้างความ
พร้อม ท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง ตามประสบการณ์ของบุคคลนั้น ท่ีไดรั้บมา 

2. ความโนม้เอียง ท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางท่ีดีหรือ ต่อตา้น ส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีจะมาถึงทางหน่ึงทางใด 

3. ในดา้น พฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตวั หรือความพร้อมท่ีจะตอบสนอง 
 

จากคาํจาํกดัความต่าง ๆเหล่าน้ี จะเห็นไดว้า่มีประเดน็ร่วมท่ีสาํคญัดงัน้ีคือ 

1. ความรู้สึกภายใน 

2. ความพร้อม หรือ แนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึง ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า 
ทศันคติ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกนัระหว่างความรู้สึก และความเช่ือ หรือการรู้
ของบุคคล กบัแนวโนม้ท่ีจะมี พฤติกรรมโตต้อบ ในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของ 
ทศันคติ นั้น 

โดยสรุป ทศันคติ ในงานท่ีน้ีเป็นเร่ืองของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโนม้
เอียงของบุคคล ท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสาร และการเปิดรับ รายการกรองสถานการณ์ ท่ีได้
รับมา ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งเชิงบวก และเชิงลบ ทศันคติ มีผลให้มีการแสดง พฤติกรรม 
ออกมา จะเห็นไดว้่า ทศันคติ ประกอบดว้ย ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึก
นั้น ออกมาโดยทางพฤติกรรม 
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2. แนวคดิเกีย่วกบัความรู้ 
 

 การศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ไดมี้ผูส้นใจและทาํการศึกษาไวม้าก ใน
ท่ีน้ีจะรวบรวมความหมาย และสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งมาอธิบายพอสงัเขป ดงัน้ี 
 
ความหมายของความรู้ 
 
 โสภิณทองปาน (2544 : 32-33) ใหค้วามหมายความรู้ หมายถึง การเรียนและการ
แสวงหาความรู้ โดยไดแ้ยกความรู้เป็น 2 ประเภท คือ ความรู้ท่ีสามารถอธิบายใหค้นทัว่ไปรู้ได้
โดยอาศยัตรรกะและพยานหลกัฐาน และความรู้เฉพาะตวั ซ่ึงยากท่ีจะอธิบายใหใ้ครเขา้ใจได ้
เวน้แต่บางคนหรือบางกลุ่ม เช่น ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเช่ือ ศาสนา เป็นตน้ 
 
 นภสัวรรณ เตชะสืบ  (2544 : 10) ไดก้ล่าวถึงความรู้ วา่เป็นขอ้เทจ็จริง ความสามารถ
ในการจาํและเขา้ใจรายละเอียดของขอ้มูลในดา้นต่างๆ ท่ีบุคคลไดส้ะสมและถ่ายทอดต่อๆ กนั
มา รวมถึงเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีบุคคลสามารถรับทราบไดแ้ละสามารถแสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ี
ระลึกได ้
 
 สุภาพ ฉตัราภรณ์(2539: 33-36) กล่าววา่ ความรู้ คือ ความสามารถในการจดจาํ การ
ทวนความจาํ ความทรงจาํ การจดักลุ่ม ตดัสินวิเคราะห์ รู้แบบแผน โครงสร้างและทฤษฎีในส่ิง
ท่ีไดศึ้กษามา 
 
 สรุปไดว้า่ ความรู้ หมายถึง ขอ้เทจ็จริงหรือเร่ืองราวต่างๆ ท่ีบุคคลไดรั้บจากการศึกษา
คน้ควา้ หรือสงัเกต แลว้รวบรวมเป็นความจาํเกบ็สะสมไวแ้ละแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมท่ี
ระลึกได ้หรืออกมาปรากฏใหส้งัเกตไดว้ดัได ้โดยอาศยัความสามารถและทกัษะทางสติปัญญา 
 
ทีม่าของความรู้ 
 
 โกวิท วงศสุ์รวฒัน์  (2543 : 45-46) ไดก้ล่าวถึงความรู้ในทางปรัชญาวา่สามารถแบ่งได้
เป็น 5 สาํนกัใหญ่ คือ 

1. ความรู้ท่ีแทจ้ริงตอ้งมีเหตุมีผล ทุกคนมีเหตุมีผลและสามารถเขา้ถึงความรู้ไดโ้ดย 
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ตนเอง เหตุผลเท่านั้นท่ีจะใชพ้ิสูจน์ความรู้ไดค้รบถว้น สมบูรณ์ 
2. ความรู้ท่ีแทจ้ริงตอ้งเกิดมาจากประสบการณ์ของประสาทสมัผสัเพียงอยา่งเดียว 

เท่านั้น ความรู้ทุกๆ แบบท่ีจิตไดรั้บยอ่มมาจากภายนอกทั้งนั้น 
3. ความรู้ท่ีแทจ้ริงตอ้งนาํมาปฏิบติัได ้ความคิดท่ีเอาไปใชไ้ม่ได ้ไม่มีความหมาย 
4. ความรู้ท่ีแทจ้ริงคือความรู้ท่ีเกิดข้ึนในใจของมนุษยเ์อง โดยทนัทีทนัใด มีความ

เขา้ใจ 
ในเร่ืองต่างๆ ชดัเจน ไม่ตอ้งอาศยัเหตุผลทางตรรกะ 

5. ความรู้ท่ีแทจ้ริงเกิดจากความสงสยั ไม่เช่ือ 
โสภิณทองปาน  (2544 : 33) กล่าววา่ การไดม้าซ่ึงความรู้ มีวิธีการพื้นฐาน 6 วิธี คือ 
1. อายตนะ ประกอบดว้ย การเห็น การไดย้นิ สมัผสั ชิม กล่ิน 
2. ประสบการณ์ ซ่ึงถือเป็นวิธีการเรียนรู้ของมนุษยท่ี์กวา้งขวางท่ีสุด 
3. การรู้เอง เช่น การรู้วา่ดี หรือชัว่ ซ่ึงใหค้าํนิยามไม่ไดแ้ต่รู้เอง 
4. วิวรณ์ รู้เพราะส่ิงอยูเ่หนือธรรมชาติ เช่น จากพระผูเ้ป็นเจา้ 
5. รู้โดยการตรวจสอบ หมายถึง อาศยัตวัเลข ขอ้มูลจากหอ้งปฏิบติัการ 
6. การใชเ้หตุผล เป็นความรู้ท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุด เป็นวธีิการทดสอบความรู้ท่ีมีอยู่

แลว้ 
และสร้างความรู้ใหม่ ใชไ้ดทุ้กสถานการณ์ 
 
การวดัความรู้ 
 วชัระ ทิพยม์งคล  (2541 : 13) วิธีการวดัความรู้กระทาํไดห้ลายวิธี แต่ท่ีนิยมปฏิบติักนั
โดยทัว่ไปคือ วดัโดยการใชแ้บบสอบถามชนิดเลือกตอบเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็น
แบบสอบถามท่ีวดัไดร้อบดา้น กล่าวคือสามารถวดัผลของการเรียนรู้ไดห้ลายอยา่งใน
กระบวนการทางสติปัญญาขั้นสูง ทั้งการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การประเมิณค่า นอกจากน้ีผูต้อบ
ยงัมีโอกาสเดาถูกไดน้อ้ยอีกดว้ย 
 ซ่ึงประเภทแบบสอบภาม มีลกัษณะแตกต่างกนัมากมายทั้งรูปแบบ การนาํไปใช ้ และ
จุดหมายในการสร้าง โดยสามารถแบ่งแบบสอบถามไดด้งัน้ี 

1. แบบทดสอบปฏิบติั เป็นการทดสอบดว้ยการปฏิบติัลงมือกระทาํจริงๆ เช่น การ
แสดง 

ละคร การช่างฝีมือ การพิมพดี์ด เป็นตน้ 
2. แบบทดสอบเขียนตอบ เป็นแบบทดสอบท่ีใชก้นัทัว่ไป ซ่ึงใชก้ระดาษและดินสอ  
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หรือปากกาเป็นอุปกรณ์ช่วยตอบ ผูต้อบตอ้งเขียนตอบทั้งหมด 
3. แบบทดสอบปากเปล่า เป็นแบบทดสอบท่ีใหผู้ต้อบพดูแทนการเขียน มกัจะเป็น

การ 
พดูคุยระหวา่งผูถ้ามกบัผูต้อบ เช่น การสอบสมัภาษณ์ 
 
ระดับของความรู้ 

วฒิุนนัท ์ ชุมแกว้  (2543 : 9-11) ไดก้ล่าวถึงความรู้ในพฤติกรรมการเรียนรู้กลุ่มพทุธิ
พิสยั ไวด้งัน้ี  

พฤติกรรมการเรียนรู้กลุ่มพทุธิพิสยั  เป็นความสามารถและทกัษะทางดา้นสมองใน
การคิดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ซ่ึงแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 6 ชั้นดงัน้ี 

 
1. ความรู้ (Knowledge)  เป็นความสามารถในการจาํหรือระลึกไดซ่ึ้งรวมประสบการณ์

ต่างๆ ท่ีเคยไดรั้บรู้มา 
1.1 ความรู้เฉพาะเร่ืองเฉพาะอยา่ง เป็นการระลึกขอ้สนเทศ ในส่วนยอ่ยเฉพาะ

อยา่งท่ีแยกไดโ้ดดๆ 
 1. ความรู้เก่ียวกบัศพัท ์เก่ียวกบัความหมายของคาํ 
 2. ความรู้เก่ียวกบัความจริงเฉพาะอยา่ง เช่น รู้วนั เดือน ปี เหตุการณ์ 

สถานท่ี ฯลฯ 
 
1.2 ความรู้เก่ียวกบัวิถีทางและวิธีการดาํเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 

1. ความรู้ในเร่ืองระเบียบ แบบแผน ประเพณี 
2. ความรู้เก่ียวกบัแนวโนม้และลาํดบัก่อนหลงั 
3. ความรู้ในการแยกประเภทและจดัหมวดหมู่ 
4. ความรู้เก่ียวกบัเกณฑ ์
5. ความรู้เก่ียวกบัระเบียบและกระบวนการ 

1.3 ความรู้เก่ียวกบัการรวบรวมแนวคิดและโครงสร้าง  
1. ความรู้เก่ียวกบัหลกัการและขอ้สรุปทัว่ไป 

 2. ความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและโครงสร้าง 
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 2. ความเขา้ใจ (Comprehension)  เป็นความสามารถในการแปลความ ตีความหมาย 
และขยายความในเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆ แยกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
  2.1 การแปลความ เป็นการจบัใจความใหถู้กตอ้ง เก่ียวกบัส่ิงท่ีส่ือความหมาย
หรือจากภาษาหน่ึงของการส่ือสารไปสู่อีกรูปแบบหน่ึง 
  2.2 การตีความหมาย เป็นการอธิบายความหมายหรือสรุปเร่ืองราวโดยการจดั
ระเบียบใหม่ รวบรวมเรียบเรียงเน้ือหาใหม่ 
 3. การนาํไปใช ้ (Application)  เป็นความสามารถในการนาํสาระสาํคญัต่างๆ ไปใชใ้น
สถานการณ์จริง หรือกล่าวอีกอยา่งหน่ึง เป็นการใชค้วามเป็นนามธรรมในสถานการณ์รูปธรรม 
ซ่ึงนามธรรมอาจจะอยูใ่นความคิดทัว่ไป กฎเกณฑ ์เทคนิค และทฤษฎี ฯลฯ 
 4. การวิเคราะห์ (Analysis)  เป็นความสามารถในการแยกการส่ือความหมายไปสู่
หน่วยย่อยเป็นองคป์ระกอบสาํคญัหรือเป็นส่วนๆ เพื่อให้ไดล้าํดบัชั้นควานคิดความสัมพนัธ์
การวิเคราะห์เช่นน้ี ก็เพื่อท่ีจะให้เกิดการส่ือความหมายมีความชดัเจนยิ่งข้ึน อาจจาํแนกได ้3 
ลกัษณะ ดงัน้ี 
  4.1 การวเิคราะห์ส่วนประกอบ เป็นการช้ีใหเ้ห็นหน่วยต่างๆ ท่ีเป็น
ส่วนประกอบท่ีอยูใ่นส่ิงท่ีส่ือความหมาย 
 
  4.2 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เป็นการแยกการประสาน หรือ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ ในส่ิงท่ีส่ือความหมาย 
 
  4.3 การวิเคราะห์หลกัการในเชิงจดัดาํเนินงาน เป็นการช้ีใหเ้ห็นถึงระบบ
จดัการ และวิธีการรวบรวมองคป์ระกอบต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
 
 5. การสงัเคราะห์ (Synthesis)  เป็นความสามารถในการนาํหน่วยต่างๆ หรือส่วนต่างๆ 
เขา้เป็นเร่ืองเดียวกนั จดัเรียบเรียงและรวบรวมเพ่ือสร้างแบบแผนหรือโครงสร้างท่ีไม่เคยมีมา
ก่อน อาจจาํแนกได ้3 ลกัษณะ คือ 
 
  5.1 การสงัเคราะห์ขอ้ความ เป็นการผกูขอ้ความข้ึนโดยการพดูหรือเขียนเพื่อ
ส่ือความคิด ความรู้สึก หรือประสบการณ์ไปยงัผูอ่ื้น 
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  5.2 การสังเคราะห์แผนงาน เป็นการพฒันาหรือเสนอแผนการทาํงานท่ี
สอดคลอ้งกนักบัความตอ้งการของงานท่ีไดรั้บมอบหมายหรือท่ีคิดทาํข้ึนเอง 
 
  5 .3  การสัง เคราะห์ความสัมพันธ์  เ ป็นการพัฒนาหรือสร้างชุดของ
ความสัมพันธ์เชิงนามธรรมข้ึน  เพื่อใช้เ ป็นเคร่ืองมือจําแนกหรืออธิบายข้อมูล  หรือ
ปรากฏการณ์บางอยา่งจากขอ้ความเบ้ืองตน้ 
 
 6. การประเมินค่า (Evaluation)  เป็นความสามารถในการตดัสินคุณค่า ของเน้ือหาวสัดุ
อุปกรณ์และวธีิการ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ซ่ึงอาจจะกาํหนด
เกณฑข้ึ์นเองหรือผูอ่ื้นกาํหนด จาํแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ  
 
  6.1 การประเมินตามเกณฑภ์ายใน เป็นการประเมินค่าความถูกตอ้งของวสัดุ
อุปกรณ์ ขอ้ความ เหตุการณ์ ตามคุณสมบติัประจาํตวั ของอุปกรณ์ ขอ้ความ หรือเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน 
 
  6.2      การประเมินค่าตามเกณฑภ์ายนอก เป็นการประเมินค่าโดยอา้งอิงกบั
เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
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3. แนวคดิเกีย่วกบัการบริการสาธารณะ 
 
ความหมายของการบริการ 
 ปรีชาเมียนเพชร (2532: 5 )การบริการ หมายถึง  การปฏิบติัรับใชใ้หค้วามสะดวกต่างๆ   
 จิราภรณ์ กนิษฐรัต (2535 :9) บริการคือ ส่ิงท่ีมีจาํหน่ายลกัษณะของกิจกรรมต่างๆ อาทิ 
การอาํนวยความสะดวกการให้ความช่วยเหลือ โดยมกัจะไมเห็นเป็นตวัตน หากแต่อาจจะมี
ส่ิงของมาประกอบบริการดงักล่าว เพื่อใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน 
 
ความสําคญัของการบริการ 
 สมิต สัชณุกร ( 2543 :15) การบริการเป็นส่ิงสาํคญัในงานดา้นต่างๆ เพราะบริการคือ 
การให้ความช่วยเหลือหรือการดาํเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น ไม่มีการดาํเนินงานใดๆ ท่ี
ปราศจากการบริการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน การให้บริการท่ีมีคุณภาพจะทาํให้องคก์ร
ไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ชบ้ริการในประเดน็ต่างดงัน้ี 
 1.   มีความช่ืนชมต่อผูใ้หบ้ริการ 
 2.   มีความนิยมในหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ 
 3.   มีความระลึกถึงและยนิดีมาขอรับบริการอีก 
 4.   มีความประทบัใจท่ีดีไปอีกนานแสนนาน 
 5.   มีการบอกกล่าวไปยงัผูอ่ื้นแนะนาํใหม้าใชบ้ริการเพิม่ข้ึน 
 6.   มีความภกัดีต่อหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ 
 7.   มีการพดูถึงผูใ้หบ้ริการและหน่วยงานในทางท่ีดี 
 ตรงขา้มหากมีการใหบ้ริการท่ีไม่ดี  ส่งผลใหเ้กิดสภาวะไม่พึงพอใจดงัน้ี 
 1.   มีความรังเกียจตวัผูใ้หบ้ริการ 
 2.   มีความเส่ือมศรัทธาในหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ 
 3.   มีความผดิหวงั  และไม่ยนิดีมาใชบ้ริการอีก 
 4.   มีความประทบัใจท่ีไม่ดีไปอีกนานแสนนาน 
 5.   มีการบอกกล่าวไปยงัผูอ่ื้นไม่แนะนาํใหม้าใชบ้ริการอีก 
 6.   มีการพดูถึงผูใ้หบ้ริการและหน่วยงานในทางท่ีไม่ดี 
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หลกัการให้บริการ 
 มีผูก้ล่าวถึงหลกัการใหบ้ริการ  ดงัน้ี  
 กลุธน ธนาพงศธร ( 2537 : 21) กล่าวถึงการใหบ้ริการ สรุปไดด้งัน้ี 
 1.   หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่  กล่าวคือ  
ประโยชน์  และบริการท่ีองคก์รจดัใหน้ั้น  จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของบุคคลเป็นส่วน
ใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่เป็นการจดัใหบุ้คคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  โดยเฉพาะ  มิฉะนั้นแลว้นอกจาก
จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอ้ืออาํนวยประโยชน์และบริการแลว้ยงัไม่คุม้ค่ากับการ
ดาํเนินการงานนั้นๆ 

2.   หลกัความสมํ่าเสมอ  กล่าวคือ  การให้บริการนั้นๆตอ้งดาํเนินไปอย่างต่อเน่ือง  
และสมํ่าเสมอ   มิใช่ทาํๆ  หยดุๆ  ตามความพอใจของผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังาน    

3.   หลกัความเสมอภาค   บริการท่ีจดันั้นจะตอ้งใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการทุกคนอยา่งเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกนั  ไม่มีการใชสิ้ทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลกัษณะแตกต่างจากคน
อ่ืนๆ 

4.   หลกัความประหยดั  ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชไ้ปในการบริการ จะตอ้งไม่มากจนเกินกว่า
ท่ีจะไดรั้บ 

5.   หลกัความสะดวก   บริการท่ีจดัใหแ้ก่ผูรั้บบริการจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะท่ีปฏิบติั
ไดง่้าย  สะดวก  สบาย  ส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนกั  ทั้งยงัไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจ
ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการหรือผูใ้ชบ้ริการมากจนเกินไป 

ชูวงศ์  ฉายะบุตร ( 2539 )  การพฒันาการให้บริการในเชิงรุกว่าจะตอ้งเป็นไปตาม
หลกัการซ่ึงอาจเรียกง่ายๆ  วา่การบริการเชิงรุกแบบครบวงจร ( Package Service) ดงัน้ี 

1.   ยดึการตอบสนองความตอ้งการจาํเป็นของประชาชนเป็นเป้าหมายการบริการของ
รัฐในเชิงรับ  เน้นการให้บริการตามระเบียบแบบแผน  และมีลกัษณะท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ใหบ้ริการดงัน้ีคือ  

 1.1   ขา้ราชการมีทศันคติวา่  การใหบ้ริการจะเร่ิมตน้ต่อเม่ือมีผูม้าติดต่อขอรับ
บริการมากกว่าท่ีจะมองว่าตนมีหนา้ท่ีจะตอ้งให้บริการให้แก่ราษฎรตามสิทธิประโยชน์ท่ีเขา
ควรจะไดรั้บ 

 1.2   การกาํหนดระเบียบปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจของขา้ราชการ  มัก
เป็นไปเพื่อสงวนอาํนาจของหน่วยงาน   หรือปกป้องตวัขา้ราชการเอง  มีลกัษณะท่ีเน้นการ
ควบคุมมากกวา่การส่งเสริมการติดต่อราชการจึงตอ้งใชเ้อกสารหลกัฐานต่างๆ  เป็นจาํนวนมาก
และตอ้งผา่นการตดัสินใจหลายขั้นตอนซ่ึงบางคร้ังเกินกวา่ความจาํเป็น 
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 1.3   จากการท่ีขา้ราชการมองว่าตนมีอาํนาจในการใช้สมดุลยพินิจ  และมี
กฎระเบียบเป็นเคร่ืองมือท่ีจะปกป้องการใชดุ้ลยพินิจของตน  ทาํใหข้า้ราชการจาํนวนไม่นอ้ยมี
ทศันคติในลกัษณะของเจ้าขุนมูลนาย  ในฐานะท่ีตนมีอาํนาจท่ีจะบนัดาลผลได้ผลเสียแก่
ประชาชน  การดาํเนินความสัมพนัธ์จึงเป็นไปในลกัษณะท่ีไม่เท่าเทียมกนั  และนาํไปสู่ปัญหา
ต่างๆ  เช่นความไม่เตม็ใจท่ีจะบริการรู้สึกไม่พอใจเม่ือราษฎรแสดงความเห็นโตแ้ยง้  เป็นตน้ 

 
ดงันั้น   เป้าหมายแรกของการจดับริการแบบครบวงจรก็คือ  การมุ่งประโยชน์ของ

ประชาชนผูรั้บบริการทั้งผูท่ี้มาติดต่อขอรับบริการให้ครอบคลุม  ผูท่ี้อยู่ในข่ายท่ีควรจะไดรั้บ
บริการทุกคน 

 1.   ขา้ราชการจะตอ้งถือว่าการให้บริการเป็นภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งดาํเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง  โดยจะตอ้งพยายามจดับริการใหค้รอบคลุม  ผูท่ี้อยูใ่นข่ายท่ีควรจะไดรั้บบริการ
ทุกคน 

 2.   การกาํหนดระเบียบ  วิธีปฏิบติัและการใชดุ้ลยพินิจจะตอ้งคาํนึงถึงสิทธิ
ประโยชน์ของผูรั้บบริการเป็นหลกั  โดยพยายามให้ผูรั้บบริการไดสิ้ทธิประโยชน์ท่ีควรจะ
ไดรั้บอยา่งสะดวกรวดเร็ว 

 3.   ขา้ราชการจะตอ้งมองผูม้ารับบริการว่า  มีฐานะและศกัด์ิศรีเท่าเทียมกบั
ตน  มีสิทธิจะรับรู้ใหค้วามเห็นโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2.   ความรวดเร็วในการให้บริการสังคมปัจจุบนั  เป็นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่างๆ
อย่างรวดเร็ว  และมีการแข่งขนักบัสังคมอ่ืนๆ  อยู่ตลอดเวลา  ในขณะท่ีปัญหาพื้นฐานของ
ระบบราชการ  คือ  ความล่าช้า  ซ่ึงในด้านหน่ึงเป็นความล่าช้าท่ีเกิดจากความจาํเป็นตาม
ลกัษณะของการบริการราชการ   เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมแห่งรัฐ  แต่ในหลายส่วนความล่าชา้
ของระบบราชการเป็นเร่ืองท่ีสามารถแกไ้ขได ้ เช่น   ความล่าชา้ท่ีเกิดจากการปัดภาระในการ
ตดัสินใจ  ความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึนเพราะขาดการพฒันางานหรือนาํเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช ้ 
เป็นตน้  ปัญหาท่ีตามมาก็คือ  ระบบราชการถูกมองว่า  เป็นอุปสรรคสาํคญัในการพฒันาความ
เจริญกา้วหนา้  และเป็นตวัถ่วงในระบบการแข่งขนัเสรี  ดงันั้น  ระบบราชการจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
ตั้งเป้าหมายในอนัท่ีจะพฒันาการให้บริการให้มีความรวดเร็วมากข้ึน  ซ่ึงอาจกระทาํไดใ้น  3  
ลกัษณะคือ 

 2.1   การพฒันาขา้ราชการ   ใหมี้ทศันคติ  มีความรู้  ความสามารถ  เพื่อใหเ้กิด
ความชาํนาญงาน  มีความกระตือรือร้นและกลา้ตดัสินใจในเร่ืองท่ีอยูใ่นอาํนาจของตน 
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 2.2   การกระจายอาํนาจหรือมอบอาํนาจให้มากข้ึน  และปรับปรุงระเบียบ
วิธีการทาํงานใหมี้ขั้นตอนและใชเ้วลาในการใหบ้ริการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

