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พระทัตเทพ ธมฺมานนฺโท (จันทึก) : ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรม ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (PEOPLE’S OPINION ON ADMINISTRATION IN 
ACCORDANCE WITH SARANIYADHAMMA OF SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN 
KRATHUMBAEN DISTRICT, SAMUTSAKHON PROVINCE) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : ดร. 
สมภพ  ระงับทุกข์ อาจารย์ที่ปรึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร. สุกิจ  ชัยมุสิก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, 157 หน้า
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วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 1) เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
2) เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
จํานวน 397คน โดยวิธีการใช้สูตรการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
น้ีเป็นแบบสอบถาม ใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé)  
 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับมาก รองลงมา 
ได้แก่ ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม และด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม  
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสา
ราณียธรรม  อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 

2) ประชาชนท่ีมีอาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน  มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนประชาชนท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติ
ต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดนครปฐม โดยรวมไม่แตกต่าง 

3) ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล มี
ดังน้ี 1) ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม การปฏิบัติงานของสมาชิก อบต. เอาใจใส่รายละเอียดที่
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จะพูดกับผู้มารับบริการโดยคํานึงถึงการใช้คําพูดที่ฟังเข้าใจง่ายและด้วยถ้อยคําที่เป็นกันเองมากย่ิงขึ้นจะทํา
ให้เกินความสามัคคีในการมาใช้บริการ 2) ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม อบต. การพัฒนา
ชุมชน เช่น การซ่อมแซมถนนหนทาง ควรทําอย่างเร่งด่วน และมีการช้ีแจงให้ประชาชนได้รับ หรือมีการ
ประชุมในชุมชนน้ันๆเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในส่วนที่จะบูรณะซ่อมแซม 3) ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลัก
สาราณียธรรม อบต. มีเครื่องที่ทันสมัยต่อการใช้งานมากขึ้นเพ่ือความต้องการท่ีทันกับเหตุการณ์หรือ
เหมาะสมกับปัญหาท่ีจะแก้ไข 4) ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสา
ราณียธรรม การจัดทําแผนพัฒนาต้องมาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าและเพียงพอกับความต้องการประชาชนเป็นหลัก 
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The objectives of this thesis were as follows: 1 to study the people’s opinion 
towards administration in accordance with Saraniyadhamma of Subdistrict Administrative 
Organization in Krathumbaen district of Samut Sakhon province, 2) To compare opinion 
towards administration in accordance with Saraniyadhamma of Subdistrict Administrative 
Organization in Krathumbaen district of Samut Sakhon province of people based on their 
different gender, age, education, occupation and monthly income, and 3) to study suggestions 
in administration in accordance with Saraniyadhamma of Subdistrict Administrative Organization 
in Krathumbaen district of Samut Sakhon province. The samplings used in the study were 397 
people living in Krathumbaen district of Samut Sakhon province obtained by Taro Yamane’s  
formula and Simple Random Sampling. The data were collected through questionnairesand 
then analyzed by percentage, mean,  standard deviation (SD), t-test, and F-test. If the 
statistically significant differences were found, Scheffe’s test was used.  
The results of research were found as follows: 

1) The level of people’s opinion towards administration in accordance with 
Saraniyadhamma of Subdistrict Administrative Organization in Krathumbaen district of Samut 
Sakhon province was totally high in every aspect. In details, the highest level was on personnel 
management followed by budget management, material management and strategic and 
development plan management respectively. 

2) The people with different occupation and monthly income had opinion towards 
administration in accordance with Saraniyadhamma of Subdistrict Administrative Organization in 
Krathumbaen district of Samut Sakhon province differently with statistically significant at the 
0.05. The people with different gender, age and education level had no different levels of 
opinion towards administration in accordance with Saraniyadhamma of Subdistrict 
Administrative Organization in Krathumbaen district of Samut Sakhon province.  

3) The suggestions were as follows; In personnel management, the members of 
Subdistrict Administrative Organizations should treat people politely and friendly and use the 
easily understandable expressions with people. In budget management, road repairing should 
be done timely and be informed to people in communities. In material management, the 
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modern technology should be installed to cope with present day’s problems and situations. In 
strategic and development plan, the plan setting should come from the need of people and 
the resources should be used with care and worthiness.  
 