 2.3   การพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ  ท่ีจะทาํใหส้ามารถใหบ้ริการไดเ้ร็วข้ึน 
อน่ึง   การพฒันาความรวดเร็วในการให้บริการเป็นเร่ืองท่ีสามารถกระทาํได้   ใน

ขั้นตอนก่อนการให้บริการ   ซ่ึงได้แก่   การวางแผน  การเตรียมการต่างๆ   ให้พร้อมท่ีจะ
ให้บริการและการนาํบริการไปสู่ผูท่ี้สมควรท่ีจะไดรั้บบริการเป็นการล่วงหน้า  เพื่อป้องกนั
ปัญหาหรือความเสียหาย  เช่น  การแจกจ่ายนํ้ าสําหรับหมู่บา้นท่ีประสบภยัแลง้นั้น  หน่วย
ราชการไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งรอให้มีการร้องขอ  แต่อาจนาํนํ้ าไปแจกดจ่ายแก่หมู่บา้นเป้าหมาย
ล่วงหนา้ไดเ้ลย   การพฒันาความรวดเร็วในขั้นตอนให้บริการ  เม่ือมีผูม้าติดต่อขอรับบริการ   
และการพฒันาความรวดเร็วในขั้นตอนภายหลงัการให้บริการ  เช่น  การรายงาน  การติดตาม
ผล   การจดัเก็บเอกสารต่างๆ  เป็นตน้  เพื่อให้วงจรของการให้บริการสามารถดาํเนินการ
ต่อเน่ืองไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ตวัอย่างเช่น  การให้บริการในการจดัทาํบตัรประจาํตวัประชาชน   
ซ่ึงจะตอ้งมีการจดัส่งเอกสารหลกัฐานให้ส่วนกลาง    เพื่อจดัทาํบตัรประจาํตวัการแจง้ยา้ย
ปลายทาง  ท่ีสาํนกัทะเบียนตน้ทาง  เป็นตน้   
 

3.  การใหบ้ริการจะตอ้งเสร็จสมบูรณ์เป้าหมายของการใหบ้ริการเชิงรุกแบบครบวงจร
อีกประการหน่ึง  กคื็อความเสร็จสมบูรณ์ของการใหบ้ริการ  ซ่ึงหมายถึง  การเสร็จสมบูรณ์ตาม
สิทธิประโยชน์ท่ีผูรั้บบริการจะตอ้งไดรั้บ  โดยท่ีผูรั้บบริการไม่จาํเป็นตอ้งมาติดต่อบ่อยคร้ังนกั  
ซ่ึงลกัษณะท่ีดีของการให้บริการท่ีเสร็จสมบูรณ์ก็คือ  การบริการท่ีแลว้เสร็จในการติดต่อเพียง
คร้ังเดียวหรือไม่เกิน  2  คร้ัง  (คือ  มารับเร่ืองท่ีแลว้เสร็จอีกคร้ังหน่ึง 

 นอกจากน้ี  การบริการท่ีเสร็จสมบูรณ์  ยงัหมายถึง  ความพยายามท่ีจะ
ให้บริการในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีผูม้าติดต่อขอรับบริการสมควรจะไดรั้บดว้ย  แมว้่าผูม้าขอรับบริการ
จะไม่ไดข้อรับบริการในเร่ืองนั้นก็ตาม  แต่ถา้เห็นว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของผูรั้บบริการ  ก็ควร
ท่ีจะให้คาํแนะนาํและพยายามให้บริการในเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย  เช่น  มีผูม้าขอคดัสาํเนาทะเบียน
บา้น  หากเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการพบว่า  บตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั้ นหมดอายุแลว้  ก็
ดาํเนินการจดัทาํบตัรประจาํตวัประชาชนใหใ้หม่  เป็นตน้ 
 4.  ความกระตือรือร้นในการให้บริการ  ความกระตือรือร้นในการให้บริการ  เป็น
เป้าหมายท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง  ในการพฒันาการให้บริการในเชิงรุก  ทั้ งน้ีเน่ืองจาก
ประชาชนบางส่วนยงัมีความรู้สึกว่า  การติดต่อขอรับบริการจากทางราชการเป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก  
และเจา้หน้าท่ีไม่ค่อยเต็มใจท่ีจะให้บริการ  ดงันั้น  จึงมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการบริการของรัฐ  
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และต่อเจา้หนา้ท่ี  ผูใ้หบ้ริการพยายามใหบ้ริการดว้ยความกระตือรือร้นแลว้  ก็เพื่อจะทาํใหผู้ม้า
รับบริการเกิดทศันคติท่ีดี  ยอมรับฟังเหตุผล  ฟังคาํแนะนาํต่าง ๆ มากข้ึน  และเตม็ใจท่ีจะมารับ
บริการในเร่ืองอ่ืน ๆ อีก  นอกจากน้ีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  ยงัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี
ทาํให้การบริการนั้นมีความรวดเร็วและมีความสมบูรณ์  ซ่ึงจะนาํไปสูความเช่ือถือศรัทธาของ
ประชาชนในท่ีสุด 

5. การให้บริการดว้ยความถูกตอ้งสามารถตรวจสอบไดก้ารพฒันาการให้บริการแบบ
ครบวงจรนั้นไม่เพียงแต่จะตอ้งใหบ้ริการท่ีเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น  แต่จะตอ้งมีความถูกตอ้งชอบ
ธรรมทั้งในแง่ของนโยบายและระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นสาํคญั  เช่น  ในกรณีท่ีมีผู ้
มาขออนุญาตใชอ้าวุธปืนนายทะเบียนจะตอ้งมีการสอบสวนขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความประพฤติ
และความจาํเป็นของผูรั้บบริการด้วย  หรือในกรณีท่ีมีผูม้าขอจดทะเบียนหย่า  แมว้่านาย
ทะเบียนจะสามารถดาํเนินการให้ไดต้ามความประสงค ์ แต่ในแง่ศีลธรรมจรรยาแลว้  ก็ควรมี
การพูดจาไกล่เกล่ียกบัคู่สมรสเสียก่อน  ดงันั้น  การใชดุ้ลพินิจในการให้บริการประชาชนจึง
ตอ้งเป็นไปอย่างถูกตอ้งและสามารถตรวจสอบได ้ ซ่ึงการตรวจสอบความถูกตอ้งน้ีอาจเป็น
การตรวจสอบ  โดยกลไกภายในระบบราชการเอง  เช่น  การตรวจสอบความถูกตอ้งโดย
ผูบ้งัคบับญัชา  หรืออาจเป็นการตรวจสอบจากภายนอก  ซ่ึงท่ีสาํคญัก็คือ  การตรวจสอบโดย
ประชาชน  และประการสุดทา้ยก็คือการตรวจสอบโดยอาศยัความสํานึกรับผิดชอบในเชิง
ศีลธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของตวัขา้ราชการเอง 

6. ความสุภาพอ่อนนอ้ม  เป้าหมายอีกประการหน่ึงของการพฒันาการให้บริการแบบ
ครบวงจร  คือ  เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการจะตอ้งปฏิบติัต่อประชาชนผูม้าติดต่อขอรับบริการดว้ย
ความสุภาพอ่อนนอ้ม  ซ่ึงจะทาํให้ผูม้ารับบริการมีทศันาคติท่ีดีต่อขา้ราชการและการติดต่อกบั
ทางราชการอนัจะส่งผลให้การส่ือสารทาํความเขา้ใจระหว่างกนัเป็นไปไดง่้ายยิ่งข้ึน  ความ
สุภาพอ่อนน้อมในการให้บริการนั้น  จะเกิดข้ึนไดโ้ดยการพฒันาทศันคติของขา้ราชการให้
เขา้ใจว่าตนมีหนา้ท่ีในการบริการและเป็นหน้าท่ีท่ีมีความสาํคญัรวมทั้งมีความรู้สึกเคารพใน
สิทธิและศกัด์ิศรีของผูท่ี้มาติดต่อขอรับบริการ 

7.  ความเสมอภาค  การให้บริการแบบครบวงจร  จะตอ้งถือว่าขา้ราชการมีหน้าท่ีท่ี
จะตอ้งใหบ้ริการแก่ประชาชนโดยเสมอภาคกนั  ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข  ดงัน้ี 

 7.1  การใหบ้ริการจะตอ้งเป็นภายใตร้ะเบียบแบบแผนเดียวกนั  และไดรั้บผล
ท่ีสมบูรณ์ภายใตม้าตรฐานเดียวกนั  ไม่ว่าผูรั้บบริการจะเป็นใครก็ตาม  หรือเรียกว่า  ความ
เสมอภาคในการใหบ้ริการ 
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 7.2  การบริการจะตอ้งคาํนึงถึงความเสมอภาค  ในโอกาสท่ีจะไดรั้บบริการ
ด้วยทั้ ง น้ี เพราะประชาชนบางส่วนของประเทศ   เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีข้อจํากันในเร่ือง
ความสามารถในการท่ีจะติดต่อขอรับบริการจากรัฐ  เช่น  มีรายไดน้อ้ย  ขาดความรู้ความเขา้ใจ
หรือขอ้ข่าวสารท่ีเพียงพออยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลทุรกนัดาร  เป็นตน้  ดงันั้นการจดับริการของทาง
ราชการจะตอ้งคาํนึงถึงคนกลุ่มน้ีดว้ย  โดยจะตอ้งพยายามนาํบริการไปให้ผูรั้บบริการของทาง
ราชการจะตอ้งคาํนึงถึงคนกลุ่มน้ีดว้ยโดยจะพยายามนาํบริการตามสิทธิประโยชน์ท่ีควรจะตอ้ง
คาํนึงถึงคนกลุ่มน้ี เช่น  การจดัหน่วยบริการเคล่ือนท่ีต่าง ๆ เป็นตน้  การลดเง่ือนไขในการ
บริการให้เหมาะสมกับความสามารถของผูบ้ริการ  เช่น  การออกบัตรสงเคราะห์ในการ
รักษาพยาบาลใหแ้ก่ผูมี้รายไดน้อ้ยการเรียกเกบ็ค่าปรับในอตัราท่ีตํ่าท่ีสุดตามท่ีกฎหมายกาํหนด  
เม่ือเห็นว่าผูรั้บบริการไม่มีเจตนาท่ีจะเล่ียงการปฎิบติัตามกฎหมาย  แต่เป็นเพราะขาดขอ้มูล
ข่าวสารเป็นตน้  ซ่ึงอาจเรียกตามเสมอภาคน้ีว่า  ความเสมอภาคท่ีจะไดรั้บบริการท่ีจาํเป็นจาก
รัฐ 

การพฒันาการให้เชิงรุกแบบครบวงจร  หรือ  Package Serviceเป็นการพฒันาการ
ใหบ้ริการท่ีมีเป้าหมายท่ีจะทาํใหป้ระชาชนไดรั้บอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการให้บริการ มุ่งท่ีจะให้บริการในเชิงส่งเสริมและสร้างทศันคติ และความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ ตลอดจนเป็นการให้บริการท่ีมีความถูกตอ้งชอบธรรม
สามารถตรวจสอบไดแ้ละสร้างความเสมอภาคทั้งในการใหบ้ริการและในการท่ีจะไดรั้บบริการ
จากรัฐ 

อญัญรักษ์ เลิศกุศล  (2543 : 10)  ไดเ้สนอแนวคิดในการให้บริการท่ีเรียกว่า  Total  
Quality  Service  (T  Q  S)  โดยเนน้การบริการท่ีจะใหผ้ลการบริการผกูใจประชาชน  ซ่ึงให้
ความสําคญักับคนโดยให้คนมีอิสระท่ีจะทาํงานบริการได้อย่างเต็มท่ีและเต็มใจ  จนเป็น
วฒันธรรมของหน่วยงานไม่ยึดติดกับกฎระเบียบขอ้บงัคบัคนเกินเหตุ  และมุ่งไปท่ีความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคคลเป็นแนวคิดท่ีว่า  การบริการเป็นเร่ืองท่ีคนจะกระทาํตอ้งเป็นเร่ืองของ
ใจ  ไม่ใช่การทาํไปตามกฎระเบียบท่ีวางไว ้ เพื่อกาํหนดวิธีให้บริการ  โดยไดเ้สนอแนวคิดใน
การปฏิบติัการให้บริการอนัเปรียบเสมือนด้านแต่ละด้านของรูป  สามเหล่ียมด้านเท่า  ซ่ึง
ภายในบรรจุผูรั้บบริการไว ้ หากขาดปัจจยัดา้นหน่ึงไป  สามเหล่ียมน้ีจะไม่ครบดา้นเป็นรูป
สามเหล่ียมต่อไปได้  นั่นหมายความว่าองค์กรจะให้บริการท่ีดีต่อไปไม่ได้  ซ่ึงเรียกว่า  
“สามเหล่ียมแห่งการบริการ”  ( The  Service  Triangle )  ดงัรูปหลกัเหล่ียมแห่งการบริการ 
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จากหลกัการน้ีจะเห็นว่า  การจะสร้างความประทบัใจให้กับประชาชนตอ้งจดัการ
เพื่อใหปั้จจยัแห่งสามเหล่ียมแห่งบริการน้ีมี  ความเหมาะสมและสอดคลองกนัคือ 

1.  กลยุทธการบริการ  หรือวตัถุประสงคห์ลกั  อนัใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัตอ้ง
กาํหนดไวเ้พื่อทาํให้การปฏิบติัเขา้สู่เป้าหมายโดยมีความยืดหยุ่นตวัพอเพียง  มีความแม่นยาํ  
ตรงเป้าหมายไดดี้โดยหลกัการพื้นฐานของการสนองตอบความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง
จริงจงั 

2.  ระบบงาน  หรือกระบวนการ  ตอ้งเนน้ใหร้ะบบการบริการประชาชนเป็นเร่ืองเรียบ
ง่ายประชาชนสบายใจเม่ือมาใชบ้ริการ  ไม่ยุง่ยากซบัซอ้นดูเป็นเจา้ขนุมูลนาย  ประชาชนตอ้ง
เขา้ใจได้ง่าย ๆ สามารถเขา้พบเพื่อปรึกษา  หรือเขา้รับบริการได้อย่างเป็นกันเอง  มีความ
คล่องตวัสู  กฎระเบียบเป็นส่ิงท่ีเอ้ืออาํนวยประโยชน์ต่อประชาชน  ทาํให้การบริการดีไม่เป็น
ตวัจาํกดัการบริการ 

3.  ขา้ราชการ  หรือผูใ้ห้บริการในทุกระดบัตอ้งไดรั้บการสรรหา  พฒันาและปรับ
พฤติกรรมตลอดจนวิธีการทาํงานให้มีลักษณะเน้นความสําคัญของประชาชน  นั่นคือมี  
จิตสาํนึกต่อการใหบ้ริการท่ีดี 

การจะทาํใหส้ามเหล่ียมแห่งการบริการสัมฤทธ์ิผล  ตอ้งไดรั้บความร่วมมือร่วมใจจาก
ขา้ราชการทุกฝ่าย  โดยทาํเป็นแผนการพฒันา  การบริการขององคก์รข้ึนใหช้ดัเจน 
 
ความหมายของการบริการสาธารณะ 

การใหบ้ริการสาธารณะ ถือเป็นภารกิจสงัคมของรัฐท่ีตอ้งจดัใหมี้ และใหบ้ริการอยา่ง 
ทัว่ถึงขา้ราชการจึงเป็นกลไกท่ีสาํคญัท่ีจะนาํบริการสาธารณะไปสู่ประชาชน ขา้ราชการจึงเป็น
ตวัจกัรท่ีสาํคญั ถา้เปรียบระบบกบัการบริหารราชการกบัการคา้แลว้ รัฐบาลจะเปรียบเสมือน
ผูข้ายบริการ ซ่ึงผูท่ี้มาขอบริการกคื็อประชาชนนัน่เอง 

ประยรู กาญจนดุล (2538: 108)   กล่าวว่า บริการสาธารณะหมายถึงกิจการท่ีอยูใ่น
ความอาํนวยการหรืออยู่นความควบคุมของฝ่ายปกครอง ท่ีจะทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
สนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน 

นัททวฒัน์บรมานันท์  (2543:28) กล่าวว่าบริการสาธารณะนั้น จะตอ้งประกอบดว้ย
เง่ือนไข 2 ประการคือ 

1. กิจกรรมท่ีถือว่าเป็นบริการสาธารณะ ตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับนิติบุคคล
ไดแ้ก่กิจกรรมท่ีรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผูด้าํเนินการเอง และยงั
หมายความรวมถึงกรณีท่ีรัฐมอบกิจกรรมของรัฐบางประเภทใหเ้อกชนเป็นผูด้าํเนินการดว้ย 



21 
 

2. เป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์สาธารณะ และตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชน 

กล่าวโดยสรุป การพิจารณานิยามและความหมายของคาํว่า”บริการสาธารณะ” จะตอ้ง
พิจารณาจากองคป์ระกอบ 2 ประการ คือ 

 
1. บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในความอาํนวยการหรือความควบคุมของฝ่าย

ปกครอง ลกัษณะท่ีสําคญัท่ีสุดของบริการสาธารณะ คือตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีรัฐจดัทาํข้ึนเพื่อ
สนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน ซ่ึงก็คือเป็นกิจกรรมท่ีอยูใ่นความอาํนวยการของ
รัฐ แต่เน่ืองจากปัจจุบนัภารกิจของรัฐมากข้ึน กิจกรรมบางอยา่งตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัทาํ
สูง ใชเ้งินลงทุนสูง และรัฐไม่มีความพร้อม จึงตอ้งมอบใหบุ้คคลอ่ืน ซ่ึงอาจเป็นหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชนเป็นผูด้าํเนินการ ซ่ึงเม่ือรัฐมอบหนา้ท่ีในการจดัทาํบริการสาธารณะใหบุ้คคลอ่ืน
ดาํเนินการจดัทาํแลว้ บทบาทของรัฐในฐานะผูจ้ดัทาํหรือผูอ้าํนวยการก็เปล่ียนไปเป็นผูค้วบคุม 
โดยรัฐจะเป็นผูค้วบคุมมาตรฐานของบริการสาธารณะ ควบคุมความปลอดภยั รวมทั้งควบคุม
ค่าบริการ ทั้งน้ี เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชน์ตอบแทนมากท่ีสุดและเดือดร้อนนอ้ยท่ีสุด 
  

2. บริการสาธารณะจะตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อสาธารณะประโยชน์ โดยความตอ้งการ
ส่วนรวมของประชาชนอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ความตอ้งการท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่างสุข
สบายและความตอ้งการท่ีจะอยู่อย่างปลอดภยั ดงันั้น บริการสาธารณะท่ีรัฐจดัทาํ จึงตอ้งมี
ลกัษณะท่ีสนองความตอ้งการของประชาชนทั้งสองประเภทดงักล่าว กิจการใดท่ีรัฐเห็นว่ามี
ความจาํเป็นต่อการอยูอ่ยา่งปลอดภยัหรือการอยูอ่ยา่งสุขสบายของประชาชน รัฐกจ็ะตอ้งเขา้ไป
จดัทาํกิจการนั้นและนอกจากน้ี ในการจดัทาํบริการสาธารณะของรัฐ ไม่สามารถจดัทาํบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงได้ รัฐจะตอ้งจดัทาํ
บริการสาธารณะเพื่อประชาชนทุกคนอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั 
 
องค์ประกอบของบริการสาธารณะ 
 

ปรัชญา เวสารัชช ์(2540:10) กล่าวไวว้า่ การใหบ้ริการสาธารณะประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ 4 ประการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยันําเขา้ (Input) หรือทรัพยากร ไดแ้ก่ บุคลากร ทุน อุปกรณ์ และส่ิงอาํนวย
ความสะดวกต่างๆ 
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2. กิจกรรม (Activities) หรือกระบวนการ (Process) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองจาก
การใชท้รัพยากร 

3. ผลลพัธ์ (Result) หรือผลผลิต (Outputs) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใช้
ทรัพยากร 

4. ความเห็น (Opinions) ต่อผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเห็นของประชาชนท่ีมี
ต่อบริการท่ีไดรั้บ 

ประยรู กาญจนดุล (2542:81) กล่าวถึงแนวคิดเร่ืองการให้บริการสาธารณะไว ้ดงัน้ี 
การบริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในอาํนวยการหรือในความควบคุมของรัฐบริการ
สาธารณะมีวตัถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนการจัด
ระเบียบและวิธีดําเนินการบริการสาธารณะ ย่อมจะแก้ไขเปล่ียนแปลงได้เสมอ เพื่อให้
เหมาะสมตามความจาํเป็นแห่งกาลสมยับริการสาธารณะจะตอ้งจดัดาํเนินการอยู่เป็นนิจและ
โดยสมํ่าเสมอไม่มีการหยุดชะงัก ถ้าบริการสาธารณะจะต้องหยุดชักลงด้วยประการใดๆ 
ประชาชนย่อมไดรั้บความเดือดร้อนหรือดา้ยรับความเสยหายเอกชนย่อมมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บ
ประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกนั 

นอกจากแนวคิดเร่ืองการให้บริการสาธารณะดงักล่าวแลว้ การให้บริการควรจะตอ้ง
คาํนึงถึงคุณภาพบริการดว้ย ซ่ึง พาราสุรามาน,เซทามลแ์ละเบอร์ร่ี (Parasuraman, A., Zeithaml, 
V.A., & Berry, L.L., 1985:41-50) ไดศึ้กษาวิจยัพบว่า ในการรับบริการนั้น ผูรั้บบริการจะใช้
เกณฑ ์10 ประการ ในการกาํหนดคุณภาพบริการ คือ 

1. ความไวว้างใจได ้(Reliability) บริการท่ีให้นั้นตอ้งมีความถูกตอ้ง แม่นยาํและ
เหมาะสมตั้งแต่คร้ังแรก รวมทั้งตอ้งมีความสมํ่าเสมอ คือ บริการทุกคร้ังตอ้งให้ผลเช่นเดิม ทาํ
ใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่ผูใ้หบ้ริการเป็นท่ีพึ่งได ้

2. ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการ (Responsiveness) 
ผูใ้ห้บริการจะตอ้งมีความพร้อมและเตม็ใจท่ีจะบริการ สามารถตอบสนองความตอ้งการต่างๆ 
ของผูม้ารับบริการดา้ยทนัท่วงที 

3. สมรรถภาพการให้บริการ (Competence) ผูใ้ห้บริการตอ้งมีทกัษะและความรู้
ความสามารถในการบริการ สามารถแสดงให้ผูรั้บบริการประจักษ์และตอบสนองความ
ตอ้งการของผูม้ารับบริการได ้

4. การเขา้ถึงบริการ (Access) ผูท่ี้มารับบริการจะตอ้งเขา้ถึงบริการดา้ยง่ายและดา้ยรับ
ความสะดวกจากการมารับบริการระเบียบขั้นตอนไม่มากมายซบัซอ้นเกินไป รวดเร็ว ไม่ตอ้ง
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รอนานเวลาท่ีใหบ้ริการเป็นเวลาท่ีสะดวกสาํหรับผูรั้บบริการและการบริการเป็นไปอยา่งเสมอ
ภาค 

5. ความสุภาพ อ่อนโยน มีอธัยาศยัไมตรี (Courtesy) บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ให้บริการจะต้องมีความสุภาพ ความเอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจผู ้มารับบริการ  รวมทั้ งมี
กิริยามารยาท การแต่งกายสุภาพ ใชว้าจาท่ีเหมาะสม มีบุคลิกดี 
 6. การติดต่อส่ือสารท่ีถูกตอ้งเหมาะสม (C0mmunication) การส่ือสารมีความสาํคญั
มากต่อคุณภาพการบริการ นอกจากจะเป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการให้บริการแลว้ยงั
จดัเป็นบริการอีกลกัษณะหน่ึง ดงันั้น ผูใ้หบ้ริการจึงควรมีการใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูม้า
รับบริการ 
 7. ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ความน่าเช่ือถือเกิดจาก ความซ่ือสัตย ์ความจริงใจ 
ความสนใจอยา่งแทจ้ริงของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อผูรั้บบริการ ซ่ึงถือเป็นส่วนสาํคญัมากท่ีสุด 

8. ความปลอดภยั (Security) ไดแ้ก่ ความรู้สึกท่ีมัน่ใจวา่ความปลอดภยัในชีวิต  
ทรัพยสิ์นและช่ือเสียง การปราศจากความรู้สึกเส่ียงอนัตราย และขอ้สงสยัต่างๆ 
 9. ความเขา้ใจและผูม้ารับบริการ (Understanding / knowing the customer) ผูใ้หบ้ริการ
จะตอ้งมีความเขา้ใจและรู้จกัผูท่ี้มารับบริการ 
 10. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) บริการท่ีเสนอออกมาเป็นรูปธรรม
จะทาํใหผู้ม้ารับบริการรู้ถึงการใหบ้ริการนั้นๆ ไดช้ดัเจนและง่ายข้ึน 
 

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า องคป์ระกอบของบริการสาธารณะประกอบดว้ย ผูใ้ห้บริการ 
กระบวนการใหบ้ริการและผูรั้บบริการ ทั้งน้ี โดยตระหนกัถึงการสร้างคุณภาพความมัน่ใจหรือ
สร้างคุณภาพให้บริการประชาชนของรัฐ และคาํนึงถึงความสะดวก การตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนเป็นสาํคญั 
 
การจัดระบบบริการสาธารณะของท้องถ่ิน 
 สมคิด  เลิศไพฑูรย ์(2547 : 447 – 452) ไดก้ล่าวไวว้่า อาํนาจหนา้ท่ีของทอ้งถ่ิน อาจมี
วิธีการในการแบ่งแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ไดห้ลายวิธี แต่หากเราใชว้ตัถุประสงคข์องการใช้
อาํนาจหนา้ท่ีเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง ก็อาจแยกประเภทของอาํนาจหนา้ท่ีของทอ้งถ่ินไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ 
 1.  อาํนาจหนา้ท่ีในการจดัทาํบริการสาธารณะ  (Service public)   
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      บริการสาธารณะ  หมายความถึง  กิจการท่ีอยู่ในความอาํนวยการ  หรือในความ
ควบคุมของฝ่ายปกครองท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน  ทั้งน้ีโดยมี
ลกัษณะเป็นการใหบ้ริการหรือการดาํเนินการอ่ืนเพื่อสนองความตอ้งการของประชาชน  ซ่ึงไม่
มีลกัษณะในการจาํกดัอาํนาจของประชาชนแต่อย่างใด  แต่เป็นการอาํนวยความสะดวกแก่
ประชาชน  ทาํให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  และเป็น
กิจกรรมท่ีจัดทาํข้ึนโดยไม่ได้มุ่งหวงัผลกําไร  แต่มุ่งหวงัให้ประชาชนในท้องถ่ินได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากบริการสาธารณะดงักล่าว 
 แต่เดิมการจดัทาํบริการสาธารณะ  ถือเป็นภารกิจของรัฐโดยตรงท่ีจะตอ้งจดัทาํ
เพื่อสนองตอบความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน  ต่อมาเม่ือจาํนวนประชากรเพ่ิมข้ึน  
สังคมเกิดการขยายตัว  มีความสลับซับซ้อนข้ึน  ความต้องการของประชาชนก็เกิดการ
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์  ทาํใหรั้ฐแต่ผูเ้ดียวไม่สามารถจดัทาํบริการสาธารณะทั้งหลาย
เพื่อสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง  รัฐจึงจาํเป็นตอ้งร่วมมือกบัองคก์รอ่ืน  
หรือบางกรณีก็ตอ้งมอบให้องคก์รอ่ืนเป็นผูจ้ดัทาํบริการสาธารณะให้  ทั้งน้ีก็เพื่อให้การจดัทาํ
บริการสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง  มีประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน 

ภารกิจของรัฐท่ีเป็นบริการสาธารณะนั้นอาจแยกไดเ้ป็น 2  ประเภท  คือ 
     1.  ภารกิจพื้นฐาน  (primary  function)  ไดแ้ก่  การป้องกนัมิใหเ้กิดขอ้พิพาทและยติุ
ขอ้พิพาทเกิดข้ึนแลว้  หรืออีกนัยหน่ึง  คือ  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และรักษาความ
มัน่คงปลอดภยั  ความมัน่คงปลอดภยัมีอยูด่ว้ยกนั  2  ลกัษณะ  คือ  ความมัน่คงปลอดภยัภายใน
ชุมชนและความมัน่คงปลอดภยัจากการประทุษร้ายอนัมีท่ีมาจากภายนอกชุมชน 
     2.  ภารกิจรอง  (secondary  function) ไดแ้ก่  การส่งเสริมคุณภาพ   ตลอดจนการ
ขยายความมัน่คงของชาติไปยงัประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม  รัฐ
ส่งเสริมสวสัด์ิภาพของราษฎรทั้งในทางกายภาพและจิตใจ  รัฐประกนัเง่ือนไขแห่งการครอง
ชีพขั้นตํ่าของราษฎรทุกคน  เช่น  ใหบ้ริการศึกษา  การรักษาพยาบาล  การขนส่งคมนาคม  การ
พักผ่อนหย่อนใจ   ส่งเสริมการเล่นกีฬา   เพื่อให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง   ส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม  ประกนัการวา่งงานคุม้ครองการบริโภคของราษฎรเป็นตน้ 
      สาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเม่ือพิจารณาจากประเภทของบริการสาธารณะ
ขา้งตน้แลว้ทาํใหเ้ห็นไดว้า่  บริการสาธารณะท่ีจะอยูใ่นอาํนาจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ไดน้ั้น  คือ  ภารกิจลาํดบัรอง  ทั้งน้ีเน่ืองจากตามหลกัการกระจายอาํนาจนั้น  ทอ้งถ่ินย่อมมี
อิสระในการบริหารจัดการกิจการภายในส่วนท้องถ่ินของตนอันมีลักษณะเฉพาะและมี
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ผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงภารกิจในส่วนน้ี  ไดแ้ก่  ภารกิจลาํดบัรองท่ีรัฐ
มอบหมายให้ท้องถ่ินบริหารจัดการด้วยตนเอง  โดยเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวซ่ึ้ง
กฎหมายท่ีควรจะนํามากล่าวถึงในท่ีน้ี  คือ  พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542  ซ่ึงไดบ้ญัญติัถึงเร่ืองของการ
กาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดั 

2. อาํนาจหนา้ท่ีในการควบคุมตรวจสอบ  (police) 
อาํนาจหน้าท่ีในการควบคุมตรวจสอบ  ถือได้ว่าเป็นประเภทหน่ึงของอาํนาจ

หน้าท่ีในการจดัทาํบริการสาธารณะ  โดยมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากอาํนาจหน้าท่ีในการจดัทาํ
บริการสาธารณะเพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ท่ี้จะใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในการควบคุมไดต้อ้งเป็นผูท่ี้กฎหมาย
กาํหนดให้อาํนาจไว ้มีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยข้ึนในสังคม  
อนัมีลกัษณะเป็นการใชอ้าํนาจล่วงหนา้   เป็นการใชอ้าํนาจฝ่ายเดียวในทางมหาชน  ในลกัษณะ
ของการจาํกดัเสรีภาพ  กล่าวคือเป็นการใชอ้าํนาจล่วงหนา้ในการก่อใหเ้กิด  เปล่ียนแปลง  โอน  
สงวน  หรือ  ระงบัซ่ึงสิทธิ  หน้าท่ีฝ่ายเดียวข้ึนกบัเอกชน  โดยเอกชนไม่ตอ้งสมคัรใจเลยท่ี
เรียกว่า  “นิติกรรมทางปกครอง” ความสงบเรียบร้อยท่ีตอ้งป้องกนันั้น  มกัมี  3  ลกัษณะ  คือ
ความสงบในถนน  ในท่ีสาธารณะ  ความปลอดภยัในชีวิต  ทรัพยสิ์น  ซ่ึงความสงบเรียบร้อยน้ี
ตอ้งเป็นสาธารณะ  และตอ้งมีลกัษณะท่ีอาจเกิดความไม่สงบข้ึนไดจ้ริง ๆ หากไม่มีการควบคุม
  
 อาํนาจหน้าท่ีในการควบคุมตรวจสอบ  (Police)   ดงักล่าวนั้น ถือเป็นอาํนาจหน้าท่ี
ส่วนหน่ึงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งดาํเนินการข้ึน เพื่อประโยชน์สาธารณะของ
ทอ้งถ่ิน เช่น การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามยั และการ
สาธารณะสถานอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
 อาํนาจหน้าท่ีของท้องถ่ินบางอย่างก็เป็นทั้ งการจัดทาํบริการสาธารณะ  (service  
public)  ในการลกัษณะของการใหบ้ริการและมีลกัษณะของการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในการควบคุม
ตรวจสอบ  (police)  ดว้ยในคราวเดียวกนั  โดยไม่อาจแบ่งแยกไปในทางใดทางหน่ึงได ้ เช่น  
การกาํจดัขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกลู  และนํ้าเสียการจดัใหมี้และควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าขา้ม
และท่ีจอดรถ  เป็นต้น  เน่ืองจากอาํนาจหน้าท่ีของท้องถ่ินดังกล่าวนั้ น  ถือได้ว่าเป็นการ
ให้บริการแก่ประชาชนทาํให้ไดรั้บความสะดวกสบายข้ึน  แต่ในขณะเดียวกนัก็มีลกัษณะของ
การป้องกนั  คือ  การควบคุมการใชเ้สรีภาพของประชาชนรวมอยูด่ว้ย  จึงไม่อาจแบ่งแยกไดว้่า
เป็นอาํนาจหนา้ท่ีในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
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 สรุปไดว้่า  การให้บริการสาธารณะของทอ้งถ่ินเป็นภารกิจของรัฐท่ีจะตอ้งจดัทาํเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน  แต่รัฐไม่สามารถจดัทาํไดอ้ย่างทัว่ถึง  จึง
มอบใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัทาํเพื่อใหก้ารบริการสาธารณะเป็นไปอยา่งทัว่ถึง  
มีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
วธีิการในการจัดทาํบริการสาธารณะ 
 บริการสาธารณะทอ้งถ่ิน  คือ  กิจการท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจัดทาํข้ึนเพื่อ
สนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชนเฉพาะทอ้งถ่ินท่ีแยกต่างหากจากิจการของรัฐ  เป็น
ภารกิจท่ีมีวตัถุประสงค์และลกัษณะในการให้บริการโดยอยู่ในความอาํนวยการหรือความ
ควบคุมของทอ้งถ่ิน 
 บริการสาธารณะทอ้งถ่ินถือเป็นภารกิจท่ีสําคญัและมีความหลากหลาย  แต่เน่ืองจาก
ขอ้จาํกดัเร่ืองขีดความสามารถและจาํนวนประชากรท่ีแตกต่างกนั  รวมไปถึงเพื่อประสิทธิภาพ
ในการจดัทาํบริการสาธารณะ  ทาํใหใ้นบางกรณีทอ้งถ่ินไม่อาจลงมือจดัทาํบริการสาธารณะได้
เองทั้งหมดจึงอาจมีการโอนอาํนาจบางอย่างของตนให้แก่องคก์รอ่ืนร่วมดาํเนินการแทนหรือ
มอบหมายใหอ้งคก์รอ่ืนดาํเนินการให ้
 การดําเนินกิจการท่ีอยู่ในอาํนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้ นย่อม
สามารถกระทาํไดใ้นหลายรูปแบบ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจะจดัการกิจการนั้น ๆ 
ดว้ยตนเองหรือจะมอบหมายให้เอกชนทาํทั้งหมดก็ได ้ ในขณะเดียวกนัก็มีอาํนาจมอบให้
องค์กรอีกองค์กรหน่ึงซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลอีกนิติบุคคลหน่ึงแยกต่างหากจากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการนั้นแทนทอ้งถ่ิน  โดยสามารถควบคุมองค์กรนั้นได้อย่าง
ใกลชิ้ด  ซ่ึงทอ้งถ่ินตอ้งการทาํกิจการในลกัษณะมหาชนก็อาจจดัตั้งสหกรณ์ข้ึน  แต่ถา้ตอ้งการ
จดัทาํอยา่งในระบบธุรกิจเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวักส็ามารถจดัตั้งบริษทัจาํกดัของตนเอง  หรือ
จะถือหุ้นในบริษทัจาํกดัร่วมกบับุคคลอ่ืนก็ไดจึ้งอาจแบ่งวิธีการในการจดัทาํบริการสาธารณะ
ทอ้งถ่ินไดเ้ป็น  3  วิธีการใหญ่ ๆ คือ 
 1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการเอง  เป็นอาํนาจหน้าท่ีจัดทาํบริการ
สาธารณะตามท่ีกฎหมายจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนดไว ้
 2.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เป็นการจดัทาํใน
ลกัษณะอาศยัความตกลงร่วมมือระหวา่งกนั โดยอาจจดัทาํในลกัษณะขอ้ตกลง หรือในรูปแบบ
ของสหการ หรือบริษทั จาํกดั 
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 3.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมอบให้เอกชนดาํเนินการ  โดยวิธีการจา้งตามสัญญา
อาจทาํไดท้ั้งตามวิธีการตามกฎหมายเอกชน  และวิธีการตามกฎหมายมหาชน  ซ่ึงแบ่งเป็น  2  
วิธีการ  คือ  โดยสญัญาทางแพง่  และทางปกครอง 
 ดงันั้น  ผูศึ้กษาจึงสรุปวา่  การใหบ้ริการกบัประชาชนในฐานะผูรั้บบริการ  คือ  การให้
ในส่ิงท่ีประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งการ  การดาํเนินการตอ้งเป็นธรรมอยา่งต่อเน่ือง และสามารถ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัประชาชน 
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4 .แนวคดิเกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
 

 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือเรียกช่ือย่อว่า “อบจ.”   ปัจจุบนัถือเป็นรูปแบบการ
ปกครองทอ้งถ่ินไทยรูปแบบหน่ึง  ซ่ึงมีอาํนาจหน้าท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะให้กบั
ประชาชนในระดบัจงัหวดั  ดงัน้ี 
 1.   อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2540  หน้าท่ีดาํเนินกิจการภายในเขตองคก์ารบริหารส่วน
จังหวดัดังต่อไปน้ีตราขอ้บญัญติัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมายจัดทาํแผนพฒันาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั  และประสานการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรี
กาํหนดสนบัสนุนสภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ินมีการประสาน
และให้ความร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของสภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนแบ่งสรร
เงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งให้แก่สภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนอาํนาจหนา้ท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498  
เฉพาะภายในเขตสภาตาํบลคุม้ครอง  ดูแล  และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จดัทาํกิจการใดๆ อนัเป็นอาํนาจหนา้ท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่นเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั  และกิจการนั้นเป็นการสมควรใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัดาํเนินการหรือ
ให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัทาํ  ทั้งน้ี  ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงจดัทาํกิจการอ่ืนใด
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั 

2.   มีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎกระทรวง ( พ.ศ.  2541 )  ออกตามความในพระราชบญัญติั 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540  เป็นกิจการท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนสมควรใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัร่วมดาํเนินการหรือให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัทาํ  ดงัน้ีจดัให้มีนํ้ า
เพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรกาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกลุบาํบดันํ้าเสียบาํรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มวางผงัเมือง จดัให้มีและบาํรุงรักษาทางบก  ซ่ึงอย่างนอ้ย
ตอ้งเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายวา่ดว้ยทางหลวงจดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางนํ้าจดัใหมี้ท่า
เทียบเรือ  ท่าขา้ม  ท่ีจอดรถ  และตลาดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนจดัการศึกษา  ทาํนุบาํรุงศาสนา  และบาํรุงรักษา
ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   หรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินจดัให้มีและบาํรุง
สถานท่ีสําหรับการกีฬา  สถานพกัผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ  และสวนสัตว ์ ตลอดจน
สถานท่ีประชุมอบรมสําหรับราษฎร จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ 
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ป้องกนัและบาํบดัรักษาโรค จดัตั้งและบาํรุงสถานพยาบาล ส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ กิจการท่ีได้มีการกําหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

3.   อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542 ซ่ึงองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ท่ีมีพื้นท่ีซอ้นทบักบัเทศบาล   องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจึงเป็นเร่ืองการจดัทาํแผนการ
ประสาน  ให้ความร่วมมือและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเลก็   แต่ในกรณีท่ี
บริการสาธารณะใดท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็กไม่สามารถทาํได้  เพราะเร่ือง
ดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีครอบคลุมพื้นท่ีหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นเร่ืองท่ีตอ้งการความ
ร่วมมือขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองท่ีตอ้งการความเป็นเอกภาพ  หรือเป็นเร่ืองท่ี
เกินขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็ก  กฎหมายกาํหนดให้อาํนาจ
เหล่าน้ีเป็นอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  6  ดา้น  ดงัน้ี 

1. ดา้นโครงสร้างพื้นฐานเช่น การคมนาคมและการขนส่ง ทางบก  อาทิ   
การก่อสร้าง  และการบาํรุงรักษาถนนและสะพานเช่ือมต่อระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ่ืน  การดูแลจดัตั้งสถานีขนส่ง  การจดัการจราจรในเขตพื้นท่ี  การขนส่งมวลชนและการ
วิศวกรรมจราจรทางนํ้ า   เช่น  การบาํรุงรักษาทางนํ้ า  เช่ือมต่อระหว่างองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน  การก่อสร้างและดูแลสถานีขนส่งทางนํ้ าสาธารณูปโภคต่างๆแหล่งนํ้ า/ ระบบ
ประปาชนบท  อาทิ  การดูแล  รักษา  พฒันาซ่อมบาํรุงแหล่งนํ้ า   และระบบประปาชนบท
สาธารณูปการ การจดัให้มีตลาด  อาทิ  การจดัให้มีและการควบคุมตลาดการจดัตั้งและดูแล
ตลาดกลางการผงัเมือง  อาทิ  การจดัทาํผงัเมืองรวมจงัหวดั  และการวางและปรับปรุงผงัเมือง
รวม  

2. ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตเช่น การส่งเสริมอาชีพ  อาทิ  การฝึกอบรม   
ส่งเสริมพฒันากลุ่มอาชีพต่างๆงานสวสัดิการสงัคมการสงัคมสงเคราะห์พฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก  
สตรี  คนชรา  ผูด้อ้ยโอกาสอาทิ  งานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  การสงเคราะห์  เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 
การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการ  และการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ เป็นตน้นนัทนาการ
การส่ง เสริมการกีฬา  อาทิ  การจดัหาอุปกรณ์กีฬา  การก่อสร้าง  บาํรุง   รักษาสนามกีฬาการ
จัดให้มีสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ  อาทิ  การบริหารจัดการดูแลบาํรุงรักษาสวนสาธารณะ
การศึกษาการจดัการศึกษาในระบบ อาทิ  การจดัการศึกษาก่อนวยัเรียนหรือปฐมวยั  การจดัการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการจดัการศึกษาสงเคราะห์ การศึกษานอกระบบ  อาทิ  การบริหาร
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การศึกษานอกโรงเรียนระดบัอาํเภอและการจดัการศึกษาระดบัเขต  งานห้องสมุดประชาชน  
เป็นตน้การสาธารณสุข 
การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล  อาทิ  การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต  และการส่งเสริมสุขภาพแม่และเดก็   การพฒันาอนามยับนพื้นท่ีสูงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดต่อ  อาทิ  การควบคุมโรคติดต่องานสนับสนุนเงินอุดหนุนในการสงเคราะห์
ผูป่้วยโรคเร้ือน  ค่าสงัคมสงเคราะห์และค่าฌาปนกิจการจดัใหมี้โรงพยาบาลจงัหวดั 
  3.   ดา้นการจดัระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อยเช่น 
การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน  อาทิ  งานตรวจมาตรา
ชั่ง  ตวง  วดั  และการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ความรู้เก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคแก่
ผูบ้ริโภค การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  อาทิ  การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัเบ้ืองตน้การจดัระบบรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสนับสนุนช่วยเหลือส่วนราชการ  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ินและการให้บริการ   รวมทั้งเอกชนดว้ย 
การประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
  4.   ด้านการวางแผน   การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการ
ท่องเท่ียวเช่น การวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  อาทิ  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  การประสาน
จดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั   และการจดัระบบขอ้มูลเพื่อการวางแผน การพฒันาเทคโนโลย ี อาทิ  
การบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน  การส่งเสริมการลงทุน  อาทิ  งานบริการ
ขอ้มูลนกัลงทุน  และงานเผยแพร่  และชกัจูงการลงทุน  การพาณิชยกรรม  อาทิ  งานทะเบียน
พาณิชย ์ การพฒันาอุตสาหกรรม  อาทิ  การกาํกบัดูแลโรงงาน การอนุญาตใหต้ั้งโรงงาน  การ
ท่องเท่ียว  อาทิ  การวางแผนการท่องเท่ียว  การปรับปรุงดูแลบาํรุงรักษาสถานท่ีท่องเท่ียว  และ
จดัทาํส่ือประชาสมัพนัธ์ 
  5.   ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เ ช่น  การ คุ้มครอง ดูแล   บํา รุ ง รักษา   ใช้ประโยชน์ จ าก ป่าไม้   ท่ี ดิน  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  อาทิ  งานพฒันาป่าชุมชน  การควบคุมไฟป่า  เป็นตน้ 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่างๆ  อาทิ  การติดตามตรวจสอบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและ
มลพิษ  งานสร้างจิตสาํนึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม  งานตรวจสอบคุณภาพนํ้ า  งานตรวจสอบคุณภาพ
อากาศและเสียง  และการบาํบดันํ้าเสียรวม การกาํจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูรวม 
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  6.   ด้านศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเช่น   การ
จดัการดูแลโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  อาทิ  การบาํรุงรักษาโบราณสถาน  การจดัการดูแล
พิพิธภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ  การส่งเสริมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4  นอกจากน้ีคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้
กาํหนดอาํนาจและหน้าท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
เพื่อใหก้ารดาํเนินการจดัระบบบริการสาธารณะตามอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัในเขตจงัหวดั  ดงัน้ี  การให้บริการสาธารณะในเขตจงัหวดัให้ดาํเนินงานในลกัษณะ
โครงการท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีเกินศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในเขตจงัหวดัเป็น
การดาํเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมท่ีเป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
จงัหวดั  ท่ีมุ่งต่อประโยชน์ของทอ้งถ่ินหรือประชาชนเป็นส่วนรวม  และไม่เขา้ไปดาํเนินงานท่ี
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดัสามารถดาํเนินการไดเ้อง เขา้ไปดาํเนินงานตาม
แผนงานหรือโครงการในลกัษณะท่ีมีความคาบเก่ียวต่อเน่ือง  หรือมีผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์ใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากกวา่  1  แห่งข้ึนไป 
 ในการดาํเนินการตามอาํนาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัตามขอ้ 1 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัควรจะดาํเนินการเพ่ือให้เป็นไปในลกัษณะดังน้ีคือ การจดัทาํ
แผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองและประสานการจดัทาํแผนจงัหวดัโดยการสร้างและพฒันา
ระบบการประสานแผนการพฒันาทอ้งถ่ิน  ในจงัหวดัเพื่อนาํไปสู่การใชจ่้ายงบประมาณในการ
พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความสมดุลยแ์ละคุม้ค่าทางเศรษฐกิจการก่อสร้าง
และบาํรุงรักษาโครงการท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรือมีการเก่ียวเน่ืองกนัหลาย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายหลกัในการเช่ือมโยงกบัแผนงาน
โครงการท่ีดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในจังหวัด  การจัดการศึกษา  
สาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์  การพฒันาคุณภาพชีวิตให้กบัประชาชนในระดบัจงัหวดั  
และไม่เป็นการซํ้ าซอ้นกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อขยาย
ศกัยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาการศึกษา  สาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์  การ
พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั   