ประกาศคุณูปการ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงได้ดีก็เพราะได้รับความช่วยเหลือ แนะนํา ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างดีย่ิงจากหลาย ๆ ท่าน ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณดังต่อไปนี้ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน 
ขอขอบพระคุณ ดร.สมภพ ระงับทุกข์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย์     ดร.สุกิจ 

ชัยมุสิก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และคณาจารย์ทุกๆท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้รวมทั้งอาจารย์
ศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมิตร อาจารย์ ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ และพันตํารวจเอก ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ ศรี
วัฒนา เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย และช่วยแก้ไขปรับปรุงเคร่ืองมือวิจัยตลอดจนให้คําปรึกษาและ
ความรู้เก่ียวกับเรื่องการทําวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร ทุก ๆ ท่าน ที่อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในการทําวิจัยในครั้งน้ี ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสน้ี
เป็นอย่างสูง 

กราบขอบพระคุณคณะผู้บริหาร พระราชบัณฑิต อธิการบดี พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ(ผศ.
ดร.) รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่เมตตาคอยให้กําลังใจ 

ขอเจริญพรขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ชัยมุสิก 
ประธานกรรมการ ขอขอบพระคุณ ดร.ปัญญา คล้ายเดช กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ พันตํารวจเอก 
ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ ศรีวัฒนา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ช่วยแนะนําสิ่งต่างๆเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณ ดร.กาญจนา ดําจุติ ที่ช่วยเหลือในการให้คําแนะนําวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ให้เป็นอย่างดี ตลอดจนเพ่ือน ๆ  

ขอขอบคุณโยมเพื่อนๆสาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง รุ่นที่10 ทุกคนที่ช่วยเหลือเก่ียวกับการ
เรียนและการทําวิทยานิพนธ์จนสําเร็จลุล่วง 

ท้ายที่สุดน้ีขอขอบคุณ คุณโยมพ่อ คุณโยมแม่ และครอบครัวที่คอยเป็นกําลังใจและเป็นแรง
กระตุ้นให้แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด อน่ึงคุณความดีและประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีผู้วิจัยขออุทิศ
ให้แด่บุพการีและผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน และหากความผิดพลาด บกพร่องถ้าจะพึงมีผู้วิจัยขอน้อมรับเพ่ือ
แก้ไขต่อไป 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางที่  หน้า 
ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  76 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ปัจจัยส่วนบุคคล

ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร จําแนกตามเพศ 78 

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ) ปัจจัยส่วนบุคคล
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร จําแนกตามอายุ 78 

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ปัจจัยส่วนบุคคล
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร จําแนกตามระดับการศึกษา 79 

ตารางที่ 4.4 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ปัจจัยส่วนบุคคล
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร จําแนกตามอาชีพ 79 

ตารางที่ 4.5 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ปัจจัยส่วนบุคคล
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 80 

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย (   ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)และการแปล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยทั้ง4 ด้าน 81 

ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉล่ีย ( )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสา
ราณียธรรม 82 

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตาม
หลักสาราณียธรรม 83 

ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตาม
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ตารางที่  หน้า 
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของ

ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  ในอําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์
การพัฒนาตามหลักสาราณียธรรม   85 

ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  ในอําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4  ด้าน จําแนก
ตามเพศ 86 

ตารางที่ 4.12 แสดงการเปรียบเทียบ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในอําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัด
สมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามเพศ 86 

ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสา
ราณียธรรม จําแนกตามเพศ 87 

ตารางที่ 4.14 
 

แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบน  ด้านบริหาร
บุคคลตามหลักสาราณียธรรมจําแนกตามเพศ 87 

ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  ในอําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตาม
หลักสาราณียธรรม จําแนกตามเพศ 88 

ตารางที่ 4.16 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในอําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัด
สมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามเพศ 88 

ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตาม
หลักสาราณียธรรม  จําแนกตามเพศ 88 
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ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสา

ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม  จําแนกตามเพศ 89 

ตารางที่ 4.19 
 
 

แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม  จําแนกตามเพศ 89 

ตารางที่ 4.20 แสดงการเปรียบเทียบความทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบล
ตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามเพศ 90 

ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครโดยรวมทั้ง 4  ด้าน จําแนก
ตามอายุ 

 
 

90 
ตารางที่ 4.22 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน

ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามอายุ 91 

ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสา
ราณียธรรม  จําแนกตามอายุ 91 

ตารางที่ 4.24 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอายุ 

 

92 

ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตาม
หลักสาราณียธรรม  จําแนกตามอายุ 

92 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
ตารางที่ 4.26 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน

ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตาม
อายุ 93 

ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตาม
หลักสาราณียธรรม จําแนกตามอายุ 93 

ตารางที่ 4.28 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม จําแนก
ตามอายุ 94 

ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอายุ 94 

ตารางที่ 4.30 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบล
ตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอายุ 

95 

ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนก
ตามระดับการศึกษา 95 

ตารางที่ 4.32 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามระดับการศึกษา        96 

ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสา
ราณียธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา 96 
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ฐ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
ตารางที่ 4.34 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน

ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลด้านบริหารบุคคลตาม
หลักสาราณียธรรมจําแนกตามระดับการศึกษา 97 

ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตาม
หลักสาราณียธรรม  จําแนกตามระดับการศึกษา 97 

ตารางที่ 4.36 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 98 

ตารางที่ 4.37 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม จําแนก
ตามระดับการศึกษา 98 

ตารางที่ 4.38 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณีย
ธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา 99 

ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาตําบล จําแนกตามระดับการศึกษา 99 

ตารางที่ 4.40 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบล
ตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา 100 

ตารางที่ 4.41 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 101 

X
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ฑ 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
  

ตารางที่  หน้า 
ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ

ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนก
ตามอาชีพ 102 

ตารางที่ 4.43 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาครโดยรวมทั้ง 4 ด้านจําแนกตามอาชีพ 102 

ตารางที่ 4.44 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามอาชีพเป็นราย
คู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 103 

ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตาม
หลักสาราณียธรรม  จําแนกตามอาชีพ 104 

ตารางที่ 4.46 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตาม
อาชีพ 104 

ตารางที่ 4.47 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม 
จําแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 105 

ตารางที่ 4.48 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณ
ตามหลักสาราณียธรรม  จําแนกตามอาชีพ 106 

ตารางที่ 4.49 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม จําแนก
ตามอาชีพ 106 
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ฒ 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
  

ตารางที่  หน้า 
ตารางที่ 4.50 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ

บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณีย
ธรรม จําแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 107 

ตารางที่ 4.51 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์
ตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอาชีพ 108 

ตารางที่ 4.52 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม จําแนก
ตามอาชีพ 108 

ตารางที่ 4.53 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณีย
ธรรม จําแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 109 

ตารางที่ 4.54 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์
ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตาม จําแนกตามอาชีพ 110 

ตารางที่ 4.55 
 

แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบล
ตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอาชีพ 110 

ตารางที่ 4.56 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 111 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ

ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 112 

ตารางที่ 4.58 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาครโดยรวมทั้ง 4ด้านจําแนกตามรายได้ต่อเดือน 112 

ตารางที่ 4.59 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง4 ด้านจําแนกตามรายได้ต่อเดือน
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 113 

ตารางที่ 4.60 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตาม
หลักสาราณียธรรม  จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 114 

ตารางที่ 4.61 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตาม
รายได้ต่อเดือน 114 

ตารางที่ 4.62 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือนเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่  115 

ตารางที่ 4.63 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณ
ตามหลักสาราณียธรรม  จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 116 

ตารางที่ 4.64 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม จําแนก
ตามรายได้ต่อเดือน 116 
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 สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
ตารางที่ 4.65 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ

บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณ จําแนกตามรายได้ต่อ
เดือนเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 117 

ตารางที่ 4.66 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์
ตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 118 