การส่งเสริมจารีต  ประเพณี  วฒันธรรม  การท่องเท่ียว  การส่งเสริมการลงทุน   
และพาณิชยกรรมของจงัหวดั  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาํหนา้ท่ีเป็นองคก์รหลกัในการกาํจดัมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลรวม  การดูแล
ระบบบาํบดั  นํ้าเสียรวมใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั  ใหบ้ริการดา้นเทคนิค  
วิชาการ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรกล  บุคลากร  แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั   
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ดาํเนินการตามภารกิจท่ีไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการกาํหนด
ขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมถ่าย
โอนท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  “มีหนา้ท่ีท่ีตอ้งทาํ” 
 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  จะกระทาํได้แต่
เฉพาะกรณีท่ีอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีจะตอ้งดาํเนินการเอง  แต่ไม่
สามารถดาํเนินการเองได้  เน่ืองจากเป็นงานปฏิบัติซ่ึงจะตอ้งใช้เทคนิควิชาการสูง  และ
หน่วยงานรัฐนั้นมีความสามารถท่ีจะดาํเนินการไดดี้กว่า  และผลของการใหก้ารสนบัสนุนนั้น
จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั  การ
สนบัสนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในจงัหวดั  จะกระทาํไดใ้นกรณีท่ีเร่งด่วนและ
จาํเป็นหากไม่ดาํเนินการจะก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประชาชน 
 การใหก้ารสนบัสนุนแก่ประชาชน  องคก์รประชาชน  ควรเป็นไปในลกัษณะของการ
ส่งเสริมความสามารถดาํเนินการ  โดยใชศ้กัยภาพของตนเองในการบริหารจดัการในลกัษณะ
ของการร่วมคิด  ร่วมทาํ  ร่วมรับผลประโยชน์  โดยไม่ใหก้ารสนบัสนุนในลกัษณะของการให้
ส่ิงของหรือการเขา้ไปดาํเนินการแทน 
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5 แนวคดิกระบวนการบริหารและพฒันาขั้นพืน้ฐานบริการสาธารณะ 
 

การตอบสนองต่อความจาํเป็นพื้นฐานต่อประชาชน คือ เป้าหมายการพฒันาท่ีสาํคญัท่ีตอ้งจดั
กระบวนการบริหารการพฒันา โดยตอ้งจัดแบบแผนความสัมพนัธ์ขององค์การแบบแผน
ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ โดยการทาํหน้าท่ีในการวางแผน
นโยบายใหม่ๆ ดว้ยวิธีการระดมความคิดเห็นจากสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซ่ึง
เง่ือนไขแห่งความสําเร็จขององคก์ารคุณภาพข้ึนอยู่กบัคุณภาพของผูน้าํท่ีเขา้มาทาํหน้าท่ีโยง
วฒันธรรม ระบบการวางแผน การใชส้ารสนเทศ การเรียนรู้องคก์าร โดยการเก้ือหนุนในระบบ
ซ่ึงกนัและกนั (กฤช เพิ่มทนัจิตต,์2546 หนา้ 222-228; ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ ,2546, หนา้ 
184-186) 
 หลกัการและแนวทางการบริหารงานแนวใหม่ การปรับเปล่ียนวฒันธรรม ค่านิยม
ของขา้ราชการและจา้หนา้ท่ีของรัฐ เนน้ระบบความรับผดิชอบต่อสาธารณะเนน้การมีจริยธรรม 
มีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้(ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช,2546, หนา้ 178-82) 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เน้นหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนทอ้งถ่ินหรือส่วนรวม โดยให้
อิสระในการกาํหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลงั จะมีอุปสรรคบา้งจากความไม่เขา้ใจในอาํนาจหนา้ท่ีท่ีรัฐบาลกาํหนดท่ีอาจมีการทบัซอ้น
กัน ทั้ งระบบงาน เขตปกครอง บุคลากรท่ีปกครอง ความไม่พร้อมของบุคลากรท้องถ่ิน 
ตลอดจนรายไดจ้ากทอ้งถ่ินและงบอุดหนุนจากส่วนกลางท่ีไม่เท่าเทียมกนั (พิทยา บวรวฒันา
,2549,หนา้ 68-73; อมร รักษาสตัย,์ 2546, หนา้ 105-106) 
 การสร้างวิธีการในการวดัผลลพัธ์จากการบริการสาธารณะโดยการประเมินผล
จากการร่วมมือของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันากลยทุธการทาํงานใหม่ โดยสรุปว่าเป้าหมายการ
ใหบ้ริการสาธารณะ คือ (Smith, 2005) 

1. การกาํหนดทิศทางใหช้ดัเจนดว้ยการสร้างวิธีการวดัผลใหท้าํตามท่ีกาํหนดไว ้
2. การใหค้าํแนะนาํ ปรึกษาระหวา่งการดาํเนินการจะเป็นประโยชน์สูงสุด โดย

ใหผู้ช้าํนาญการสร้างประเดน็ให ้
3. เปิดโอกาสใหผู้รั้บบริการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
4. การสร้างวิธีการวดัผล วิเคราะห์ผลเฉพาะงานท่ีปฏิบติั 
5. การเปล่ียนแปลงทางดา้นคุณภาพและมิติการใหบ้ริการ 
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 ปัญหาสร้างงบประมาณการให้บริการสาธารณะ  ภาครัฐมักจะมีปัญหา
งบประมาณดา้นงานระบบสาธารณะ มกัจะมีปัญหาว่าการให้งบประมาณสาธารณะมากๆ จะ
เพิ่มความเจริญทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ การอภิปรายผลของผูเ้ช่ียวชาญใหค้าํนึงถึงความสมดุล
ท่ีถูกตอ้งระหว่างความสําคญัของการสร้างรูปแบบการวดัท่ีมีคุณภาพต่อบริการสาธารณะกบั
การครอบครองการเฝ้าระวงัในการดาํเนินการ 

 จากความหมายและองคป์ระกอบดงักล่าวจะเห็นไดว้า่เป็นการพิจารณาโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบท่ีมีการมองว่าหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้บริการนําปัจจัย
นาํเขา้เขา้สู่กระบวนการผลิตและออกมาเป็นผลผลิตหรือการบริการเช่นเดียวกนั
กบัแนวคิดของ B.M. Vermaอย่างไรก็ตามจากความหมายและองคป์ระกอบ
ดงักล่าวมีประเด็นสาํคญัหน่ึงก็คือการมองในแง่ของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหลงัการ
ให้บริการซ่ึงสามารถวดัได้จากความคิดเห็นหรือทัศนคติของผูรั้บบริการซ่ึง
ปัจจุบนัการปฏิรูประบบราชการได้มุ่งเน้นการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(Result Base Management) ผูศึ้กษาเห็นว่าการวดัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการ
ให้บริการโดยวัดจากผู ้ท่ีได้รับผลโดยตรงคือผู ้รับบริการน่าจะบ่งบอกถึง
ประสิทธิผลประสิทธิภาพของการให้บริการไดใ้นระดบัหน่ึงสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่มิใช่เป็นการจดัให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
โดยเฉพาะหลกัความสมํ่าเสมอคือการให้บริการนั้นๆตอ้งดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ือง
หลกัความเสมอภาคบริการท่ีจดันั้นจะตอ้งให้แก่ผูม้าใชบ้ริการทุกคนอย่างเสมอ
หนา้และเท่าเทียมกนั 
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6. แนวคดิเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

การสร้างการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
ภาคส่วนของสงัคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาคราชการ 

ระดบัของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัตํ่าท่ีสุด 

แต่เป็นระดับท่ีสําคญัท่ีสุดเพราะเป็นก้าวแรกของการท่ีหน่วยงานภาครัฐจะเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้สู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ วิธีการใหข้อ้มูลสามารถใชช่้องทางต่าง ๆ 
เช่น เอกสารส่ิงพิมพ ์การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางส่ือต่าง ๆ การจดันิทรรศการ จดหมาย
ข่าว การจดังานแถลงข่าว การติดประกาศ และการใหข้อ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

2) การรับฟังความคดิเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
การใหข้อ้มูลขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐดว้ย
วิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสาํรวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ การแสดง
ความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

3) การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 
หรือร่วมเสนอแนะทางท่ีนาํไปสู่การตดัสินใจ เพื่อสร้างความมัน่ใจใหป้ระชาชนว่าขอ้มูลความ
คิดเห็นและความตอ้งการของประชาชนจะถูกนาํไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงาน
ของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชา
พิจารณ์ การจดัตั้งคณะทาํงานเพ่ือเสนอแนะประเดน็นโยบาย เป็นตน้ 

4) ความร่วมมือ เป็นการใหก้ลุ่มประชาชนผูแ้ทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดย
เป็นหุน้ส่วนกบัภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตดัสินใจ และมีการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นตน้ 

5) การเสริมอํานาจแก่ประชาชน เป็นขั้นท่ีให้บทบาทประชาชนในระดบัสูง
ท่ีสุด โดยให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ 
โครงการกองทุนหมู่บา้นท่ีมอบอาํนาจใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจทั้งหมด เป็นตน้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนนบัว่าเป็นส่วนท่ีมีความสาํคญัยิ่ง เพราะประชาชนเป็นผู ้
ไดรั้บประโยชน์และโทษโดยตรงจากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือของ
ประชาชนเร่ิมตั้งแต่ “ร่วมคดิ ร่วมตัดสินใจ ร่วมทาํ (ร่วมรับผิดชอบ) ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับ
ประโยชน์” ถา้ประชาชนใหค้วามร่วมมือถือไดว้่างานนั้น ๆ สาํเร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง ดงันั้น การ
ทาํงานใด ๆ ถา้ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมจะทาํให้งานนั้นสําเร็จตามวตัถุประสงค์และ
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เป้าหมาย เน่ืองจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

กล่าวโดยสรุปนักบริหารงานทัว่ไปจะตอ้งสร้างให้บุคลากรในสังกดัและในองคก์ร
เป็นผูท่ี้มีจิตใจใหบ้ริการ (Service Mind) ตามหลกัการท่ีว่า “ยิม้แยม้แจ่มใสตั้งใจสนทนาวาจา
ไพเราะสงเคราะห์เก้ือกูล” เพื่อประชาชนผูรั้บบริการเกิดความสะดวกรวดเร็วถูกตอ้งและเป็น
ธรรมในขณะเดียวกนัก็ไม่ควรละเลยการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานดว้ย
การ “ร่วมคิดร่วมตดัสินใจร่วมทาํ (ร่วมรับผดิชอบ) ร่วมตรวจสอบและร่วมรับประโยชน์” เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนและเม่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดการยอมรับ 
“องค์กรผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน”  

 
ความหมายของการมีส่วนร่วม 

ศกัด์ิสิทธ์ิ  แยม้ศรี  (2543)  ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่า  “การมี
ส่วนร่วมของประชาชน  คือ  การท่ีประชาชนท่ีอยู่ร่วมกันในชุมชน  แสดงออกถึงความ
ประสงคท่ี์จะมีส่วนในการให้ความร่วมมือเพื่อให้กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมไดรั้บการ
แกไ้ขหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพชุมชนท่ีตอ้งดาํเนินชีวิตอยู่ร่วมกนัต่อไปโดยปกติ
สุข”  ปัจจุบนัวิถีชีวิตของประชาชนถูกระทบจากส่ิงต่างๆ  เพิ่มมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นสภาพ
เศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรม  ทาํให้เกิดสภาพการต่างคนต่างอยูมุ่่งหวงัท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาของตนเองให้อยู่รอดไปในแต่ละวนัไม่มีความสนใจต่อสังคมรอบขา้ง  ทาํให้
ปัญหาตามมาหลายดา้นท่ีนบัวนัจะเพิ่มมากยิง่ข้ึน       จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการมี
ส่วนร่วมซ่ึงกนัและกนั  ช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใหต้รงกบัความตอ้งการของทุกคน 

ไพรัตน์  เตชะรินทร์  (2527)  ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ี
รัฐบาลทาํการส่งเสริมชกันาํ และสร้างโอกาสให้กบัประชาชนในชุมชนทั้งส่วนบุคคล กลุ่ม
ชุมชน สมาคม มูลนิธิ และองคก์รอาสาสมคัร ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองรวมกนั 

ยวุฒัน์  วฒิุเมธี  (2526)  ใหค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิด
โอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ การร่วมปฏิบติัและ
ร่วมรับผดิชอบในเร่ืองต่างๆ อนัมีผลกระทบถึงตวัประชาชนเอง 

นิรันดร์  จงวุฒิเวศย ์ (2537)  กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเก่ียวขอ้งทางจิตและ
อารมณ์ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์ ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าให้กระทาํ
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การใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกบัทั้งทาํใหเ้กิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกบักลุ่มดงักล่าว
ดว้ย 

สุจินต์  ดาววีระกุล  (2527)  ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
กระบวนการกระทาํท่ีประชาชนมีความสมคัรใจเขา้มามีส่วนในการกาํหนดการเปล่ียนแปลง 
เพื่อตัวประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนในการตัดสินใจเพื่อตนเองและมีส่วน
ดาํเนินการเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ปรารถนา ทั้งน้ี ตอ้งมิใช่เป็นการกาํหนดกรอบความคิด
จากบุคคลภายนอก 

อาภรณ์พนัธ์  จนัทร์สว่าง  (2522)  กล่าวไวว้่า การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นผลมา
จากการเห็นพอ้งต้องกันในเร่ืองของความต้องการและทิศทางของการเปล่ียนแปลง และ
ความเห็นพอ้งตอ้งกนันั้นจะตอ้งมีมากพอจนเกิดความคิดริเร่ิมโครงการเพื่อการนั้นๆ เหตุผล
เบ้ืองแรกของการท่ีคนเราสามารถรวมกนัได ้ควรจะตอ้งมีความตระหนกัว่าปฏิบติัการทั้งหมด
หรือการกระทาํทั้ งหมดท่ีทาํโดยหรือทาํในนามกลุ่มนั้นกระทาํผ่านองค์กร (Organization) 
ดงันั้น องคก์รจะตอ้งเป็นเสมือนตวันาํใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการได ้  
กล่าวโดยสรุป  การมีส่วนร่วม  หมายถึง  ความร่วมมือของประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องกันโดยใช้ความรู้ความสามารถ  วัสดุอุปกรณ์เข้าร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจในการดําเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  เพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ 
รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ไพรัตน์  เตชะรินทร์  (2527)  ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องนโยบายการพฒันา คือ 

1.  ร่วมทาํการศึกษาคน้ควา้ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
รวมตลอดถึงความตอ้งการของชุมชน 

2.  ร่วมคน้หาและสร้างรูปแบบและวิธีการพฒันาเพื่อแกไ้ขและลดปัญหาของ
ชุมชนหรือเพื่อสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองความตอ้งการ
ของชุมชน 

3.  ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขจดัและ
แกไ้ขตลอดจนสนองความตอ้งการของชุมชน 

4.  ร่วมตดัสินใจในการใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5.  ร่วมจดัหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
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6. ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง
และของหน่วยงาน 

7.  ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย
ท่ีวางไว ้

8.  ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบาํรุงรักษาโครงการและ
กิจกรรมท่ีไดท้าํไว ้      ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลใหใ้ชป้ระโยชน์ไดต้ลอดไป 

เจิมศกัด์ิ  ป่ินทอง  (2525)  ไดแ้บ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้4 ขั้นตอน คือ 
1.  การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
2.  การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินกิจกรรม 
3.  การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติังาน 
4.  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 

พฒัน์บุณยรัตน์พนัธ์  (2527)  กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนจะตอ้งมีข้ึนตลอด
ตั้งแต่การวางแผนโครงการ การเสียสละกาํลงัแรงงาน วสัดุ กาํลงัเงิน หรือทรัพยากรใดๆ ท่ีมีอยู่
ในชุมชน 

กรรณิการ์  ชมดี  (2524)  ไดส้รุปรูปแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 10 รูปแบบ คือ 
1.  การมีส่วนร่วมประชุม (Attendance at meetings) 
2.  การมีส่วนร่วมออกเงิน (Financial contribution) 
3.  การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (Membership on committees) 
4.  การมีส่วนร่วมเป็นผูน้าํ (Position of leadership) 
5.  การมีส่วนร่วมสมัภาษณ์ (Interviewer) 
6.  การมีส่วนร่วมเป็นผูช้กัชวน (Solicitor) 
7.  การมีส่วนร่วมเป็นผูบ้ริโภค (Customers) 
8.  การมีส่วนร่วมเป็นผูริ้เร่ิม (Entrepreneur) 
9.  การมีส่วนร่วมเป็นผูใ้ชแ้รงงานหรือเป็นลูกจา้ง (Employee) 
10.  การมีส่วนร่วมออกวสัดุอุปกรณ์ (Material contribution) 

ปัจจัยทีมี่ผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
นิรันดร์  จงวฒิุเวศย ์ (2537)  ไดก้ล่าววา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 
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1.  ความศรัทธาท่ีมีต่อความเช่ือถือบุคคลสําคญัและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทาํให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงแขก การบาํเพ็ญประโยชน์ การ
สร้างโบสถว์ิหาร เป็นตน้ 

2.  ความเกรงใจท่ีมีต่อบุคคลท่ีเคารพนบัถือ หรือมีเกียรติยศ ตาํแหน่ง ทาํให้
ประชาชนเกิดความเกรงใจท่ีจะมีส่วนร่วมดว้ยทั้ง ๆ ยงัไม่มีความศรัทธาหรือความเตม็
ใจอยา่งเตม็ท่ีจะกระทาํ เช่น ผูใ้หญ่ออกปากขอแรงผูน้อ้ยกช่็วย เป็นตน้ 

3.  อาํนาจบงัคบัท่ีเกิดจากบุคคลท่ีมีอาํนาจเหนือกว่าทาํให้ประชาชนถูกบีบ
บงัคบัใหมี้ส่วนร่วมในการกระทาํต่าง ๆ เช่น บีบบงัคบัใหท้าํงานเยีย่งทาส เป็นตน้ 

จากแนวคดิเร่ืองปัจจัยทีมี่ผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนข้างต้น  สรุปได้
ว่า  ปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้เกิดการมีส่วนร่วม  คือ  ความศรัทธา  ความเกรงใจต่อส่ิงที่
เคารพนับถือ  หรือผู้ที่มีอาํนาจเหนือกว่า  รวมทั้งปัจจัยอืน่ที่เกีย่วข้อง  คือ  สถานภาพ
ทางสังคม  สถานภาพทางเศรษฐกจิ  สถานภาพทางอาชีพและที่อยู่อาศัย  โดยบุคคลที่
มีสถานภาพทางสังคม  และเศรษฐกิจสูง  จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ของชุมชน
มากกว่าบุคคลทีมี่สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกจิตํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

7. แนวคดิเกีย่วกบัการติดตามและประเมินผล 
 

สมพิศสุขแสน (2547 : 2) ไดก้ล่าวถึงการติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นขั้นตอนสุดทา้ย
เพื่อให้ทราบถึงความสาํเร็จปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการนาํโครงการไปปฏิบติัซ่ึงควร
ประเมินทุกขั้นตอน 
 
1.  ความหมายการประเมินผล  
  การประเมินผลหมายถึงการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัเป้าหมาย
หลงัส้ินสุดการปฏิบติังานแลว้เพื่อใหท้ราบถึงความกา้วหนา้ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของ
โครงการดงันั้นการประเมินผลจึงคลา้ยกบัการหาใครสกัคนเอากระจกมาส่องใหเ้ราไดเ้ห็นหนา้
ตวัเองว่ามีขอ้บกพร่องอะไรบา้งหรือสวยงามดีแลว้แต่ท่ีสําคญักระจกนั้นจะตอ้งมีมาตรฐาน
หรือมีคุณภาพมิเช่นนั้นกระจกจะหลอกหนา้เราทาํใหส่้องแลว้หนา้ตาดูดีกวา่ตวัจริงนัน่กคื็อการ
ประเมินผลโครงการตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีแม่นตรง (Validity) และเช่ือถือได ้(Reliability) 
2.  องค์ประกอบของการประเมินผล  
  จากความหมายของการประเมินผลดงักล่าวจะเห็นไดว้่าการประเมินผล
จะตอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ีปรากฏการณ์ งานหรือกิจกรรมหรือส่ิงท่ีตอ้งการจะวดัวตัถุประสงค์
ของส่ิงท่ีตอ้งการวดัและประเมิน  กฎเกณฑห์รือมาตรฐานของการวดัและการประเมินการวดั / 
เคร่ืองมือ / การประเมิน การเปรียบเทียบผลท่ีวดัไดก้บัเกณฑแ์ละการสังเคราะห์หลกัฐานหรือ
ขอ้มูลท่ีเป็นผลจากกระบวนการประเมินไปสู่การตดัสินใจขั้นสุดทา้ย 
3.  จุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการ 
  การประเมินผลเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัมากซ่ึงจุดมุ่งหมายของการประเมินผล
โครงการมีดงัน้ี 

3.1 เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมือช่วย
ตดัสินใจว่า ควรจะยกเลิกโครงการหรือสนบัสนุนใหมี้การขยายผลต่อไป ผลท่ีได้
จากการดาํเนินโครงการไดรั้บผลตอบแทนคุม้ค่ากบัเงินทุนท่ีสูญเสียไปมากนอ้ย
เพียงใดและโครงการท่ีดาํเนินไปนั้นก่อให้เกิดผลขา้งเคียง  (Side Effects) ทั้ง
ทางบวกและลบหรือไม่ 
 3.2 เพื่อทราบถึงความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานตามโครงการว่า เป็นไป
ตาม ท่ีกําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไวห้รือไม่
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เพียงใด ถา้โครงการท่ีดาํเนินไปแลว้ไม่เป็นไปตามกาํหนดการหรือกา้วหน้าชา้
ผูบ้ริหารโครงการจะไดป้รับปรุงแกไ้ขวิธีดาํเนินการในช่วงต่อไปหรือปีต่อไป 
 3.3 เพื่อปรับปรุงงานถา้เราบริหารโครงการไประยะหน่ึงแลว้พบว่า บาง
โครงการไม่ไดเ้สียทั้งหมดแต่ก็ไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวทุ้กขอ้ เราควร
นาํโครงการนั้นมาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึนโดยพิจารณาว่าโครงการนั้นบกพร่องใน
เร่ืองใดเช่นวิธีดาํเนินโครงการการขาดความร่วมมือของประชาชนขดัต่อค่านิยม
ของประชาชนหรือสมรรถนะขององคก์รท่ีรับผดิชอบตํ่า เม่ือเราทราบผลของการ
ประเมินผลเรากจ็ะไดป้รับปรุงแกไ้ขใหต้รงประเดน็ 
 3.4 เพื่อศึกษาทางเลือก (Alternative) ท่ีเหมาะสม โดยปกติในการบริหาร
โครงการนั้น ผูบ้ริหารโครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือก
อยา่งนอ้ย 2 ทางเลือกดงันั้น การประเมินผลจะเป็นการเปรียบเทียบทางเลือกก่อนท่ี
จะตดัสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบติัทั้งน้ี เพื่อลดความเส่ียงใหน้อ้ยลง 
 3.5 เพื่อขยายผลถา้เราประเมินผลโครงการเป็นระยะสมํ่าเสมอผลปรากฏ
ว่าโครงการนั้ นบรรลุผลสําเร็จตามท่ีกําหนดวตัถุประสงค์เราก็ควรจะขยายผล
โครงการนั้นต่อไปในหลายหลายกลุ่มหรือหลายพ้ืนท่ี 

4.  ข้อคดิในการประเมินผลโครงการ 
 4.1 ไม่ควรประเมินผลโครงการถา้เราไม่ประสงค์จะทราบผลของการ
ประเมินเพราะเป็นการส้ินเปลืองและสูญเปล่า 

   4.2 การประเมินผลโครงการยอ่มไร้ค่า ถา้ไม่มีการนาํผลของการประเมิน
ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ “เปรียบเสมือนอาหารท่ีปรุงเสร็จแลว้ถา้ปราศจากผูรั้บ
ประทานอาหารนั้นก็ย่อมไร้ประโยชน์” นั่นก็คือเน้นให้ผูบ้ริหารนาํผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแกไ้ขมิใช่เกบ็ผลการประเมินไวใ้นตูเ้ท่านั้น 
 4.3  การประเมินผลเพียงช่วยใหผู้บ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในโครงการไม่
กระทาํผดิซํ้ าอีกในเร่ืองเดิมนัน่คือผูบ้ริหารจะตอ้งมีขอ้มูลท่ีแม่น ตรง และเช่ือถือ
ได ้และควรเป็นบุคคลท่ีใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นและการวิพากษว์ิจารณ์
จากบุคคลอ่ืนการทราบผลการประเมินจะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถปรับกลยทุธ์ใน
การบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพไดด้งัคาํกล่าวของ นโปเลียนท่ีว่า  “ถา้เราไม่รู้จกั
ปรับกลยทุธ์ในการรบในท่ีสุดขา้ศึกก็จะใชว้ิธีการรบเหมือนเรา” ทาํนองเดียวกนัถา้
เราไม่มีขอ้มูลจากการประเมินผลเรากไ็ม่สามารถปรับกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมได ้
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 4.4   การประเมินผลเป็นการมองยอ้นกลบัไปในอดีตแต่การวางแผนเป็น
การมองไปสู่อนาคต (Future) แต่ในปัจจุบนัการประเมินผลจะเร่ิมมีลกัษณะการ
คิดไปข้างหน้ามากยิ่งข้ึนโดยโครงการขนาดเล็กซ่ึงเป็นโครงการท่ีเก่ียวกับ
นวตักรรม (Innovation) จะตอ้งทาํเป็นโครงการทดลอง (Experimental Project) 
ซ่ึงจะตอ้งมีการประเมินผลก่อน ประเมินผลระหว่างและประเมินผลหลงัส้ินสุด
โครงการ 
 4.5  การประเมินผลท่ีดอ้ยคุณภาพและก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดสู้ไม่มีการ
ประเมินเสียดีกว่านั้นคือในการประเมินผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินจะตอ้งมี
ความแม่น ตรง และเช่ือถือไดส้รุปได้ว่า  การติดตามและประเมินผลมีความสําคัญ
ต่อการดําเนินงานตามโครงการทุกโครงการ  จําเป็นต้องมีความเข้าใจในวิธีการ
การดําเนินงาน   เพื่อสามารถติดตามและประเมินผลได้ถูกวิธี   โดยอาศัย
องค์ประกอบของการประเมินทีถู่กต้อง   
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8.แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี
 

แนวความคิดในการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีเป็นวฒันธรรมใน
การอยู่รวมกนัเป็นสังคมมานานนับพนัปีแลว้ซ่ึงเป็นหลกัการเพื่อการอยู่ร่วมกนัในบา้นเมือง
และสังคมอย่างมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน์และคล่ีคลายปัญหาขอ้ขดัแยง้โดย
สันติวิธีและสังคมมีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในช่วงระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมาสังคมโลกมีการ
เปล่ียนแปลงทั้งการเมืองการพฒันาประชาธิปไตยท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
พฒันาดา้นต่างๆในยุคโลกาภิวตัน์และเทคโนโลยีไดพ้ฒันาไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประเทศ
ต่างๆตอ้งต่ืนตวัและทุ่มเททรัพยากรเพื่อการปฏิรูปการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมของ
ตนใหท้นักบักระแสการเปล่ียนแปลงและกติกาใหม่ของสงัคม 

สาเหตุหลกัท่ีทาํใหเ้กิดการปฏิรูปและตอ้งดาํเนินการไปอยา่งต่อเน่ือง  ไดแ้ก่ 
• ภาครัฐในโลกยุคใหม่ตอ้งปรับลดบทบาทจากผูป้กครองมาเป็นผู ้

ให้บริการและธํารงรักษาความเป็นธรรมในสังคมภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนมีบทบาทในการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมมากข้ึน 

• ภาคเอกชนได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารงานสมัยใหม่อย่างต่อเน่ืองและรวดเร็วเพื่อความอยู่รอดและการ
แข่งขนั 

• ภาครัฐไม่สามารถปรับตวัไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกท่ี
รวดเร็วรุนแรงเปิดกวา้งและมีการแข่งขนัสูงข้ึน 

• ผลจากการท่ีภาครัฐปรับตวัไม่ทนัการณ์ภาครัฐมีความอ่อนแอ
ลา้สมยัไม่สามารถบริหารจดัการประเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิด
ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศตกตํ่าเกิดภาวะหน้ีท่วมทน้ 

• สังคมเส่ือมศรัทธาในภาครัฐทั้งในเร่ืองการบริหารและการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายของการปรับปรุงการบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคม 

ในยุคสังคมสมยัใหม่ทุกประเทศมีแนวทางการปรับปรุงการบริหารกิจการบา้นเมือง
และสังคม (Governance) ท่ีมีจุดร่วมเหมือนกนัคือความสงบสุขของประชาชนเสถียรภาพความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองซ่ึงประเทศไทยไดม้าจากการจดัทาํรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 มีสาระสาํคญัเก่ียวกบัความพยายามในการสร้างระบบ
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บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good Governance) สาํหรับสังคมไทยโดยเนน้การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจของภาครัฐมากข้ึนการประกนัและคุม้ครองสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชนภาครัฐมีการบริหารการปกครองท่ีโปร่งใสสามารถถูกตรวจสอบโดย
ประชาชนมากข้ึน 

ความหมายของการบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมทีด่ี 

คาํว่า Good Governance ประกอบดว้ยคาํว่า “good(adj.) ดี , มีคุณธรรม, 
ถูกตอ้ง , เหมาะสม, นิสัยดี, คุณภาพดี, มัน่คง, มีประโยชน์, ฯลฯ” และคาํว่า “governance (n.) 
การปกครอง, การควบคุม, ระบบการปกครอง, ระบบการจดัการ” ดงันั้น Good Governance 
โดยศพัทจึ์งหมายถึงกติกาหรือกฎเกณฑก์ารบริหารการปกครองท่ีดีเหมาะสมและเป็นธรรมท่ี
ใชใ้นการธาํมรงครั์กษาบา้นเมืองและสังคมอนัหมายถึงการบริหารทรัพยากรและสังคมท่ีดีใน
ทุกๆดา้นและทุกๆระดบัรวมถึงการจดัระบบองคก์รและกลไกของคณะรัฐมนตรีส่วนราชการ 

องค์กรของรัฐและรัฐบาลท่ีไม่ใช่ส่วนราชการการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ิน
องคก์รท่ีไม่ใช่รัฐบาลองคก์รของเอกชนชมรมและสมาคมเพื่อกิจกรรมต่างๆนิติบุคคลเอกชน
และภาคประชาสังคมการบริหารราชการท่ีเรียกว่า “Good Governance” นั้นภาคเอกชนได้
นาํมาใชก้บัการบริหารองคก์รของตนโดยใชค้าํว่า“บรรษัทภิบาล” และภาครัฐนาํมาใชก้บัการ
บริหารราชการโดยใชค้าํวา่“ธรรมาภิบาล”  

การบัญญตัิกฎหมายการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ ี
การบริหารราชการแผ่นดินแนวความคิดจะต้องปฏิรูประบบราชการให้

เปล่ียนแปลงไปในทางพฒันาท่ีดีโดยนําแนวความคิดมาจากต่างประเทศและแนวความคิด
ดังกล่าวได้ถูกนํามาใช้ในภาคเอกชนต่อมาภาครัฐก็ได้นํามาใช้ด้วยการมีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีพ.ศ. 2542 ข้ึนมาใช้
ก่อนซ่ึงต่อมาไดมี้พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ. 2545 เพื่อ
แกไ้ขเพ่ิมเติม 

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินพ.ศ. 2534 และอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 
221 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยประกอบกบัมาตรา 3/1 และมาตรา 71/10(5) แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 จึงไดมี้พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย
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หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 ข้ึนมาบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 10 
ตุลาคม2546 เป็นตน้มา 

หลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ ี
การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good Governance)เป็นการบริหารราชการ

เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 ตาม
หมวด 3 วา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพของชน  ชาวไทยท่ีมีเจตนารมณ์ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ
เพิ่มข้ึนรัฐมีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการใหป้ระชาชนไดรั้บสิทธิตามท่ีกาํหนดไวแ้ละรัฐจะตอ้งงดเวน้
การกระทาํใดๆอนัเป็นการแทรกแซงเสรีภาพของประชาชนประชาชนจะใชสิ้ทธิและเสรีภาพ
ไดเ้ท่าเทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนไม่เป็นปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชนการบริหารราชการจึงเป็นการบริหารเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนเพ่ือผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐและเพื่อประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐเป็นสาํคญัทั้งน้ีตอ้งยดึหลกัในการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ี
ดีทั้งระดบัประเทศระดบัภาครัฐและระดบัองค์กรซ่ึงจะตอ้งมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั 6 
ประการ 

1. หลกันิติธรรมหมายถึงการตรากฎหมายท่ีถูกตอ้งเป็นธรรมการบงัคบัการให้
เป็นไปตามกฎหมายการกําหนดกฎกติกาและการปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีตกลงกันไวอ้ย่าง
เคร่งครัดโดยคาํนึงถึงสิทธิเสรีภาพความยติุธรรมของสมาชิก 

2. หลักคุณธรรมหมายถึงการยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงามการส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนัเพื่อให้คนไทยมีความซ่ือสัตยจ์ริงใจขยนั
อดทนมีระเบียบวินยัประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสยัประจาํชาติ 

3. หลกัความโปร่งใสหมายถึงการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนใน
ชาติโดยปรับปรุงกลไกการทาํงานขององคก์รทุกวงการใหมี้ความโปร่งใส 

4. หลักความมีส่วนร่วมหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้
และเสนอความเห็นในการตดัสินใจปัญหาสาํคญัของประเทศไม่วา่ดว้ยการแจง้ความเห็นการไต่
สวนสาธารณะการประชาพิจารณ์การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ 

5. หลักความรับผิดชอบหมายถึงการตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ีความสาํนึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมืองและกระตือรือร้นในการ
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แกปั้ญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและความกลา้ท่ีจะยอมรับผลดีและ
ผลเสียจากการกระทาํของตน 

6. หลักความคุ้มค่าหมายถึงการบริหารจดัการและใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกดั
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยดัใช้ของอย่าง
คุม้ค่าสร้างสรรคสิ์นคา้และบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลกและรักษาพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื 

หลกัในการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีทั้ง 6 ประการและบทบญัญติัของ
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินมีผลกาํหนดให้เกิดการตราพระราชกฤษฎีกาว่า
ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 ท่ีระบุให้การบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีเป็นการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย 7 ประการคือ 

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 
6. ประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความ
ตอ้งการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสมํ่าเสมอ 

นอกจากน้ีแลว้  เม่ือนาํแนวคิดหลกัธรรมาภิบาลมาบูรณาการกบัหลกัการบริหารรัฐ
กิจแนวใหม่ท่ีมุ่งให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  มีการให้บริการกบัประชาชนเพื่อใหป้ระชาชนมีความ
พึงพอใจ  และมีความสุขเป็นสาํคญั  ซ่ึงจะทาํให้สามารถพฒันาระบบการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบั
กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการจัดการแนวใหม่ท่ีใช้ระบบข้อมูลท่ีทันสมัย   และเทคโนโลยีการ
ติดต่อส่ือสาร  และมีการพฒันาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  สามารถสรุปแนวคิดในแต่ละดา้นพอ
สงัเขป  ดงัน้ี 

การบริหารจัดการ  คือ  กระบวนการของการตดัสินใจและกระบวนการท่ีมีการนาํ
ผลของการตดัสินใจไปปฏิบติั 

การบริหารรัฐกจิแนวใหม่  คือ 
•การมุ่งใหบ้ริการแก่ประชาชน ไม่ใช่การกาํกบั 



47 
 

• การสาํรวจความสนใจ ความตอ้งการของสาธารณชน 
• การใหคุ้ณค่าแก่ประชาชนในฐานะของการเป็นพลเมือง 
• การคิดอยา่งมีกลยทุธ์แต่ปฏิบติัอยา่งเป็นประชาธิปไตย 
• การบริการมากกวา่กาํกบั มีการสร้างค่านิยมร่วม 
• การคาํนึงวา่ประชาชนเป็นผูมี้คุณค่าไม่ใช่แค่ผลผลิต 
• การบริหารมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัผลงาน 

การบริการประชาชนให้เป็นทีพ่งึพอใจ  คือ 
• ศึกษาวิจยั ติดตามผล เพื่อการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
• มีการปรับปรุงขอ้มูลท่ีทนัเหตุการณ์ 
• รายงานผลการทาํงาน เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาไดท้ราบ 
• การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพือ่สะทอ้นการทาํงานของผู ้

ใหบ้ริการ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คือ  กระบวนการท่ีสร้างให้บุคลากรในองคก์ร  
ไดมี้โอกาสเรียนรู้ร่วมกนั  โดยการศึกษาอบรมปฏิบติัทดลองและการพฒันาเป็นการดาํเนินการ
เพิ่มพนูความรู้ ศกัยภาพในการปฏิบติังานตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรม  ใหมี้ความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร   ซ่ึงส่งผลให้เกิด
ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีของตนเองและความเจริญกา้วหนา้ขององคก์ร 
  องค์กรแห่งการเรียนรู้  เป็นองคก์รท่ีมีการเสริมสร้าง  จดัหาและแลกเปล่ียน
ความรู้  ตลอดจนนาํความรู้ใหม่  ท่ีมาจากภายนอกองคก์รและภายในองคก์ร  จากในตวับุคคล
มาปรับปรุงพฤติกรรมการทาํงาน 
  ดงันั้น  องคก์รจึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงในวิธีการทาํงาน  องคก์รท่ีประสบ
ความสาํเร็จนั้น  เป็นองคก์รท่ีมีการเสริมสร้างองคค์วามรู้  มีการศึกษาวิจยั  ถ่ายทอดความรู้  มี
การสอบงานและใชค้วามรู้กบักิจกรรมของตน 
  องคก์รแห่งการเรียนรู้  เป็นองคก์รท่ีสมาชิกขององคก์รเพ่ิมพนูความสามารถ
ของตนเองโดยการสร้างผลผลิตท่ีพวกเขาตอ้งการ  ซ่ึงมีการปลูกฝังรูปแบบในการคิดท่ีใหม่  
และขยายเพ่ิมข้ึนและไดมี้การสร้างความมุ่งมัน่ร่วมกนัและสมาชิกประชาชนมีการเรียนรู้
ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
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  เทคโนโลยีการสนเทศและการส่ือสาร  คือ  เคร่ืองมือท่ีมีความสาํคญัในการมี
ส่วนร่วมในตลาดโลก  ในการส่งเสริมการสํานึกรับผิดชอบ  การปรับปรุงการให้บริการขั้น
พื้นฐานและเสริมสร้างโอกาสในการพฒันาทอ้งถ่ิน   
 
  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  หมายถึง 

• การพฒันาเครือข่าย ซ่ึงผูรั้บบริการจาํนวนมากสามารถเขา้ถึงได ้
• มีการสร้างความสมัพนัธ์ เช่ือมโยงระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยผา่น
เครือข่ายสารสนเทศและการส่ือสาร 

  •มีความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารและเกิดมีระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  • มีการนาํเทคโนโลยท่ีีจาํเป็นต่อการใชง้านมาใชใ้นองคก์ร และมีนโยบาย
และแผนงานอยา่งชดัเจนในการสนบัสนุน 

 
  จากแนวคิดขา้งตน้  สามารถอธิบายถึงหลกัการบริหารรัฐกิจแนวใหม่  โดย
การนาํหลกัพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ถือว่าเป็นเร่ืองสาํคญัในการบริหารแนวใหม่  จะเห็นไดว้่า
รองปลดัเทศบาล (นกับริหารงานเทศบาล  จะตอ้งเป็นผูมี้ความรับผดิชอบสูง  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่  ตอ้งสามารถนาํองคค์วามรู้ต่าง ๆ เสนอแนวนโยบายแก่คณะผูบ้ริหาร และนาํนโยบายของ
คณะผูบ้ริหารเทศบาล  ไปปฏิบติัใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม  ในอนัท่ีจะแกปั้ญหา  และสนองตอบ
ต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันั้น นกับริหารงานยคุใหม่จึงตอ้งมี
การพฒันา  และปรับบทบาทของตนเอง  ใหมี้ความพร้อมในทุก ๆ ดา้น เพื่อใหส้ามารถทาํงาน
ร่วมกบัคณะผูบ้ริหารเทศบาล  ผูร่้วมงานในเทศบาล และท่ีสาํคญัตอ้งทาํงานร่วมกบัประชาชน
ในทอ้งถ่ินให้ได ้ จึงจาํเป็นจะตอ้งมี “นักบริหารมืออาชีพ”  ท่ีพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลง
แนวทางใหม่  คือ  เป็นนกัประสานงานท่ีดี  เป็นนกัเจรจาท่ียอดเยี่ยม  มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และเป็นนกัสร้างวฒันธรรมใหม่อีกดว้ย  เพื่อการปฏิบติังานบรรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีไดใ้หก้าํหนดไว ้ โดยขอนาํแนวคิด  หลกัการต่าง ๆดงักล่าวขา้งตน้  นาํไปสู่การ
ปรับใช้ในการพฒันางานในหน้าท่ี  และแนวทางการพฒันาเทศบาลตาํบลห้วยใหญ่  ตาม
หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  ต่อไป 
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สรุป 

  ในเร่ือง  Good Governance  ท่ีประเทศไทยนาํมาใชแ้ละนาํมาเป็นกฎเกณฑ์
ในการบญัญติักฎหมายเพื่อให้ฝ่ายบริหารมีอาํนาจโดยชอบตามกฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารราชการหากมีการนาํ Good Governance มาใชใ้หถู้กตอ้งเหมาะสมก็จะเป็นเร่ืองท่ีดีต่อ
ประเทศชาติอยา่งยิง่ซ่ึงแทท่ี้จริง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯไดใ้ช ้  Good Governance  มา
ตั้งแต่คร้ังข้ึนครองราชยส์มบติัเม่ือ 60 ปีมาแลว้ โดยพระองคไ์ดท้รงประกาศว่า“ เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรมเพือ่ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ”  ขณะนั้นคาํว่า Good Governance   
ก็ยงัไม่เกิดและทรงรับสั่งว่า   Good Governance   คือ  ธรรมะและธรรมะ  คือ  ความดีจึงไม่
ต้องแปลเป็นอย่างอ่ืนอีกและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงดํารงพระองค์อยู่ใน
ทศพิธราชธรรมซ่ึงควรมีการนํามาใช้และปฏิบติัเพราะเป็นของดีในบา้นเมืองถือเป็นหลกั
ปฏิบติัได้เป็นอย่างดีสอดคลอ้งกบั ภาวะส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติหลกันิยมวิธีคิดของคนไทย  
(ประกอบ  จิรานุกลุสวสัด์ิ : นิติกร  สพฐ.) 
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9. ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 จากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสําหรับการศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของ
ประชาชน อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี  ท่ีมีต่อการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั  ไม่ปรากฏว่ามีผูท้าํการศึกษาวิจยัไว ้ ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดร้วบรวมผลงานวิจยัใน
ประเดน็ท่ีใกลเ้คียงเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะศึกษา  ดงัน้ี 
 
 ทชัชา   สามคัคีนิชย ์ (2548) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองทศันะของผูบ้ริหารและสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในการ
จดัระบบบริการสาธารณะ : ศึกษากรณี  จงัหวดัเชียงราย  มีวตัถุประสงค ์ 2  ประการ  คือ  1)  
เพื่อศึกษาทศันะของผูบิ้หารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  ต่อบทบาทอาํนาจ
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ในการจดัระบบบริการสาธารณะ  2)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ี
มีผลต่อทศันะของผูบ้ริหารและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ต่อบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ในการจดัระบบบริการสาธารณะ 

 ผลการศึกษา ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายรุะหว่าง  40-49  ปี  จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  คิดเป็น  1  ใน  3  ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดและทศันะของผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
ในการจดัระบบบริหารสาธารณะ  ในภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัสูงเม่ือแยกเป็นรายดา้น  ดา้นท่ี
เห็นดว้ยระดบัสูง  ไดแ้ก่  ดา้นการดาํเนินโครงการขนาดใหญ่ท่ีเกินศกัยภาพของ   อปท.   อ่ืน
ในเขตจงัหวดั  ดา้นการดาํเนินงานท่ีมีลกัษณะคาบเก่ียวต่อเน่ืองท่ีมีผูไ้ดรั้บประโยชน์ใน  อปท.  
มากกว่า  1  แห่งข้ึนไป  ดา้นการดาํเนินงานกิจกรรมท่ีเป็นภาพรวมตามภารกิจอาํนาจหน้าท่ี
ตามกฎหมายกําหนด  ส่วนทัศนะด้านการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการอ่ืน  
ประชาคม  และองคก์รเอกชน  มีความเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
 

วรณิดา  สมิตานนท ์ (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารการพฒันาดา้นการให้บริการแก่ประชาชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอ
ปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ (1)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีต่อประสิทธิภาพ  (2)  ปัญหาและแนวทางการพฒันา  ตลอดจน  (3)  การเปรียบเทียบภาพรวม
ประสิทธิภาพในการบริหารการพฒันาดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชนขององคก์ารบริหารส่วน
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ตาํบลในเขตอาํเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  ทั้งน้ี ไดน้าํ  สวอท.  ซ่ึงประกอบดว้ย  4  เร่ือง  
ไดแ้ก่  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และขอ้จาํกดัหรืออุปสรรค  รวมทั้งนาํ  3M  ไดแ้ก่  การ
บริหารบุคลากร  การบริหารงบประมาณ  และการบริหารทัว่ไป  มาเป็นกรอบแนวความคิดใน
การศึกษาคร้ังน้ี 

 
 ผลการวิจยัปรากฏว่า  กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยว่าองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอ
ปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  มีประสิทธิภาพในการบริหารการพฒันาด้านการให้บริการแก่
ประชาชน  ในระดบัปานกลาง  สาํหรับขอ้เสนอแนะ  เช่น  (1)  ดา้นการบริหารบุคลากร  ควร
คดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  รวมทั้งมีจิตสํานึกในการให้บริการ  (2)  ดา้นการ
บริหารงบประมาณ  ควรวางแผนดา้นงบประมาณเก่ียวกบัการใหบ้ริการแก่ประชาชนโดยจดัทาํ
เป็นแผนระยะยาว  และ  (3)  ด้านการบริหารงานทั่วไป  ควรกําหนดนโยบายด้านการ
บริหารงานภายในท่ีครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
 
 การุณย ์ คลา้ยคลึง (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัญหาการทบัซอ้นของอาํนาจหนา้ท่ี
ในการจดับริการสาธารณะ ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุเทพ จงัหวดัเชียงใหม่ วิจยัคร้ังน้ี 
มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน ขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลสุเทพ จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเกิดจากการทบัซอ้นของโครงการอาํนาจหนา้ท่ีต่าง 
ๆ รวมทั้งขอ้เสนอแนะ และแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังานภายใตก้ารทบัซอ้น
กนัของอาํนาจหนา้ท่ีต่าง ๆ  
 
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาการทบัซอ้นโครงสร้างอาํนาจหนา้ท่ีระหวา่งภูมิภาคกบั
ทอ้งถ่ิน เพราะมีกฎหมายหลายฉบบัทบัซอ้นในพื้นท่ีเดียวกนั  ส่วนการทบัซอ้นทางอาํนาจ
หนา้ท่ีระหวา่งทอ้งถ่ินดว้ยกนัเอง คือ อบจ. อบต. และเทศบาล  เพราะอาํนาจหนา้ท่ีในการ
ใหบ้ริการสาธารณะมีลกัษณะเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัมาก นโยบายการกระจายอาํนาจ ส่วน
ใหญ่ยงัไม่มีความเหมาะสม เพราะรัฐบาลกลางยงัเขา้มามีบทบาทยดึอาํนาจไวส่้วนกลาง  ไม่ได้
กระจายอาํนาจการปกครองสู่ทอ้งถ่ินอยา่งเตม็ท่ี ทอ้งถ่ินจึงขาดความเป็นอิสระ นอกจากน้ียงัมี
ปัญหานกัการเมืองระดบัชาติ (ส.ส.)  มกัใชง้บประมาณลงในพ้ืนท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการของ
ราษฏรท่ีแทจ้ริง งานบางดา้น อบต. สามารถดาํเนินการเองได ้แต่ ส.ส. กลบัดึงไปทาํเสียเอง 
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จิตติมา พกัเพียง (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี  ท่ีมีต่อการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 
อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีต่อการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั  และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น อาํเภอดาํเนิน
สะดวก จงัหวดัราชบุรี  มีต่อการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  
 ผลการศึกษาวิจยัพบว่า  กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น อาํเภอดาํเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี  มี
ความคิดเห็นต่อการจดัระบบบริหารสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอยูใ่นระดบัมาก 
ความรู้ เก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะของกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น อาํเภอดาํเนินสะดวก 
จงัหวดัราชบุรี  ท่ีต่างกนัไม่ทาํให้มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัเร่ือง เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ตาํแหน่งและรายได้ไม่ทาํให้ความคิดเห็นต่อการจดัระบบบริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแตกต่างกนั ยกเวน้ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งและอาชีพ 
 
 สามารถ ชนะปริญญา (2548) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การใหบ้ริการสาธารณะขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชุมพร วจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อ (1) ศึกษาการใหบ้ริการ
สาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชุมพร (2) เปรียบเทียบการใหบ้ริการ
สาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชุมพร  
  
 ผลการวิจยัพบว่า (1)  การให้บริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัชุมพร อยูใ่นระดบัปานกลาง (2) การเปรียบเทียบการให้บริการสาธารณะขององคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละด่านแตกต่างกนัอย่ามีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  คือ ดา้น
โครงสร้างพื้นฐานดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และดน้สังคม ส่วน
ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนัจากการวิจยัมีขอ้เสนอแนะ คือ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง รัฐควรจัดสรร
สดัส่วนรายไดใ้หแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน 
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กรอบแนวคดิของการวจัิย 
 
 
ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
     1.เพศ 
     2. อาย ุ
     3. อาชีพ 
     4. วฒิุการศึกษา 
     5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
 
 

 

ทศันคติของประชาชนอาํเภอเมือง
จังหวดัราชบุรีทีมี่ต่อการจัดระบบ
บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั แบ่งเป็น 6 ดา้น คือ  
     1. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน   
     2. ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
     3. ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม   
     4. ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน   
     5. ดา้นการบริหารจดัการและ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ   
     6. ดา้นศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณี  



 
 

บทที ่ 3 
 
    วธีิการดําเนินการศึกษาวจัิย 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นประชาชน อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีมี
ต่อการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล  การศึกษาในคร้ังน้ีไดก้าํหนดแนวทางการศึกษารวบรวมขอ้มูล
ไดแ้ก่  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษา  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูล  และ  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
โดยศึกษาเฉพาะประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงมีทั้งหมด 22 ตาํบล   

 
การสุ่มตัวอย่าง 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยการคาํนวณหากลุ่มตวัอย่างจาก
ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่น จงัหวดัราชบุรี จาํนวนทั้งส้ิน 20,000 คน โดยใช้
สูตรของ Taro Yamane (ยทุธ ไกยวรรณ์. 2548 : 79)ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ค่า
ความคลาดเคล่ือนการเลือกตวัอยา่งร้อยละ 5 จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จาํนวน 
400 ตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 

 

n =   

 
โดย   n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N = จาํนนประชากร 
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   e = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง (0.05) 

  แทนค่า = 
,

, .
 

= 399.31 
 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 399 คน จากจาํนวนประชากรทั้งหมด 20,000 คน และจะทาํ
การสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ  แบบสอบถาม  (Questionnaire)  ท่ีสร้างข้ึนมาจาก
การศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 
ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  อายุ  เพศ  ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  รายได ้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการแยกกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม   
 ส่วนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  คาํถามแบบเลือกตอบ  (Multiple   choice) โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก 2 
แบบ คือ ใช่หรือไม่ใช่  
 ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติ  ท่ีมีต่อการจดัระบบบริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  โดยนาํมาตรวดัของ  Likert.’ Scale มาปรับใชแ้ละแบ่งเป็น 5 
ระดบั  ไดแ้ก่  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  เห็นดว้ยมาก   เห็นดว้ยปานกลาง  เห็นดว้ยนอ้ย  และเห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด   โดยแบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น  5  ระดบัดงัน้ี 
 
ระดบัความคิดเห็น   ขอ้ความเชิงบวก  ขอ้ความเชิงลบ 
 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด    5   1 
 
เห็นดว้ยมาก     4   2 
 
เห็นดว้ยปานกลาง    3   3 
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เห็นดว้ยนอ้ย     2   4 
 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด    1   5 
 
 แลว้รวบรวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมดมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่ม
ตวัอย่างสําหรับการแปลความขอ้มูลในภาพรวมและรายขอ้  โดยแบ่งความคิดเห็นเป็น  3  
ระดบั  คือ  ระดบัมาก  ระดบัปานกลาง  และระดบันอ้ย  โดยใชว้ิธีการคาํนวณความกวา้งของ
แต่ละระดบั  ดงัน้ี 
 
ช่วงกวา้งระหวา่งระดบั  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด   =    ( 5- 1 )   =   1.33 
( range)     จาํนวนระดบั           3 
 

ระดบัคะแนน 1.00 – 2.33 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
 
ระดบัคะแนน 2.34 – 3.66 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
 
ระดบัคะแนน 3.67 – 5.00 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

 
จากกรณีดงักล่าวผูศึ้กษากาํหนดการแปลความหมายของความคิดเห็น  ไดด้งัน้ี 
 
เห็นดว้ยนอ้ย  หมายถึง  ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี  มีความคิดเห็นต่อ

การจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอยูใ่นระดบัตํ่า 
 
เห็นดว้ยปานกลาง  หมายถึง  ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี  มีความ

คิดเห็นต่อการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
เห็นดว้ยมาก   หมายถึง  ประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี  มีความคิดเห็น

ต่อการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอยูใ่นระดบัมาก 
การได้มาซ่ึงเคร่ืองมือสําหรับการศึกษา เคร่ืองมือสําหรับการศึกษาคร้ังน้ีเป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัราชบุรี  ท่ีมีต่อการ
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จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวดั   ซ่ึงได้มีเน้ือหาเก่ียวกับการ
จดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542  แยกออกเป็น  6  
ดา้น  คือ 

1.   ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
2.   ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.   ดา้นการจดัระเบียบชุมชน  สงัคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.   ดา้นการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

การพฒันาอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว  
5.   ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
  6.   ดา้นศิลปวฒันธรรม   จารีตประเพณี   และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 
 
การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

ผูศึ้กษาไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาโดยอาศยัแนวคิด  ทฤษฎีท่ีไดศึ้กษามาแลว้
นาํไปทดสอบความเท่ียงตรงและเช่ือมัน่  ดงัน้ี 

 
1. การหาความเช่ือมัน่ ( Reliability )  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไป

ทดสอบ ( Pre-test ) กบัประชาชนในจงัหวดัราชบุรี ซ่ึงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 30 คน แลว้จึงนาํมาวิเคราะห์ความเช่ือมัน่รายขอ้ ( Item Analysis ) โดยวิธีการความ
สอดคลอ้งภายใน โดยใชสู้ตรของ Cronbach Alpha ไดค่้าความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑสู์ง จึงถือว่า
แบบสอบถามน้ี สามารถนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัในคร้ังต่อไปได ้ซ่ึงไดค่้าความ
เช่ือมัน่ ความรู้เก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วน จงัหวดั ราชบุรี 
ไดค่้าสัมประสิทธ์ิอลัฟา เท่ากบั .8381  และ ทศันคติความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการ
สาธารณะขององคก์ารบริหาร  ส่วนจงัหวดั ราชบุรี ไดค่้าสมัประสิทธ์ิอลัฟา เท่ากบั .9255  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 1.   การบรรณาธิการขอ้มูล  ผูศึ้กษาไดต้รวจสอบแบบสอบถามทุกฉบบัเพื่อดูความ
สมบูรณ์และถูกต้องเพ่ือให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้แล้วจึงนําข้อมูลไปใช้ในการ
วิเคราะห์ 
 

2.   ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยนาํแบบสอบถามท่ีไดม้าวิเคราะห์และประมวลผลดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 
1.   ค่าร้อยละ ( Percentage)  ใช้สําหรับอธิบายลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปดา้นปัจจยัส่วน

บุคคลของกลุ่มประชากร 
 
2.   ค่าเฉล่ีย ( Mean)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอ้ธิบายถึง

ระดับความรู้และความคิดเห็นของประชาชนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีต่อการ
จดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 
3.   ค่า T – test ใชท้ดสอบเปรียบเทียบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระ

ท่ีจาํแนกเป็น  2  กลุ่ม เหตุผลทีใชค่้าน้ีเน่ืองจากมีงานวิจยัท่ีทาํมาก่อนหนา้น้ีเขาทาํกนั (สรายทุธ 
27 กนัยายน 2555) 

 
4.   ค่า F – test  ใชอ้ธิบายความแตกต่างในขอ้สมมุติฐาน  เปรียบเทียบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีมากกว่า  2  กลุ่มข้ึนไป  โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว ( One – way   ANOVA )  และเปรียบเทียบเชิงซอ้นรายคู่ดว้ยวิธีของ  LSD          
( Least  Significant  Difference ) เหตุผลทีใชค่้าน้ี เพื่อท่ีจะทดสอบ ว่าความรู้มีความสัมพนัธ์
กบัทศันคติเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  และไดมี้
งานวิจยัท่ีทาํมาก่อนหนา้น้ี (นิภา  เมธธาวิชยั ) ซ่ึงเขาไดท้าํการวิจยัความคิดเห็นและทศันคติของ
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ประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพบริการภายใตโ้ครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ซ่ึงมนัคลอ้งจอง
กบั การวิจยัของผม 
 

สาํหรับค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คร้ังน้ีกาํหนดไวท่ี้ระดบั  .05 
 



 

บทที ่ 4 

ผลการวจัิย 

การศึกษาวิจยั เร่ือง ทศันคติความคิดเห็นของประชาชน อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีมี

ต่อการจดัระบบบริการสาธารณะตามอาํนาจหน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ผูว้ิจยัได้

วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อแสดงปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

(DescriptiveStatistic) และสถิติเชิงอา้งอิง (Inferential Statistic) ในการทดสอบสมมติฐาน 

(Hypothesis Testing) เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจยั โดยเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั

หวัขอ้ ดงัน้ี 

 

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ตารางที ่1  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ 
 

 เพศ จาํนวน ร้อยละ 
 ชาย 165 41.3 
  หญิง 235 58.8 

 รวม 400 100.0 
 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จาํนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 

58.8 และรองลงมาเป็นเพศชาย  จาํนวน165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3  ตามลาํดบั 
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ตารางที ่2 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามช่วงอาย ุ
 

 อายุ จาํนวน ร้อยละ 

 อายตุ ํ่ากวา่  25  ปี 50 12.5 
  อาย ุ 25 - 30  ปี 117 29.2 
  อาย ุ 31 - 35 ปี 124 31.0 
  อาย ุ36 - 40  ปี 58 14.5 
  มากกวา่  40  ปีข้ึนไป 51 12.8 

 รวม 400 100.0 
 

อาย ุพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อายรุะหว่าง 31 - 35 ปี จาํนวน124 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาไดแ้ก่ อาย ุ  25 - 30  ปี จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 อาย ุ

36 - 40  ปี จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และ อายตุ ํ่ากว่า  25  ปี จาํนวน 51 คน คิดเป็น

ร้อยละ 12.8   ตามลาํดบั 

 
ตารางที ่3 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอาชีพ 
 อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 
 เกษตรกร 224 56.0 
  รับจา้ง 97 24.2 
  ขา้ราชการ 24 6.0 
  ลูกจา้ง 55 13.8 
  รวม 400 100.0 

 

จากตาราง 3  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จาํนวน224 คน 

คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมามีอาชีพรับจา้ง จาํนวน 97 คิดเป็นร้อยละ 24.2  อาชีพลูกจา้ง 

จํานวน  55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8  และข้าราชการ จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 

ตามลาํดบั 
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ตาราง 4 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามวฒิุการศึกษา 
 

 วุฒิการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

 ไม่ไดเ้รียน 75 18.8 
  ประถมศึกษา 134 33.4 
  มธัยมศึกษาตอนตน้ 156 39.0 
  มธัยมศึกษาตอนปลาย 35 8.8 

 รวม 400 100.0 
 

วุฒิการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มธัยมศึกษาตอนตน้  จาํนวน 156 

คน คิดเป็นร้อยละ 39.0  รองลงมาประถมศึกษา จาํนวน134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 ไม่ไดเ้รียน 

จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ  18.8 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 8.8  

ตามลาํดบั 

 

ตาราง 5 แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

 นอ้ยกวา่ 3,000 บาท 248 62.0 
  3,001-5,000 บาท 86 21.5 
  5,001-7,000 บาท 24 6.0 
  7,001-10,000 บาท 42 10.5 

 รวม 400 100.0 
 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนรวมพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายได้น้อยกว่า 

3,000 บาทจาํนวน 248  คน คิดเป็นร้อยละ 62  รองลงมาไดแ้ก่รายได ้3,001-5,000 บาท จาํนวน 
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86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5  รายได ้7,001-10,000 บาท จาํนวน 42  คน คิดเป็นร้อยละ 10.5  และ

รายได5้,001-7,000 บาทจาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0  ตามลาํดบั 

 
ตารางที ่  6  ความรู้เก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

เน้ือหา 
ใช่ ไม่ใช่ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีช่ือยอ่เรียกวา่ อบจ 248 62.0 152 38.0 
2.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีหนา้ท่ีดูแล อบต ทั้งจงัหวดั 376 94.0 24 6.0 
3.หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตอ้ง รณรงคใ์ห้
ประชาชนรู้จกัป้องกนั 

175 43.8 225 56.3 

4.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัอบรมครอบครัวผาสุก
ใหก้บัประชาชนเพื่อใหด้าํรงชีวิตอยา่งมีความสุขสมํ่าเสมอ 

343 85.8 57 14.3 

5.องคก์รตอ้งแจกจ่ายส่ิงของท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต
ใหแ้ก่ประชาชนอยา่งเพยีงพอเม่ือเกิดสาธารณภยั 

281 70.3 119 29.8 

6.องคก์รตอ้งบริการอุปกรณ์สาํหรับป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัครบถว้นเม่ือทราบเหตุทุกคร้ัง 

229 57.3 171 42.8 

7.องคก์รตอ้งแสดงขั้นตอนการใหบ้ริการขออนุญาตจะ
ทะเบียนพาณิชยเ์พื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ 

352 88.0 48 12.0 

8.องคก์รจะตอ้งเปิดโอกาสใหห้น่วยงานราชการ เอกชน 
ประชาชน มีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาเท่าเทียมกนั 

197 49.3 203 50.8 

9.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีหนา้ท่ีในการก่อสร้างศูนย์
กาํจดัขยะมูลฝอยรวม 

357 89.3 43 10.8 

10.องคก์รมีอาํนาจหนา้ท่ีในการปรับปรุงโบราณสถานให้
อยูใ่นสภาพดีเหมือนเดิมเพื่อรักษาศิลปวฒันธรรมใหค้งอยู่
ตลอดไป 

263 65.8 137 34.3 

11.ในปัจจุบนัองคก์รจาํเป็นตอ้งเป็นศูนยก์ลางในการจดั
การศึกษา และการส่งเสริมจารีดประเพณีอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

241 60.3 159 39.8 
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จากตาราง 6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นความรู้เก่ียวกบัการจดัระบบ
บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มากท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกบัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั มีหนา้ท่ีดูแล อบต จาํนวน 376  คน ( คิดเป็นร้อยละ 94.0)  รองลง ความรู้เก่ียวกบั
องคก์รตอ้งแจกจ่ายส่ิงของท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างเพียงพอเม่ือเกิดสา
ธารณภยั  จาํนวน 281 คน(คิดเป็นร้อยละ 70.3) และผูใ้ห้ความรู้น้อยสุด คือ หน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัตอ้ง รณรงคใ์ห้ประชาชนรู้จกัป้องกนั  จาํนวน 175  คน ( คิดเป็นร้อยละ 
56.3)   
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ส่วนที ่2  ความรู้เกีย่วกบัการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวดั  
 
ตาราง 7  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการ
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั โดยรวม 
  

ปัจจยั X  S.D. แปลผล ลาํดบั 
ดา้นโครงสร้าง 4.54 .354 มากท่ีสุด 3 
ดา้นส่งเสริมสุขภาพชีวิต 4.54 .355 มาท่ีสุด 4 
ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

4.53 .342 
มากท่ีสุด 6 

ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

4.57 .361 
มากท่ีสุด 1 

ดา้นการบริหารจดัการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

4.54 .344 
มากท่ีสุด 2 

ดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน 

4.54 .463 
มากท่ีสุด 5 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.54 .231 มากท่ีสุด  
 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการ
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.54)   เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว ( X =
4.57)  ดา้นการบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ( X =4.54) ดา้น
โครงสร้าง ( X =4.54) และดา้นส่งเสริมสุขภาพชีวิต  ( X =4.54) ดา้นศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน  ( X =4.54)  และดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย( X =4.53)  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ตามลาํดบั 
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ตาราง 8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดระบบบริการ
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จาํแนกตามรายขอ้ 
 

ปัจจยั X  S.D. แปลผล ลาํดบั 
ด้านโครงสร้าง 
1.1ควรปรับปรุงถนนตามมาตรฐานใหแ้ก่ประชาชน 

4.52 .505 มากท่ีสุด 4 

1.2ควรทาํผงัเมืองท่ีดินเพื่อจดัสรรการใชป้ระโยชน์ใหเ้หมาะสม 4.54 .504 มากท่ีสุด 2 
1.3เม่ือเกิดภาวะภยัแลง้ควรแจกจ่ายนํ้าใหก้บัประชาชนบริโภค
อยา่งเพียงพอ 

4.53 .500 มากท่ีสุด 3 

1.4ควรสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ 4.57 .511 มากท่ีสุด 1 
ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.54 .354 มากท่ีสุด  

ด้านส่งเสริมสุขภาพชีวติ 
2.1ควรปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อท่ีจะใหเ้ป็นสถานท่ีออกกาํลงั
กายแก่ประชาชน 

4.58 .504 มากท่ีสุด 1 

2.2ควรส่งเสริมการผลิดสินคา้ OTOP ใหก้บัประชาชนในอาํเภอ 4.53 .520 มากท่ีสุด 2 
2.3ควรจดัโครงสร้างการดูแลผูสู้งอายแุละผูด้ว้ยโอกาสอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4.52 .529 มากท่ีสุด 3 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.54 .355 มากท่ีสุด  
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
3.1ควรรณรงคใ์หป้ระชาชนมีความปลอดภยัในขบัข่ีอยา่ง
ปลอดภยั 

4.52 .510 มากท่ีสุด 2 

3.2ควรจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร แก่ประชาชนทุกดา้น 4.51 .506 มากท่ีสุด 3 
3.3ควรเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้สงสยั
อยา่งสมํ่าเสมอ 

4.57 .495 มากท่ีสุด 1 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.53 .342 มากท่ีสุด  
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณชิยกรรมและการ
ท่องเทีย่ว 
4.1ควรปรับปรุงแหล่งท่องเทียวของจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสนใจแก่

4.56 .498 มากท่ีสุด 2 
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นกัท่องเท่ียว 

4.2ควรมีศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวเพื่อใหบ้ริการสาํหรับ
นกัท่องเท่ียว 

4.60 .496 มากท่ีสุด 1 

4.3ควรช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกผกั ผลไม ้เมือเกิดราคาผลผลิต
ตํ่า 

4.56 .507 มากท่ีสุด 3 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.57 .361 มากท่ีสุด  
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
5.1องคก์รควรจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น (การกาํจดั
ขยะ,การบาํบดันํ้าเสีย) 

4.61 .499 มากท่ีสุด 1 

5.2ควรจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนเพือ่ทาํปุ๋ยชีวภาพทด
แมนการใชส้ารเคมี 

4.51 .510 มากท่ีสุด 3 

5.3ควรสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนช่วยกนัอนุรักษท์รัพยกรธร
รมชาติเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

4.53 .519 มากท่ีสุด 2 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.54 .344 มากท่ีสุด  
ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญหาท้องถ่ิน 
6.1ควรพฒันาภูมิปัญาทอ้งถ่ินเพื่อสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนใหแ้ก่
ประชาชน 

4.54 .524 มากท่ีสุด 2 

6.2ควรจดักิจกรรมการอนุรักษม์รดกทางประวติัศาสตร์และ
ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.56 .517 มากท่ีสุด 1 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.54 .463 มากท่ีสุด  
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั จาํแนกตามรายดา้นดงัน้ี 

ดา้นโครงสร้าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการ
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ดา้นโครงสร้าง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ( X =4.54)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ไดแ้ก่  ควรสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้  ( X

=4.57)  ควรทาํผงัเมืองท่ีดินเพื่อจดัสรรการใชป้ระโยชน์ใหเ้หมาะสม  ( X =4.54) ควรปรับปรุง
ถนนตามมาตรฐานใหแ้ก่ประชาชน ( X =4.52)  
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ดา้นส่งเสริมสุขภาพชีวิต  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบ

บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ดา้นส่งเสริมสุขภาพชีวิต  อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  ( X =4.54)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ไดแ้ก่  ควรปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อท่ีจะให้เป็น
สถานท่ีออกกาํลงักายแก่ประชาชน ( X =4.58)  ควรส่งเสริมการผลิดสินคา้ OTOP ให้กบั
ประชาชนในอาํเภอ ( X =4.53) ควรจัดโครงสร้างการดูแลผูสู้งอายุและผูด้้วยโอกาสอย่าง
ต่อเน่ือง ( X =4.52)   

ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ดา้นการ
จดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X =4.53)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ไดแ้ก่  ควรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้สงสัย
อย่างสมํ่าเสมอ  ( X =4.57) ควรรณรงคใ์ห้ประชาชนมีความปลอดภยัในขบัข่ีอย่างปลอดภยั      
( X =4.52) ควรจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร แก่ประชาชนทุกดา้น ( X =4.51) 

ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
( X =4.57)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ไดแ้ก่  ควรมีศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวเพื่อใหบ้ริการสาํหรับ
นักท่องเท่ียว  ( X =4.60)  ควรปรับปรุงแหล่งท่องเทียวของจังหวัดให้เป็นท่ีสนใจแก่
นกัท่องเท่ียว( X =4.56)  ควรช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกผกั ผลไม ้ เมือเกิดราคาผลผลิตตํ่า ( X

=4.56)    
ดา้นการบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
ดา้นการบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
( X =4.54)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ไดแ้ก่  องคก์รควรจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น (การ
กาํจัดขยะ,การบาํบดันํ้ าเสีย)  ( X =4.61)  ควรสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยกรธรรมชาติเพื่อส่ิงแวดลอ้ม     ( X =4.53)  ควรจดัอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อทาํ
ปุ๋ยชีวภาพทดแมนการใชส้ารเคมี ( X =4.51)   

ดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   ด้าน
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X =4.54) เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้ ไดแ้ก่  ควรจดักิจกรรมการอนุรักษ์มรดทางประวติัศาสตร์และ
ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินอยา่งสมํ่าเสมอ ( X =4.56) และควรพฒันาภูมิปัญาทอ้งถ่ินเพื่อสร้าง
รายไดเ้พิ่มข้ึนใหแ้ก่ประชาชน ( X =4.56)  
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สมมติฐานที ่1 ปัจจยัส่วนคนท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติการจดัระบบบริการ
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั แตกต่างกนั 
 
ตาราง 9 วิเคราะห์ เปรียบเทียบระหวา่งความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จาํแนกตามเพศ 
 

ปัจจยั 
ชาย หญิง t Sig. แปลผล 

X  S.D. X  S.D. 
1.1ควรปรับปรุงถนนตามมาตรฐาน
ใหแ้ก่ประชาชน 

4.55 .512 4.50 .501 .844 .399 ไม่แตกต่าง 

1.2ควรทาํผงัเมืองท่ีดินเพื่อจดัสรรการ
ใชป้ระโยชนใ์หเ้หมาะสม 

4.57 .509 4.52 .501 .904 .366 ไม่แตกต่าง 

1.3เม่ือเกิดภาวะภยัแลง้ควรแจกจ่ายนํ้า
ใหก้บัประชาชนบริโภคอยา่งเพียงพอ 

4.56 .498 4.51 .501 .841 .401 ไม่แตกต่าง 

1.4ควรสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ 
เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ 

4.61 .501 4.54 .516 1.384 .167 ไม่แตกต่าง 

2.1ควรปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อท่ีจะให้
เป็นสถานท่ีออกกาํลงักายแก่ประชาชน 

4.62 .500 4.55 .507 1.270 .205 ไม่แตกต่าง 

2.2ควรส่งเสริมการผลิดสินคา้ OTOP 
ใหก้บัประชาชนในอาํเภอ 

4.50 .537 4.55 .507 -.985 .325 ไม่แตกต่าง 

2.3ควรจดัโครงสร้างการดูแลผูสู้งอายุ
และผูด้ว้ยโอกาสอยา่งต่อเน่ือง 

4.48 .537 4.55 .523 
-

1.272 
.204 ไม่แตกต่าง 

3.1ควรรณรงคใ์หป้ระชาชนมีความ
ปลอดภยัในขบัข่ีอยา่งปลอดภยั 

4.56 .498 4.49 .518 1.235 .217 ไม่แตกต่าง 

3.2ควรจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร แก่
ประชาชนทุกดา้น 

4.50 .514 4.52 .501 -.432 .666 ไม่แตกต่าง 

3.3ควรเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น
และซกัถามขอ้สงสยัอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.56 .497 4.58 .495 -.300 .765 ไม่แตกต่าง 