ตารางที่ 4.67 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณีย
ธรรม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 118 

ตารางที่ 4.68 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ จําแนกตามรายได้
ต่อเดือนเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 119 

ตารางที่ 4.69 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์
ศาสตร์และพัฒนาตําบล จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 120 

ตารางที่ 4.70 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบล
ตามหลักสาราณียธรรมจําแนกตามรายได้ต่อเดือน 120 

ตารางที่ 4.71 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามรายได้ต่อเดือนเป็นรายคู่ ด้วย
วิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 121 

ตารางที่ 4.72 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 122 
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 สารบัญตาราง (ต่อ) 
  

ตารางที่  หน้า 
ตารางที่ 4.73 แสดงค่าความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม

ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้าน
บริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม 123 

ตารางที่ 4.74 แสดงค่าความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้าน
บริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม 124 

ตารางที่ 4.75 แสดงค่าความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้าน
บริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม   124 

ตารางที่ 4.76 แสดงค่าความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้าน
บริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม 125 
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สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิท่ี หน้า
2.2  แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 68

 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

องค์การบริหารงานส่วนตําบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงที่จัดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังเพ่ือ
กระจายอํานาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นเขตชนบทอันเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของประเทศ ได้มีโอกาสการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความต้องการของตนเอง โดยการเข้า
ไปมีบทบาท หรือมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง หรือที่เรียกกันว่าปกครองตนเอง ตามระบอบ
ประชาธิปไตยองค์บริหารส่วนตําบล จึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่มาก
ที่สุด (ดร. โกวิทย์ พวงงาม, 2548, หน้า 12) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ให้ความสําคัญกับการบริหารส่วน ท้องถิ่นไว้ใน
มาตรา 281 ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแค่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามหลักแห่ง
การปกครองแห่งตนเองตามเจตนารมณ์ของตนประชาชนในท้องถิ่นและ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในการจัดทําบริการสาธารณะและมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
มาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอํานาจ โดยทั่วไปในการดูแลและทําบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและย่อมมี ความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะโดยต้อง
คํานึงถึงความสอดคล้องกับ การพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนร่วมด้วย (สถาบันปกเกล้า, 2552, 
หน้า 237-239) 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบน  มีหน้าที่ในการจัดสรร
ผลประโยชน์และให้บริการสาธารณะที่จําเป็นแก่ประชาชนในพ้ืนที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ในการบริหารงานหลายปีที่ผ่านมาได้พบปัญหาว่า สมาชิกสภา
และผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลยังขาดความเข้าในบทบาท อํานาจและหน้าที่ รวมถึงการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่น้ันๆ ว่าจะดําเนินการอย่างไร หรือกล่าวได้ว่ายังขาดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ 
ขาดคู่มือที่จะแนะนําการทํางานตามอํานาจหน้าที่ที่เป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย และปฏิบัติได้ บริหารงานไม่
เป็นไปตามแผนพัฒนาบริหารตามใจตัวเองพวกพ้อง ไม่ยึดกฎระเบียบ และข้อบังคับ อีกทั้งยังเกิดการ
บริหารงานอย่างไม่โปร่งใสในหลายโครงการ แสดงให้เห็นถึงการขาดคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งทุกองค์กร
กําลังประสบปัญหาอยู่ ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดการมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบติดตามการทํางาน 
และปัญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นในชุมชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านการให้บริการสาธารณะ
โครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังไม่สะดวกไม่ปลอดภัย  ระบบ
ประปาหมู่บ้านที่มีอยู่ไม่สะอาด ไม่ได้มาตรฐาน และให้บริการประชาชนได้ไม่ครบทุกครัวเรือน เกษตรกรมี
รายได้จากการประกอบอาชีพตํ่า ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรมีน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
บริหารงานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ยังคงต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอีก 