4.1ควรปรับปรุงแหล่งท่องเทียวของ 4.55 .499 4.56 .498 -.117 .907 ไม่แตกต่าง 
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จงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสนใจแก่นกัท่องเท่ียว 
4.2ควรมีศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวเพื่อให้
บริการสาํหรับนกัท่องเท่ียว 

4.62 .486 4.58 .503 .903 .367 ไม่แตกต่าง 

4.3ควรช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกผกั 
ผลไม ้เมือเกิดราคาผลผลิตตํ่า 

4.58 .495 4.54 .516 .721 .471 ไม่แตกต่าง 

5.1องคก์รควรจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ต่างๆ เช่น (การกาํจดัขยะ,การบาํบดันํ้า
เสีย) 

4.64 .481 4.58 .511 1.173 .241 ไม่แตกต่าง 

5.2ควรจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน
เพื่อทาํปุ๋ยชีวภาพทดแมนการใชส้ารเคมี 

4.52 .501 4.51 .518 .169 .866 ไม่แตกต่าง 

5.3ควรสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชน
ช่วยกนัอนุรักษท์รัพยกรธรรมชาติเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.54 .524 4.52 .517 .303 .762 ไม่แตกต่าง 

6.1ควรพฒันาภูมิปัญาทอ้งถ่ินเพื่อสร้าง
รายไดเ้พิ่มข้ึนใหแ้ก่ประชาชน 

4.51 .525 4.56 .522 -.989 .323 ไม่แตกต่าง 

6.2ควรจดักิจกรรมการอนุรักษม์รดทาง
ประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ินอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.56 .510 4.56 .523 .002 .998 ไม่แตกต่าง 

 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ดา้นโครงสร้าง 
ดา้นส่งเสริมสุขภาพชีวิต  ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว ดา้นการบริหารจดัการ
และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน ไม่แตกต่างกนั ดว้ยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 10 วิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะ
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจาํแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยั F Sig. แปลผล 

1.1ควรปรับปรุงถนนตามมาตรฐานใหแ้ก่ประชาชน 2.815 .025* แตกต่างกนั 
1.2ควรทาํผงัเมืองท่ีดินเพื่อจดัสรรการใชป้ระโยชน์ให้
เหมาะสม 

.495 .739 ไม่แตกต่างกนั 

1.3เม่ือเกิดภาวะภยัแลง้ควรแจกจ่ายนํ้าใหก้บัประชาชน
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

.404 .806 ไม่แตกต่างกนั 

1.4ควรสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ .818 .514 ไม่แตกต่างกนั 
2.1ควรปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อท่ีจะใหเ้ป็นสถานท่ีออกกาํลงั
กายแก่ประชาชน 

1.795 .129 ไม่แตกต่างกนั 

2.2ควรส่งเสริมการผลิดสินคา้ OTOP ใหก้บัประชาชนใน
อาํเภอ 

2.995 .019* แตกต่างกนั 

2.3ควรจดัโครงสร้างการดูแลผูสู้งอายแุละผูด้ว้ยโอกาสอยา่ง
ต่อเน่ือง 

1.421 .226 ไม่แตกต่างกนั 

3.1ควรรณรงคใ์หป้ระชาชนมีความปลอดภยัในขบัข่ีอยา่ง
ปลอดภยั 

.886 .472 ไม่แตกต่างกนั 

3.2ควรจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร แก่ประชาชนทุกดา้น .849 .495 ไม่แตกต่างกนั 
3.3ควรเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้สงสยั
อยา่งสมํ่าเสมอ 

1.777 .133 ไม่แตกต่างกนั 

4.1ควรปรับปรุงแหล่งท่องเทียวของจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสนใจแก่
นกัท่องเท่ียว 

1.058 .377 ไม่แตกต่างกนั 

4.2ควรมีศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวเพื่อใหบ้ริการสาํหรับ
นกัท่องเท่ียว 

2.062 .085 ไม่แตกต่างกนั 

4.3ควรช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกผกั ผลไม ้เมือเกิดราคา
ผลผลิตตํ่า 

.553 .697 ไม่แตกต่างกนั 

5.1องคก์รควรจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น (การกาํจดั
ขยะ,การบาํบดันํ้าเสีย) 

2.855 .024*    แตกต่างกนั 
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5.2ควรจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนเพือ่ทาํปุ๋ยชีวภาพทด
แมนการใชส้ารเคมี 

1.874 .114 ไม่แตกต่างกนั 

5.3ควรสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนช่วยกนัอนุรักษ์
ทรัพยกรธรรมชาติเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

2.514 .041* แตกต่างกนั 

6.1ควรพฒันาภูมิปัญาทอ้งถ่ินเพื่อสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนใหแ้ก่
ประชาชน 

1.444 .219 ไม่แตกต่างกนั 

6.2ควรจดักิจกรรมการอนุรักษม์รดทางประวติัศาสตร์และ
ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.387 .051 ไม่แตกต่างกนั 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ดา้นส่งเสริม
สุขภาพชีวิต ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว แตกต่าว
กนั ดว้ยนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  ส่วนดา้นโครงสร้าง  ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน ไม่แตกต่างกนั ดว้ย
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่11  วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จาํแนกตามอายุ ในหัวขอ้ควรปรับปรุงถนนตามมาตรฐานให้แก่
ประชาชน 
 
อาย ุ  อายตุ ํ่ากวา่  

25  ปี 
อาย ุ 25 - 
30  ปี 

อาย ุ 31 - 
35 ปี 

อาย ุ36 - 
40  ปี 

มากกวา่  40  
ปีข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย 4.50 4.47 4.57 4.66 4.37 
อายตุ ํ่ากวา่  25  ปี 4.50      
อาย ุ 25 - 30  ปี 4.47      
อาย ุ 31 - 35 ปี 

4.57     
.20* 
.017 

อาย ุ36 - 40  ปี 
4.66     

.28* 

.003 
มากกวา่ 40 ปีข้ึนไป 4.37      
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง  11 พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุมากกว่า  40  ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
จดัระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั ในหัวขอ้ควรปรับปรุงถนนตาม
มาตรฐานใหแ้ก่ประชาชน แตกต่างกนักบัอาย ุ  31 - 35 ปี และอาย ุ36 - 40  ปี มีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่12  วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จาํแนกตามอาย ุในหวัขอ้ ควรส่งเสริมการผลิดสินคา้ OTOP ใหก้บั
ประชาชนในอาํเภอ 
 
อาย ุ  อายตุ ํ่ากวา่  

25  ปี 
อาย ุ 25 - 
30  ปี 

อาย ุ 31 - 
35 ปี 

อาย ุ36 - 
40  ปี 

มากกวา่  40  ปี
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย 4.52 4.50 4.64 4.52 4.35 
อายตุ ํ่ากวา่  25  ปี 4.52      
อาย ุ 25 - 30  ปี 4.50      
อาย ุ 31 - 35 ปี 

4.64 
 .14* 

.034 
  .28* 

.001 
อาย ุ36 - 40  ปี 4.52      
มากกวา่  40  ปี
ข้ึนไป 

4.35 
     

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 12  พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ  31 - 35 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบ
บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในหัวขอ้ควรส่งเสริมการผลิดสินคา้ OTOP 
ใหก้บัประชาชนในอาํเภอ แตกต่างกนักบัอาย ุ อาย ุ 25 - 30  ปี และอาย ุมากกว่า  40  ปีข้ึนไป 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่ 13 วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จาํแนกตามอายุ ในหัวขอ้ องคก์รควรจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ต่างๆ เช่น           (การกาํจดัขยะ,การบาํบดันํ้าเสีย) 
 

อาย ุ  อายุ ต ํ่ า ก ว่ า  
25  ปี 

อาย ุ  25 - 
30  ปี 

อาย ุ  31 - 
35 ปี 

อาย ุ 36 - 
40  ปี 

มากกว่า  40  ปี
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย 4.56 4.62 4.67 4.67 4.41 
อายตุ ํ่ากว่า  25  
ปี 

4.56     
.20* 
.015 

อาย ุ 25 - 30  ปี 4.62      
อาย ุ 31 - 35 ปี 

4.67     
.26* 
.002 

อาย ุ36 - 40  ปี 4.67      
มากกว่า  40  ปี
ข้ึนไป 

4.41      

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง  13 พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุมากกว่า  40  ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
จดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในหัวขอ้ องคก์รควรจดัการปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น (การกาํจดัขยะ,การบาํบดันํ้ าเสีย) แตกต่างกนักบัอายตุ ํ่ากว่า  25  ปี และ
อาย ุ 31 - 35 ปี มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่ 14  วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จาํแนกตามอาย ุในหัวขอ้ ควรสร้างจิตสาํนึกให้ประชาชนช่วยกนั
อนุรักษท์รัพยกรธรรมชาติเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

อาย ุ  อายตุ ํ่ากว่า  25  
ปี 

อาย ุ  25 - 
30  ปี 

อาย ุ  31 - 
35 ปี 

อาย ุ 36 - 
40  ปี 

มากกว่า  40  ปี
ข้ึนไป 

ค่าเฉล่ีย 4.52 4.59 4.57 4.50 4.33 
อายตุ ํ่ากวา่  25  ปี 4.52      
อาย ุ 25 - 30  ปี 

4.59     
.26* 
.003 

อาย ุ 31 - 35 ปี 
4.57     

.24* 

.006 
อาย ุ36 - 40  ปี 4.50      
มากกว่า  40  ปี
ข้ึนไป 

4.33      

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 14  พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุมากกว่า  40  ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
จดัระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั ในหัวขอ้ ควรสร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนช่วยกนัอนุรักษท์รัพยกรธรรมชาติเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  แตกต่างกนักบั อาย ุ  25 - 30  ปี 
และอาย ุ 31 - 35 ปี มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 15 วิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะ
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จาํแนกตามอาชีพ 
 
 

ปัจจยั F Sig. แปลผล 

1.1ควรปรับปรุงถนนตามมาตรฐานใหแ้ก่ประชาชน 3.510 .015* แตกต่างกนั 
1.2ควรทาํผงัเมืองท่ีดินเพื่อจดัสรรการใชป้ระโยชน์ให้
เหมาะสม 

2.813 .039* แตกต่างกนั 

1.3เม่ือเกิดภาวะภยัแลง้ควรแจกจ่ายนํ้าใหก้บัประชาชนบริโภค
อยา่งเพียงพอ 

2.821 .029* แตกต่างกนั 

1.4ควรสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ 1.574 .195 ไม่แตกต่างกนั 
2.1ควรปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อท่ีจะใหเ้ป็นสถานท่ีออกกาํลงั
กายแก่ประชาชน 

2.254 .082 ไม่แตกต่างกนั 

2.2ควรส่งเสริมการผลิดสินคา้ OTOP ใหก้บัประชาชนใน
อาํเภอ 

.399 .754 ไม่แตกต่างกนั 

2.3ควรจดัโครงสร้างการดูแลผูสู้งอายแุละผูด้ว้ยโอกาสอยา่ง
ต่อเน่ือง 

1.970 .118 ไม่แตกต่างกนั 

3.1ควรรณรงคใ์หป้ระชาชนมีความปลอดภยัในขบัข่ีอยา่ง
ปลอดภยั 

.304 .823 ไม่แตกต่างกนั 

3.2ควรจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร แก่ประชาชนทุกดา้น .776 .508 ไม่แตกต่างกนั 
3.3ควรเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้สงสยั
อยา่งสมํ่าเสมอ 

2.797 .040* แตกต่างกนั 

4.1ควรปรับปรุงแหล่งท่องเทียวของจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสนใจแก่
นกัท่องเท่ียว 

1.271 .284 ไม่แตกต่างกนั 

4.2ควรมีศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวเพื่อใหบ้ริการสาํหรับ
นกัท่องเท่ียว 

.069 .976 ไม่แตกต่างกนั 

4.3ควรช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกผกั ผลไม ้เมือเกิดราคา
ผลผลิตตํ่า 

.316 .814 ไม่แตกต่างกนั 

5.1องคก์รควรจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น (การกาํจดั .201 .896 ไม่แตกต่างกนั 
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ขยะ,การบาํบดันํ้าเสีย) 
5.2ควรจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนเพือ่ทาํปุ๋ยชีวภาพทด
แมนการใชส้ารเคมี 

.441 .724 ไม่แตกต่างกนั 

5.3ควรสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนช่วยกนัอนุรักษท์รัพยกรธร
รมชาติเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

.292 .831 ไม่แตกต่างกนั 

6.1ควรพฒันาภูมิปัญาทอ้งถ่ินเพื่อสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนใหแ้ก่
ประชาชน 

.263 .852 ไม่แตกต่างกนั 

6.2ควรจดักิจกรรมการอนุรักษม์รดทางประวติัศาสตร์และ
ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินอยา่งสมํ่าเสมอ 

1.352 .257 ไม่แตกต่างกนั 

 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ดา้นโครงสร้าง 

ในหวัขอ้ควรปรับปรุงถนนตามมาตรฐานใหแ้ก่ประชาชน ควรทาํผงัเมืองท่ีดินเพื่อจดัสรรการ

ใชป้ระโยชน์ให้เหมาะสม เม่ือเกิดภาวะภยัแลง้ควรแจกจ่ายนํ้ าให้กบัประชาชนบริโภคอย่าง

เพียงพอ และดา้นส่งเสริมสุขภาพชีวิต ในหัวขอ้ควรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและ

ซกัถามขอ้สงสัยอย่างสมํ่าเสมอ แตกต่างกนั มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้น ดา้น

การจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการวางแผน การส่งเสริม

การลง ทุนพาณิชยกรรมและการ ท่อง เ ท่ี ยว  ด้านการบ ริหารจัดการและอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญหา

ทอ้งถ่ิน ไม่แตกต่างกนั ดว้ยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่16  วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จาํแนกตามอาชีพ ในหวัขอ้ ควรปรับปรุงถนนตามมาตรฐานใหแ้ก่
ประชาชน 
 

อาชีพ 
 เกษตรกร รับจา้ง ขา้ราชการ ลูกจา้ง 

ค่าเฉลีย่ 4.56 4.51 4.61 4.33 
เกษตรกร 

4.56    
.24* 
.002 

รับจา้ง 
4.51    

.18* 

.031 
ขา้ราชการ 

4.61    
.28* 
.024 

ลูกจา้ง 4.33     

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 16  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพ ลูกจา้ง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการ
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในหัวขอ้ ควรปรับปรุงถนนตามมาตรฐานให้แก่
ประชาชน แตกต่างกนักบัอาชีพเกษตรกร  รับจา้ง และอาชีพขา้ราชการ  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 17 วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จาํแนกตามอาชีพ ในหวัขอ้ ควรทาํผงัเมืองท่ีดินเพื่อจดัสรรการใช้
ประโยชน์ใหเ้หมาะสม 

อาชีพ 
 เกษตรกร รับจา้ง ขา้ราชการ ลูกจา้ง 

ค่าเฉล่ีย 4.56 4.49 4.78 4.45 

เกษตรกร 4.56 
  .22(*) 

.045 
 

รับจา้ง 4.49 
  .29(*) 

.012 
 

ขา้ราชการ 4.78     

ลูกจา้ง 4.45 
  .33(*) 

.009 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 
จากตาราง 17  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบ
บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในหวัขอ้ ควรทาํผงัเมืองท่ีดินเพื่อจดัสรรการ
ใชป้ระโยชน์ให้เหมาะสมแตกต่างกนักบัอาชีพเกษตรกร  รับจา้ง และลูกจา้ง  มีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 18 วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จาํแนกตามอาชีพ ในหัวขอ้ ควรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
และซกัถามขอ้สงสยัอยา่งสมํ่าเสมอ 

อาชีพ 
 เกษตรกร รับจา้ง ขา้ราชการ ลูกจา้ง 

ค่าเฉลีย่ 4.54 4.50 4.78 4.44 

เกษตรกร 4.54 
   .20* 

.007 
รับจา้ง 4.50     

ขา้ราชการ 4.78     

ลูกจา้ง 4.44     

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 18  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพ ลูกจา้ง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการ
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในหัวขอ้ ควรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามขอ้สงสัยอยา่งสมํ่าเสมอ แตกต่างกนักบั อาชีพเกษตรกร  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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ตาราง 19 วิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะ
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จาํแนกตามวฒิุการศึกษา 
 
 

ปัจจยั F Sig. แปลผล 

1.1ควรปรับปรุงถนนตามมาตรฐานใหแ้ก่ประชาชน 1.205 .308 ไม่แตกต่างกนั 
1.2ควรทาํผงัเมืองท่ีดินเพื่อจดัสรรการใชป้ระโยชน์ใหเ้หมาะสม .658 .578 ไม่แตกต่างกนั 
1.3เม่ือเกิดภาวะภยัแลง้ควรแจกจ่ายนํ้าใหก้บัประชาชนบริโภค
อยา่งเพียงพอ 

1.211 .306 ไม่แตกต่างกนั 

1.4ควรสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ .806 .491 ไม่แตกต่างกนั 
2.1ควรปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อท่ีจะใหเ้ป็นสถานท่ีออกกาํลงักาย
แก่ประชาชน 

.725 .538 ไม่แตกต่างกนั 

2.2ควรส่งเสริมการผลิดสินคา้ OTOP ใหก้บัประชาชนในอาํเภอ 1.908 .128 ไม่แตกต่างกนั 
2.3ควรจดัโครงสร้างการดูแลผูสู้งอายแุละผูด้ว้ยโอกาสอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3.134 .026 แตกต่างกนั 

3.1ควรรณรงคใ์หป้ระชาชนมีความปลอดภยัในขบัข่ีอยา่งปลอดภยั 1.890 .131 ไม่แตกต่างกนั 
3.2ควรจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร แก่ประชาชนทุกดา้น .738 .530 ไม่แตกต่างกนั 
3.3ควรเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้สงสยั
อยา่งสมํ่าเสมอ 

1.198 .310 ไม่แตกต่างกนั 

4.1ควรปรับปรุงแหล่งท่องเทียวของจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสนใจแก่
นกัท่องเท่ียว 

2.701 .045 แตกต่างกนั 

4.2ควรมีศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวเพื่อใหบ้ริการสาํหรับนกัท่องเท่ียว 1.134 .335 ไม่แตกต่างกนั 
4.3ควรช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกผกั ผลไม ้เมือเกิดราคาผลผลิตตํ่า .712 .545 ไม่แตกต่างกนั 
5.1องคก์รควรจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น (การกาํจดัขยะ,
การบาํบดันํ้าเสีย) 

.522 .667 ไม่แตกต่างกนั 

5.2ควรจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนเพือ่ทาํปุ๋ยชีวภาพทดแมน
การใชส้ารเคมี 

1.990 .115 ไม่แตกต่างกนั 

5.3ควรสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนช่วยกนัอนุรักษท์รัพยกรธรรม
ชาติเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

.600 .615 ไม่แตกต่างกนั 
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6.1ควรพฒันาภูมิปัญาทอ้งถ่ินเพื่อสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนใหแ้ก่
ประชาชน 

.440 .725 ไม่แตกต่างกนั 

6.2ควรจดักิจกรรมการอนุรักษม์รดทางประวติัศาสตร์และ
ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินอยา่งสมํ่าเสมอ 

.079 .971 ไม่แตกต่างกนั 

 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพชีวิต   ในหัวขอ้ ควรจดัโครงสร้างการดูแลผูสู้งอายุและผูด้ว้ยโอกาสอย่าง
ต่อเน่ือง และดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน ควรปรับปรุงแหล่งท่อง
เทียวของจงัหวดัให้เป็นท่ีสนใจแก่นักท่องเท่ียว แตกต่างกนั ดว้ยนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ส่วนดา้นโครงสร้าง ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว ดา้นการบริหารจดัการ
และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน ไม่แตกต่างกนั ดว้ยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 20 วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั จาํแนกตามวุฒิการศึกษา ในหัวขอ้ ควรจดัโครงสร้างการดูแล
ผูสู้งอายแุละผูด้ว้ยโอกาสอยา่งต่อเน่ือง 
 

วฒิุการศึกษา 
 ไม่ไดเ้รียน ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

ค่าเฉล่ีย 4.39 4.51 4.56 4.69 

ไม่ไดเ้รียน 4.39   
.18* 
.017 

.30* 

.006 
ประถมศึกษา 4.51     

มธัยมศึกษาตอนตน้ 4.56     
มธัยมศึกษาตอนปลาย 4.69     

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 20  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีวุฒิการศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบ
บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในหวัขอ้ ควรจดัโครงสร้างการดูแลผูสู้งอายุ
และผูด้ว้ยโอกาสอยา่งต่อเน่ือง แตกต่างกนักบั มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย 
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่ 21 วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จาํแนกตามวุฒิการศึกษา ในหัวขอ้ควรปรับปรุงแหล่งท่องเทียว
ของจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสนใจแก่นกัท่องเท่ียว 
 

วฒิุการศึกษา 
 ไม่ไดเ้รียน ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

ค่าเฉล่ีย 4.60 4.47 4.62 4.49 
ไม่ไดเ้รียน 4.60     

ประถมศึกษา 4.47   
.15* 
.010 

 

มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

4.62    
 

มธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

4.49    
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  

จากตาราง 21  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีวุฒิประถมศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบ
บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในหัวขอ้ ควรปรับปรุงแหล่งท่องเทียวของ
จงัหวดัให้เป็นท่ีสนใจแก่นกัท่องเท่ียว  แตกต่างกนักบั มธัยมศึกษาตอนตน้  มีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง  22  วิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะ
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยั F Sig. แปลผล 

1.1ควรปรับปรุงถนนตามมาตรฐานใหแ้ก่ประชาชน .632 .595 ไม่แตกต่างกนั 
1.2ควรทาํผงัเมืองท่ีดินเพื่อจดัสรรการใชป้ระโยชน์ให้
เหมาะสม 

.396 .756 ไม่แตกต่างกนั 

1.3เม่ือเกิดภาวะภยัแลง้ควรแจกจ่ายนํ้าใหก้บัประชาชน
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

.632 .595 ไม่แตกต่างกนั 

1.4ควรสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพื่อแกไ้ขปัญหาภยั
แลง้ 

.927 .428 ไม่แตกต่างกนั 

2.1ควรปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อท่ีจะใหเ้ป็นสถานท่ีออก
กาํลงักายแก่ประชาชน 

.737 .531 ไม่แตกต่างกนั 

2.2ควรส่งเสริมการผลิดสินคา้ OTOP ใหก้บัประชาชนใน
อาํเภอ 

1.355 .256 ไม่แตกต่างกนั 

2.3ควรจดัโครงสร้างการดูแลผูสู้งอายแุละผูด้ว้ยโอกาส
อยา่งต่อเน่ือง 

1.157 .326 ไม่แตกต่างกนั 

3.1ควรรณรงคใ์หป้ระชาชนมีความปลอดภยัในขบัข่ีอยา่ง
ปลอดภยั 

2.187 .089 ไม่แตกต่างกนั 

3.2ควรจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร แก่ประชาชนทุกดา้น .595 .618 ไม่แตกต่างกนั 
3.3ควรเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้
สงสยัอยา่งสมํ่าเสมอ 

1.609 .187 ไม่แตกต่างกนั 

4.1ควรปรับปรุงแหล่งท่องเทียวของจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสนใจ
แก่นกัท่องเท่ียว 

.259 .855 ไม่แตกต่างกนั 

4.2ควรมีศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวเพื่อใหบ้ริการสาํหรับ
นกัท่องเท่ียว 

1.070 .362 ไม่แตกต่างกนั 

4.3ควรช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกผกั ผลไม ้เมือเกิดราคา .328 .805 ไม่แตกต่างกนั 
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ผลผลิตตํ่า 
5.1องคก์รควรจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น (การ
กาํจดัขยะ,การบาํบดันํ้าเสีย) 

.159 .924 ไม่แตกต่างกนั 

5.2ควรจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนเพือ่ทาํปุ๋ยชีวภาพ
ทดแมนการใชส้ารเคมี 

.174 .914 ไม่แตกต่างกนั 

5.3ควรสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนช่วยกนัอนุรักษ์
ทรัพยกรธรรมชาติเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