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หลักธรรมในพระพุทธศาสนาถือได้ว่าสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะสอน
ให้คนมีความเสมอภาคและเสรีภาพ ไม่ได้บังคับให้เช่ือ สอนให้คนใช้เหตุผล สอนให้สังคมเกิดความสามัคคี
กันและรวมกลุ่ม สอนให้คนประพฤติดีมีศีลธรรม หลักสาราณียธรรมเป็นธรรมที่ส่งเสริมความพร้อมเพรียง
ความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะ เป็นธรรมที่สร้างความปรารถนาดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกาย 
วาจา และใจ คือ ทําดี พูดดี และคิดดีต่อกัน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันแลกัน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ประยุต
โต) (2543, หน้า 23-24) มีความประพฤติเหมือนคนอ่ืนๆไม่ทําให้หมู่คณะเสียหาย เพราะความประพฤติช่ัว
ของตนยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันทําให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชนจึง
ต้องการนําหลักสาราณียธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล เสนาะ ติเยาว์ 
(2544, หน้า 1-2) เพ่ือจะช่วยให้การทํางานหรือการบริหารงานประสบผลสําเร็จเสริมสร้างความมั่นคงของ
การพัฒนาท้องถิ่นจูงใจให้คนมาร่วมกันทํากิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นยังนําไปสู่การกําหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาท้องถิ่นโดยมติของ
ส่วนรวมและเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะนักการเมืองให้มีจิตการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบน มีหน้าที่ในการจัดสรรผลประโยชน์และให้บริการสาธารณะ
ที่จําเป็นแก่ประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการประชาชนแต่ในการ
บริหารงานหลายปีที่ผ่านมาได้พบปัญหาว่า สมาชิกสภาและผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล ยังขาด
ความเข้าใจในบทบาทอํานาจและหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่น้ันๆว่าจะดําเนินอย่างไร 
หรือกล่าวได้ว่ายังขาดทักษะในการปฏิบัติตามหน้าที่ขาดคู่มือที่จะแนะนําการทํางานตามอํานาจหน้าที่ที่
เป็นรูปธรรม เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ บริหารงานไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาบริหารตามใจตัวเองและพวกพ้อง
ไม่ยึดกฎระเบียบและข้อบังคับอีกทั้งยังเกิดการบริหารงานอย่างไม่โปร่งใสในหลายโครงการ แสดงให้เห็นถึง
การขาดคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งทุกองค์กรกําลังประสบปัญหาอยู่ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดการมีส่วนร่วม
ในการควบคุมตรวจสอบติดตามการทํางานและปัญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นในชุมชนปัญหายาเสพติด 
ปัญหาด้านการให้บริการสาธารณะโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่
ยังไม่สะดวกไม่ปลอดภัยการบริการไฟฟ้าสาธารณะโทรศัพท์สาธารณะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการระบบ
ประปาหมู่บ้านที่มีอยู่ไม่สะอาดไม่ได้มาตรฐานและให้บริการประชาชนได้ไม่ครบทุกครัวเรือนไม่สามารถใช้
นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคตลอดปีเกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพตํ่า ตลาดรองรับผลผลิตทางเกษตรมี
น้อย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพยังคงต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอีก 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครเพ่ือจะนําผล
ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ให้เป็นองค์กรที่มีความสามัคคีปรองดองเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีต่อไป 
 
 
 
 
 



3 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ

บริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ

องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
 1.3.1 ประชาชนที่มี เพศต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน 
 1.3.2 ประชาชนที่มี อายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน 
 1.3.3 ประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน 
 1.3.4 ประชาชนที่มี อาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกัน 
 1.3.5 ประชาชนท่ีมี รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัย ไว้
ดังน้ี 

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
ได้แก่ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลแคราย องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองมะเด่ือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา และ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนกไข่ จํานวน 54,714 คน 

1.4.2 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 
ได้แก่ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
 1) ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม  
 2) ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม  
 3) ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม   
 4) ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม   
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1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  

 1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ได้แก่ ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 1 เดือน คือ ระหว่างวันที่ 1 เดือน
กุมภาพันธ์ – วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1.5.1 ทําให้ทราบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  

1.5.2 ทําให้ทราบถึงผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน 

1.5.3 ทําให้ทราบข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

1.5.4 ทําให้สามารถนําผลท่ีได้จากการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาและช่วยทําให้เข้าใจง่ายย่ิงขึ้น ผู้วิจัยจึงได้กําหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่
ใช้ในการวิจัยต่างๆ ดังน้ี 
 ทัศนคติ หมายถึง พฤติกรรมของแต่ละบุคคล ที่มีความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก การประเมิน 
และการตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นบุคคล กลุ่ม สถานการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ไปในทางใดทาง
หน่ึงอาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือคัดค้าน คือ ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ 
 ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 
 การบริหารงาน หมายถึง กระบวนการในการดําเนินกิจกรรมต่างๆให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพ่ือให้เป้าหมายน้ันมีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการต่อไปได้อย่างราบร่ืน 
และยังมีการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการนําทรัพยากรทางการบริหารต่างๆอันได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และ
วิธีการจัดการ ผ่านกระบวนการทางการบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
 หลักสาราณียธรรม หมายถึง เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา เคารพนับถือกัน ช่วยบอก การ
ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ช่วยบอกแจ้งสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะนําตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง และเป็นคุณธรรมที่ทําให้รู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันและกัน ทําให้เข้าใจคนอ่ืนมากขึ้น 
ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีในการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี สถานศึกษาควรนํามาปฏิบัติ เพ่ือทําให้เกิดผลดีแก่
เพ่ือนร่วมงานและการบริหารงานในสถานศึกษาต่อไป 
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 เมตตากายกรรม หมายถึง ทําต่อกันด้วยเมตตา หมายถึง ทําสิ่งใดก็ทําด้วยความปรารถนาดีต่อ
กัน เช่น แสดงไมตรีและหวังดีต่อกันเพ่ือนร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน โดยช่วยเหลือธุระต่างๆด้วยความ
เต็มใจแสดงอากัปกิริยาสุภาพเคารพนับถือทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

เมตตาวจีกรรม หมายถึง พูดกันด้วยเมตตา หมายถึง จะพูดอะไรก็พูดด้วยความปรารถนาดีต่อ
กัน เช่น แนะนําสั่งสอนตักเตือนกันด้วยด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพพูดจริงไม่พูดเพ่ือผลประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นแก่ตนเองฝ่ายเดียว 
 เมตตามโนกรรม หมายถึง คิดต่อกันด้วยเมตตา หมายถึง จะคิดอะไรก็คิดด้วยความปรารถนาดี 
เช่น ต้ังจิตปรารถนาดีคิดทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี 
 สาธารณโภคี หมายถึง แบ่งปันสิ่งที่ได้มาโดยชอบธรรม หมายถึง แบ่งปันลาภผลที่ร่วมกันหา
ร่วมกันทําโดยยุติธรรมแม้สิ่งของที่ได้มาจะน้อย แต่ก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวถึงกันน้ัน คือ 
การร่วมสุข ร่วมทุกข์กัน 
 สีลสามัญญตา หมายถึง มีความประพฤติเสมอภาคกัน หมายถึง ประพฤติสุจริตดีงาม
เหมือนๆกันมีระเบียบวินัยเป็นแบบเดียวกัน ไม่ประพฤติให้เป็นที่รังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 
 ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีความเสมอภาคกันทางความคิด หมายถึง ปรับความคิดความเห็นให้
มีเหตุมีผลถูกต้องเหมือนๆกัน น่ันคือ การเคารพเหตุผลยึดหลักความดีงามเป็นอุดมคติอย่างเดียวกัน 

องค์การบริหารส่วนตําบล หมายถึง หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2537 ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 

ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม หมายถึง บุคคลหรือข้าราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีการช้ีแจงรายละเอียด การกล่าววาจาที่สุภาพ  การ
ให้เกียรติ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนและยังวางตนเป็นที่น่านับถือของผู้มารับบริการ
รวมทั้งมีนํ้าใจพร้อมรับฟังเหตุผลของประชาชน  

ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม หมายถึง การจัดสรรงบประมาณส่งเสริม
สนับสนุนชุมชนพร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณต่างๆประจําปีมีการนํางบประมาณไปบูรระพัฒนา
ชุมชนรวมทั้งช่วยเหลือกิจกรรมภายในชุมชนตลอดจนมีการจัดซื้ออุปกรณ์เข้ามาให้บริการแก่ประชาชน 

ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม  หมายถึง ให้คําแนะนําวิธีใช้งานอุปกรณ์ด้วย
รอยย้ิมมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยเล็งเห็นประโยชน์ชุมชน และ
วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอและทั่วถึงต่อการใช้งานในชุมชน 

ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม  (การ
บริหารงาน) หมายถึง แผนพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวมได้นํามาจากปัญหาของประชาชนโดยตรงมี
การจัดประการผลการดําเนินงานเพื่อความถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่มีการประชาคมเพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหาในชุมชน 

เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 2 เพศ คือ 1) 
เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 5 ช่วงอายุคือ 1) 
อายุ 18 - 25 ปี), 2) อายุ 26 - 33 ปี, 3) อายุ 34 - 41 ปี, 4) อายุ 42 - 49 ปี และ 5) อายุ 50 ขึ้นไป 
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ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 1) ระดับประถมศึกษา, 2) ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น, 3) ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย, 4) ระดับปริญญาตรี และ 5) ปริญญาโทขึ้นไป 

อาชีพ หมายถึง อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 5 อาชีพ คือ 
1) นักเรียน/นักศึกษา, 2) รับจ้าง/พนักงานบริษัท, 3) ค้าขาย/ทําธุรกิจ, 4) เกษตรกรรม และ 5) รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

รายได้ต่อเดือน หมายถึง รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) 5,000 บาทลงมา, 2) 5,001-10,000 บาท, 3) 10,001-15,000 บาท, 4) 15,001-
20,000 บาท, และ 5) 20,001 บาทข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
บทที่ 2 

เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การวิจัย ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฏี และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งหัวข้อเรื่องดังน้ี 

2.1 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับทัศนคติ 
2.2 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการบริหาร 
2.3 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับหลักสาราณียธรรม 
2.4 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการปกครองท้องถิ่น 
2.5 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
2.6 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.8 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับทัศนคต ิ
ทัศนคติเป็นแนวโน้มหรือเครื่องแสดงทิศทางของพฤติกรรมของมนุษย์ นักจิตวิทยาสังคมส่วนใหญ่

เช่ือว่าทัศนคติเป็นปัจจัยสําคัญที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกับพฤติกรรม อาจเป็นสาเหตุสําคัญของพฤติกรรม
หรือพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นส่วนหน่ึงของทัศนคติ ทัศนคติเป็นพฤติกรรมของการเตรียมพร้อมทางสมอง
ในการกระทําที่บ่งช้ีถึงสภาพจิตใจหรืออารมณ์อันซับซ้อนก่อนที่บุคคลจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ัน
การศึกษาเรื่องทัศนคติจะเป็นการช่วยให้สามารถทํานายการกระทําของมนุษย์ได้ในระดับหน่ึง 

2.1.1 ความหมายของทัศนคติ 
ทัศนคติ น้ัน เป็นคําสมาสระหว่างคําว่า ทัศนะ ซึ่งแปลว่า ความเห็น กับคําว่า คติ ซึ่งแปลว่า 

แบบอย่างหรือลักษณะ เมื่อรวมกันเข้าจึงแปลว่า ลักษณะของความเห็น หรือแนวความคิด ซึ่งหมายถึง 
ความรู้สึกส่วนตัวที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่จะตอบสนองหรือแสดงความรู้สึกต่อวัตถุ สิ่งของ สัมผัสอ่ืน ๆ 
ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ อาจจะเป็นการยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ 

สิน พันธุ์พินิจ (2549, หน้า 146)ได้ให้ความหมายว่า “ทัศนคติหมายถึงความโน้มเอียงหรือ
ความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง สภาพความพร้อมของจิตใจและประสาทอันเกิดจาก
ประสบการณ์ที่มีผลโดยตรงต่อการตอบสนองของบุคคลต่อสภาพจริงและสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง 