.487 .692 ไม่แตกต่างกนั 

6.1ควรพฒันาภูมิปัญาทอ้งถ่ินเพื่อสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนใหแ้ก่
ประชาชน 

.297 .827 ไม่แตกต่างกนั 

6.2ควรจดักิจกรรมการอนุรักษม์รดทางประวติัศาสตร์และ
ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินอยา่งสมํ่าเสมอ 

.771 .511 ไม่แตกต่างกนั 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดั ดา้นโครงสร้าง ดา้นส่งเสริมสุขภาพชีวิต  ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว ดา้นการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และดา้น
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน ไม่แตกต่างกนั ดว้ยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 
 
 



 

บทที ่ 5 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

ส่วนที1่ ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี ้

   เพศ  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จาํนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.8 และรองลงมาเป็นเพศชาย  จาํนวน165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3  ตามลาํดบั 

อาย ุพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อายรุะหว่าง 31 - 35 ปี จาํนวน124 คน คิด

เป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาไดแ้ก่ อาย ุ 25 - 30  ปี จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 อาย ุ36 - 

40  ปี จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และ อายตุ ํ่ากว่า  25  ปี จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.8   ตามลาํดบั 

อาชีพ  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จาํนวน224 คน คิดเป็น

ร้อยละ 56.0 รองลงมามีอาชีพรับจา้ง จาํนวน 97 คิดเป็นร้อยละ 24.2  อาชีพลูกจา้ง จาํนวน  55 

คน คิดเป็นร้อย  

วุฒิการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มธัยมศึกษาตอนตน้  จาํนวน 156 

คน คิดเป็นร้อยละ 39.0  รองลงมาประถมศึกษา จาํนวน134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 ไม่ไดเ้รียน 

จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ  18.8 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 8.8  

ตามลาํดบั 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนรวมพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายไดน้อ้ยกว่า 3,000 

บาทจาํนวน 248  คน คิดเป็นร้อยละ 62  รองลงมาไดแ้ก่รายได ้3,001-5,000 บาท จาํนวน 86 

คน คิดเป็นร้อยละ 21.5  รายได ้7,001-10,000 บาท จาํนวน 42  คน คิดเป็นร้อยละ 10.5  และ

รายได5้,001-7,000 บาทจาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0  ตามลาํดบั 
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ส่วนที ่2 ความรู้เกีย่วกบัการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวดัแตกต่าง
กนัในบางประเด็นดังนี ้

 ขอ้ท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 248 คน(คิดเป็นร้อยละ 62.0 ) องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัมีช่ือยอ่เรียกวา่ อบจ 
 ขอ้ท่ี 2 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ376  คน ( คิดเป็นร้อยละ 94.0) องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัมีหนา้ท่ีดูแล อบต ทั้งจงัหวดั 
 ขอ้ท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 175 คน(คิดเป็นร้อยละ 43.8) หน้าท่ี
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตอ้ง รณรงคใ์หป้ระชาชนรู้จกัป้องกนั 
 ขอ้ท่ี 4 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 343 คน(คิดเป็นร้อยละ 85.8) องคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดจัดอบรมครอบครัวผาสุกให้กับประชาชนเพื่อให้ดํารงชีวิตอย่างมี
ความสุขสมํ่าเสมอ  
 ขอ้ท่ี 5 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 281 คน(คิดเป็นร้อยละ 70.3) องคก์ร
ตอ้งแจกจ่ายส่ิงของท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตใหแ้ก่ประชาชนอยา่งเพียงพอเม่ือเกิดสาธารณภยั 
 ขอ้ท่ี 6 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 229 คน(คิดเป็นร้อยละ 57.3) องคก์ร
ตอ้งบริการอุปกรณ์สาํหรับป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัครบถว้นเม่ือทราบเหตุทุกคร้ัง 
 ขอ้ท่ี 7 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 352 คน(คิดเป็นร้อยละ 88.0) องคก์ร
ตอ้งแสดงขั้นตอนการให้บริการขออนุญาตจะทะเบียนพาณิชยเ์พื่ออาํนวยความสะดวกแก่
ผูรั้บบริการ 
 ขอ้ท่ี 8 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 197 คน(คิดเป็นร้อยละ 49.3) องคก์ร
จะตอ้งเปิดโอกาสใหห้น่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน มีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันา
เท่าเทียมกนั 
 ขอ้ท่ี 9 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 357 คน(คิดเป็นร้อยละ 89.3) องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัมีหนา้ท่ีในการก่อสร้างศูนยก์าํจดัขยะมูลฝอยรวม 
 ขอ้ท่ี 10 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 263 คน(คิดเป็นร้อยละ 65.8) องคก์รมี
อํานาจหน้า ท่ีในการปรับปรุงโบราณสถานให้อยู่ ในสภาพดี เหมือนเดิมเพื่ อ รักษา
ศิลปวฒันธรรมใหค้งอยูต่ลอดไป 
 ขอ้ท่ี 11 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 241 คน(คิดเป็นร้อยละ 60.3) ใน
ปัจจุบนัองคก์รจาํเป็นตอ้งเป็นศูนยก์ลางในการจดัการศึกษา และการส่งเสริมจารีดประเพณี
อยา่งสมํ่าเสมอ 
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ผลจากการวิเคราะห์ในส่วนที่ 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น
ความรู้เก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มากท่ีสุด คือ 
ความรู้เก่ียวกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีหนา้ท่ีดูแล อบต จาํนวน 376  คน ( คิดเป็นร้อยละ 
94.0)  รองลง ความรู้เก่ียวกับองค์กรต้องแจกจ่ายส่ิงของท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตให้แก่
ประชาชนอย่างเพียงพอเม่ือเกิดสาธารณภยั  จาํนวน 281 คน(คิดเป็นร้อยละ 70.3) และผูใ้ห้
ความรู้นอ้ยสุด คือ หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตอ้ง รณรงคใ์ห้ประชาชนรู้จกัป้องกนั  
จาํนวน 175  คน ( คิดเป็นร้อยละ 56.3)   
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ความคิดเห็นของประชาชน อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีต่อการจดัระบบบริการ
สาธารณะตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.54)   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว ( X =4.57)  ดา้นการบริหาร
จดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ( X =4.54) ดา้นโครงสร้าง ( X =4.54) 
และดา้นส่งเสริมสุขภาพชีวิต  ( X =4.54) ดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญหา
ทอ้งถ่ิน  ( X =4.54)  และดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย     
( X =4.53)  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 
ข้อมูลความคดิเห็นเกีย่วกบัการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

จังหวดั จําแนกตามรายด้านดังนี ้
ด้านโครงสร้าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการ

สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ดา้นโครงสร้าง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X =4.54)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ไดแ้ก่  ควรสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ ( X =
4.57)  ควรทาํผงัเมืองท่ีดินเพื่อจดัสรรการใชป้ระโยชน์ใหเ้หมาะสม  ( X =4.54) ควรปรับปรุง
ถนนตามมาตรฐานใหแ้ก่ประชาชน ( X =4.52)  

ด้านส่งเสริมสุขภาพชีวิต  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบ
บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ดา้นส่งเสริมสุขภาพชีวิต  อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  ( X =4.54)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ไดแ้ก่  ควรปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อท่ีจะให้เป็น
สถานท่ีออกกาํลงักายแก่ประชาชน ( X =4.58)  ควรส่งเสริมการผลิตสินคา้ OTOP ให้กบั
ประชาชนในอาํเภอ ( X =4.53) ควรจัดโครงสร้างการดูแลผูสู้งอายุและผูด้้วยโอกาสอย่าง
ต่อเน่ือง ( X =4.52)   

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X

=4.53)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ไดแ้ก่  ควรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้
สงสัยอย่างสมํ่าเสมอ  ( X =4.57) ควรรณรงค์ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในขบัข่ีอย่าง
ปลอดภยั ( X =4.52) ควรจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร แก่ประชาชนทุกดา้น ( X =4.51) 
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ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
( X =4.57)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ไดแ้ก่  ควรมีศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวเพื่อใหบ้ริการสาํหรับ
นักท่องเท่ียว  ( X =4.60)  ควรปรับปรุงแหล่งท่องเทียวของจังหวัดให้เป็นท่ีสนใจแก่
นกัท่องเท่ียว( X =4.56)  ควรช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกผกั ผลไม ้ เมือเกิดราคาผลผลิตตํ่า ( X

=4.56)    
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
ดา้นการบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
( X =4.54)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ไดแ้ก่  องคก์รควรจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น (การ
กาํจัดขยะ,การบาํบัดนํ้ าเสีย)  ( X =4.61)  ควรสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยกรธรรมชาติเพื่อส่ิงแวดลอ้ม      ( X =4.53)  ควรจดัอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือทาํ
ปุ๋ยชีวภาพทดแมนการใชส้ารเคมี ( X =4.51)   

ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญหาท้องถ่ิน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   ด้าน
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X =4.54) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ ไดแ้ก่  ควรจดักิจกรรมการอนุรักษ์มรดกทางประวติัศาสตร์และ
ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินอย่างสมํ่าเสมอ ( X =4.56) และควรพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อ
สร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนใหแ้ก่ประชาชน ( X =4.56)  
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สมมติฐานที่ 1  ปัจจยัส่วนคนท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติการจดัระบบบริการ
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั แตกต่างกนั 
 
จําแนกตามเพศ 
 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะ
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ดา้นโครงสร้าง ดา้นส่งเสริมสุขภาพชีวิต  ดา้นการจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและการท่องเท่ียว ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน ไม่แตกต่างกนั ดว้ย
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จําแนกตามอายุ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ดา้นส่งเสริมสุขภาพชีวิต ดา้น
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว แตกต่าวกนั ดว้ยนยัสาํคญั
ทางสถิติ 0.05  ส่วนดา้นโครงสร้าง  ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ดา้นการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และดา้น
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน ไม่แตกต่างกนั ดว้ยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุมากกว่า  40  ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบ
บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในหัวขอ้ควรปรับปรุงถนนตามมาตรฐาน
ใหแ้ก่ประชาชน แตกต่างกนักบัอาย ุ  31 - 35 ปี และอาย ุ36 - 40  ปี กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ  31 - 
35 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ใน
หวัขอ้ควรส่งเสริมการผลิดสินคา้ OTOP ใหก้บัประชาชนในอาํเภอ แตกต่างกนักบัอาย ุ  อาย ุ 
25 - 30  ปี และอาย ุมากกว่า  40  ปีข้ึนไป กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุมากกว่า  40  ปีข้ึนไป มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในหวัขอ้ องคก์ร
ควรจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น (การกาํจดัขยะ,การบาํบดันํ้าเสีย) แตกต่างกนักบัอายตุ ํ่า
กว่า  25  ปี และอาย ุ 31 - 35 ปี และสุดทา้ย กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุมากกว่า  40  ปีข้ึนไป มีความ
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คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในหัวขอ้ ควร
สร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนช่วยกนัอนุรักษท์รัพยกรธรรมชาติเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  แตกต่างกนักบั 
อาย ุ 25 - 30  ปี และอาย ุ 31 - 35 ปี นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จําแนกตามอาชีพ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั

การจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ดา้นโครงสร้าง ในหัวขอ้ควร

ปรับปรุงถนนตามมาตรฐานใหแ้ก่ประชาชน ควรทาํผงัเมืองท่ีดินเพื่อจดัสรรการใชป้ระโยชน์

ให้เหมาะสม เม่ือเกิดภาวะภยัแลง้ควรแจกจ่ายนํ้ าให้กบัประชาชนบริโภคอย่างเพียงพอ และ

ดา้นส่งเสริมสุขภาพชีวิต ในหัวขอ้ควรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้สงสัย

อย่างสมํ่าเสมอ แตกต่างกนั มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้น ดา้นการจดัระเบียบ

ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิช

ยกรรมและการท่องเท่ียว ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน ไม่แตกต่างกนั ดว้ย

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

    พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพ ลูกจา้ง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะ
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในหัวขอ้ ควรปรับปรุงถนนตามมาตรฐานให้แก่ประชาชน 
แตกต่างกนักบัอาชีพเกษตรกร  รับจา้ง และอาชีพขา้ราชการ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในหวัขอ้ 
ควรทาํผงัเมืองท่ีดินเพื่อจดัสรรการใชป้ระโยชน์ให้เหมาะสมแตกต่างกนักบัอาชีพเกษตรกร  
รับจา้ง และลูกจา้ง กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพ ลูกจา้ง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการ
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในหัวขอ้ ควรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามขอ้สงสัยอยา่งสมํ่าเสมอ แตกต่างกนักบั อาชีพเกษตรกร  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ดา้นส่งเสริมสุขภาพ
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ชีวิต   ในหัวขอ้ ควรจดัโครงสร้างการดูแลผูสู้งอายุและผูด้ว้ยโอกาสอยา่งต่อเน่ือง และดา้น
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน ควรปรับปรุงแหล่งท่องเทียวของจงัหวดั
ให้เป็นท่ีสนใจแก่นักท่องเท่ียว แตกต่างกัน ด้วยนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้าน
โครงสร้าง ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ดา้นการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว ดา้นการบริหารจดัการและ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญหาทอ้งถ่ิน ไม่แตกต่างกนั ดว้ยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีวุฒิการศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการ
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในหัวขอ้ ควรจดัโครงสร้างการดูแลผูสู้งอายุและผู ้
ดว้ยโอกาสอยา่งต่อเน่ือง แตกต่างกนักบั มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีวุฒิประถมศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์าร
บริหารส่วนจังหวดั ในหัวขอ้ ควรปรับปรุงแหล่งท่องเทียวของจังหวดัให้เป็นท่ีสนใจแก่
นกัท่องเท่ียว  แตกต่างกนักบั มธัยมศึกษาตอนตน้ มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ดา้นโครงสร้าง 
ดา้นส่งเสริมสุขภาพชีวิต  ดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว ดา้นการบริหารจดัการ
และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน     ไม่แตกต่างกนั ดว้ยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อภิปรายผล 
จากขอ้มูลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีต่อการ

จดัระบบบริการสาธารณะตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สามารถอภิปราย
ผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 จากผลการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของประชาชน อาํเภอเมือง จังหวดั

ราชบุรี ท่ีมีต่อการจดัระบบบริการสาธารณะตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ทุกๆ ดา้น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และผลการเปรียบเทียบปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปแตกต่างกนัมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไม่แตกต่างกนั  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทชัชา   สามคัคีนิชย ์ (2548) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองทศันะของ

ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัในการจดัระบบบริการสาธารณะ : ศึกษากรณี  จงัหวดัเชียงราย  มีวตัถุประสงค ์ 2  

ประการ  คือ  1)  เพื่อศึกษาทศันะของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ต่อ

บทบาทอาํนาจหน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ในการจดัระบบบริการสาธารณะ  2)  

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันะของผูบ้ริหารและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ต่อบทบาท

อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ในการจดัระบบบริการสาธารณะ ผลการศึกษา 

ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุระหว่าง  40-49  ปี  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิด

เป็น  1  ใน  3  ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด และทศันะของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลต่อบทบาทอาํนาจหน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ในการจดัระบบ

บริหารสาธารณะ  ในภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัสูง  เม่ือแยกเป็นรายดา้น  ดา้นท่ีเห็นดว้ย

ระดบัสูง  ไดแ้ก่  ดา้นการดาํเนินโครงการขนาดใหญ่ท่ีเกินศกัยภาพของ   อปท.   อ่ืนในเขต

จังหวดั  ด้านการดาํเนินงานท่ีมีลกัษณะคาบเก่ียวต่อเน่ืองท่ีมีผูไ้ด้รับประโยชน์ใน  อปท.  

มากกว่า  1  แห่งข้ึนไป  ดา้นการดาํเนินงานกิจกรรมท่ีเป็นภาพรวมตามภารกิจอาํนาจหน้าท่ี

ตามกฎหมายกําหนด  ส่วนทัศนะด้านการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการอ่ืน  

ประชาคม  และองคก์รเอกชน  มีความเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง อีกอนัท่ีสอดคลอ้งกบังาน 

สามารถ ชนะปริญญา (2548) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การใหบ้ริการสาธารณะขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชุมพร วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ (1) ศึกษาการใหบ้ริการสาธารณะ
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ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชุมพร (2) เปรียบเทียบการใหบ้ริการสาธารณะของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชุมพร   

 ผลการวิจยัพบว่า (1)  การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัชุมพร อยู่ในระดบัปานกลาง (2) การเปรียบเทียบการให้บริการสาธารณะขององคก์าร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละด่านแตกต่างกนัอย่ามีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  คือ ดา้น

โครงสร้างพื้นฐานดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และดน้สงัคม ส่วนดา้น

เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั  จากการวิจยัมีขอ้เสนอแนะ คือ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะไดอ้ย่างทัว่ถึง รัฐควรจดัสรรสัดส่วน

รายไดใ้หแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 

สําหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ขอ้เสนอให้มีการสอบถาม ความคิดเห็นในรูปแบบของ

คาํถามปลายเปิด เพิ่มเติมในแบบสอบถาม เพื่อให้ไดข้อ้คิดเห็นมาใชใ้นการกาํหนดแนวทางใน

การปรับปรุงการพฒันาของอาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีต่อการจดัระบบบริการสาธารณะตาม

อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในดา้นต่างๆ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ ต่อไป 

 

ข้อจํากดัของการวจัิยคร้ังนี ้

 เน่ืองจาก การศึกษาว่า ความรู้มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติเก่ียวกบัการจดัระบบบริการ

สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ในเขต อาํเภอเมือง จงัหวดั ราชบุรี ซ่ึงเป็นการเก็บ

ขอ้มูลแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงมีผลต่อกลุ่มตวัอยา่งทาํใหก้ลุ่มประชากรส่วน

ใหญ่จะเก็บขอ้มูลบางขอ้มูลอาจจะคลาดเคล่ือน เน่ืองจากบางคร้ังไดส่้งแลว้ไดข้อ้มูลไม่ครบ

ตามจาํนวนท่ีในการส่งแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
 

เร่ือง  การจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวดัราชบุรี  
 :ศึกษาเฉพาะเขตอาํเภอเมือง   
 

 
ส่วนที ่1    ข้อมูลส่วนบุคคล           
 โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงใน หรือเติมขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่านกรุณาตอบ
คาํถามทุกคาํถาม          
 
1. เพศ       ชาย   หญิง     
 
2. อายุ................................ปี 
 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

    ไม่ไดเ้รียน    ประถมศึกษา 
    มธัยมตอนตน้   มธัยมตอนปลาย 
    ปวช.    ปวส./อนุปริญญา 
     ปริญญาตรี    

 
4. อาชีพ 
   รับราชการ    รัฐวิสาหกิจ 
    คา้ขาย/เจา้ของธุรกิจ   เกษตรกร/ชาวสวน/ชาวไร่/ทาํนา 
    รับจา้ง    นกัเรียนนกัศึกษา 
   ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ   
 
5. รายได้     

  นอ้ยกวา่  3,000  บาท         3,001 – 5,000  บาท   
    5,001 – 7,000  บาท    7,001 – 10,000  บาท 

       10,001 – 15,000  บาท   15,001  ข้ึนไป 
 



 
ส่วนที ่2   คาํถามเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ข้อ คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 ด้านโครงสร้าง 
  

1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีช่ือยอ่เรียกวา่ “ อบจ.” 
  

2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีหนา้ท่ีดูแล อบต. ทั้งจงัหวดั   

 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
  

3 
หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตอ้ง รณรงคใ์หป้ระชาชนรู้จกัป้องกนั
โรคติดต่อร้ายแรงอยา่งต่อเน่ือง 

  

4 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัอบรมครอบครัวผาสุกใหก้บัประชาชนเพื่อให้
ดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขสมํ่าเสมอ  

  

 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  

5 
องคก์รตอ้งแจกจ่ายส่ิงของท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตใหแ้ก่ประชาชนอยา่ง
เพียงพอเม่ือเกิดสาธารณภยั 

  

6 
องคก์รตอ้งบริการอุปกรณ์สาํหรับป้องกนัและบรรเท่าสาธรณะภยัครบถว้น
เม่ือทราบเหตุทุกคร้ัง 

  

 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 
  

7 
องคก์รตอ้งแสดงขั้นตอนการใหบ้ริการขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชยเ์พื่อ
อาํนวยความสะดวกแก่ผุรั้บบริการ 

  

8 
องคก์รจะตอ้งเปิดโอกาสให ้หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน มีส่วนร่วม
ในการจดัทาํแผนพฒันาเท่าเทียมกนั 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 ด้านการบริหารการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

9 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีหนา้ท่ีในการก่อสร้างศูนยก์าํจดัขยะมูลฝอยรวม 
  

 
ด้านศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณแีละ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

  

10 
องคก์รมีอาํนาจหนา้ท่ีในการปรับปรุงโบราณสถานใหอ้ยูใ่นสภาพดี
เหมือนเดิมเพือ่รักษาศิลปวฒันธรรมใหค้งอยูต่ลอดไป 

  

11 
ในปัจจุบนัองคก์รจาํเป็นตอ้งเป็นศูนยก์ลางในการจดัการศึกษา และการ
ส่งเสริมจารีต ประเพณีอยา่งสมํ่าเสมอ 

  



 
ส่วนที ่3    คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของประชาชนอาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีต่อการจดัระบบบริการ
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 
 
 
 

ข้อ คาํถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ทีสุ่ด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ทีสุ่ด 

1 
ด้านโครงสร้าง 
ควรปรับปรุงถนนตามมาตรฐานใหแ้ก่ประชาชน 

     

2 ควรทาํผงัเมืองท่ีดินเพื่อจดัสรรการใชป้ระโยชน์ใหเ้หมาะสม      

3 
เม่ือเกิดภาวะภยัแลง้ควรแจกจ่ายนํ้าใหก้บัประชาชนบริโภค
อยา่งเพียงพอ 

     

4 ควรสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพื่อแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ 
     

5 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
ควร ปรับปรุงสนามกีฬา เพือ่ท่ีจะใหเ้ป็นสถานท่ีออกกาํลงั
กายแก่ประชาชน 

     



ข้อ คาํถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เห็น 
ด้วย 
มาก 
ทีสุ่ด 

เห็น 
ด้วย 
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 

เห็น
ด้วย 
น้อย
ทีสุ่ด 

11 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณชิยกรรมและการท่องเทีย่ว 
ควรปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัใหเ้ป็นท่ีสนใจ
แก่นกัท่องเท่ียว 

     

12 
ควรมีศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวเพื่อใหบ้ริการสาํหรับ
นกัท่องเท่ียว 

     

ข้อ คาํถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เห็น
ด้วย
มาก 
ทีสุ่ด 

เห็น 
ด้วย 
มาก 

เห็น 
ด้วย 
ปาน 
กลาง 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 

เห็น 
ด้วย 
น้อย 
สุด 

6 
ควรส่งเสริมการผลิตสินคา้  OTOP ใหก้บัประชาชน 
ในทุกอาํเภอ 

     

7 
ควรจดัโครงการดูแลผูสู้งอายแุละผูด้อ้ยโอกาสอยา่ง 
ต่อเน่ือง 

     

8 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
ควรรณรงคใ์หป้ระชาชนมีความปลอดภยัในขบัข่ีอยา่ง
ปลอดภยั 

     

9 ควรจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร แก่ประชาชนทุกดา้น 
     

10 
ควรเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้
สงสยัอยา่งสมํ่าเสมอ 

     



13 
ควรช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกผกั ผลไม ้เม่ือเกิดราคา
ผลผลิตตกตํ่า 

     

14 

ด้านการบริหารการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
องคก์รควรจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น (การ
กาํจดัขยะ,  การบาํบดันํ้าเสีย) 

     

ข้อ คาํถาม 

ระดับความคดิเห็น 

เห็น 
ด้วย 
มาก 
ทีสุ่ด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

15 
ควรจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนเพื่อทาํปุ๋ยชีวภาพ 
ทดแทนการใชส้ารเคมี 

     

16 
ควรสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนช่วยกนัอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

     

17 

ด้านศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณแีละ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ควรพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อสร้างรายไดเ้พิ่มใหแ้ก่
ประชาชน 

     

18 
ควรจดักิจกรรมการอนุรักษม์รดกทางประวติัศาสตร์  
และศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินอยา่งสมํ่าเสมอ  
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