พิกุล  ประพรม (2550, หน้า 8) กล่าว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกหรือการสนองตอบที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นวัตถุธรรมและนามธรรม ซึ่งปฏิกิริยาที่แสดงออกมาน้ันความเข้มข้นหรือปริมาณจะไม่
เท่ากับแตกต่างกันตามแต่ประสบการที่ได้รับและทัศนคติน้ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมและการเรียนรู้ 
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ธีรโชติ  ปริญรัมย์ (2552, หน้า 13) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ท่าทีหรือความโน้มเอียงของบุคคลต่อ
สิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยนําความรู้ ประสบการณ์และความรู้สึกมาตัดสินปฎิกิริยาตอบโต้ต่อสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ัน ซึ่ง
อาจจะเป็นได้ทั้งทางลบและทางบวก 

ธานัท  ปัตนัย (2553, หน้า 7) กล่าวว่า ผลรวมของมนุษย์ทั้งหมดที่เก่ียวกับเรื่องความรู้สึกนึก
คิด ความเช่ือที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยความเช่ือน้ีจะเป็นตัวกําหนดแนวโน้มของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยา
ตอบสนองออกมาในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งเกิดขึ้นโดยผ่านประสบการณ์ มีทิศทางในการตอบสนอง
ต่อเป้าหมายและสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง 

สรุปได้ว่า ทัศนคติ คือ พฤติกรรมของแต่ละบุคคล ที่มีความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก การประเมิน 
และการตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นบุคคล กลุ่ม สถานการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ไปใน ทางใดทาง
หน่ึงอาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือคัดค้าน คือ ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ 

2.1.2 การเกิดทัศนคติ 
การเกิดทัศนคติ เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ และประสบการณ์ตามวัฒนธรรม และกลุ่มที่บุคคลน้ันๆ

เก่ียวข้องอยู่เมื่อมองการเกิดให้สัมพันธ์กับองค์ประกอบของทัศนคติ จะช่วยให้มองเห็นชัดเจนย่ิงขึ้น คือ 
สุชา จันทร์เอม (2520, หน้า 83) กล่าวว่า ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ โดยมี

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการสร้างทัศนคติ ดังต่อไปน้ี 
1) วัฒนธรรม(Culture) วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อทุกๆคนต้ังแต่เกิดจนตาย 
2) ครอบครัว(Family) ครอบครัวเป็นแหล่งแรกในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก จึงมีอิทธิพลมากที่สุดใน

การสร้างทัศนคติให้แก่เด็ก 
3) กลุ่มเพ่ือน (Social group) เด็กที่จากพ่อแม่มาอยู่กับกลุ่มเพ่ือนต้ังแต่เด็กๆ จะได้รับอิทธิพล

จากลุ่มเพ่ือนมาก เพราะเด็กต้องการการยอมรับจากเพ่ือน ต้องการคําแนะนําและความช่วยเหลือกจาก
เพ่ือน 

4) บุคลิกภาพ(Personality) บุคคลที่มีบุคลิกภาพต่างกัน เช่น พวกชอบสังคม พวกเกลียดสังคม 
จะมีทัศนคติไม่เหมือนกัน 

จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ (2536, หน้า 2-5)ได้กล่าวไว้ว่า “ได้รวบรวมคุณลักษณะของทัศนคติ
ของนักทฤษฏีทางทัศนคติ ที่มีความเห็นพ้องต้องกันและเป็นลักษณะที่น่าสนใจศึกษาเน่ืองจากมีส่วน
เก่ียวพันกับพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลไว้ ดังน้ี 

1) การเกิดทัศนคติทางด้านปัญญา เกิดจากแบ่งกลุ่มของสิ่งที่ผ่านเข้ามาจากภายนอกเพ่ือให้เกิด
ความง่ายในการให้ความหมาย หรือความคิดเก่ียวกับเรื่องน้ัน โดยรวมสิ่งที่ เหมือนกันเข้าด้วยกัน 
(Categorization) เช่น เช่ือว่าชาวเม็กซิกันสกปรก หรือ ขี้เกียจ จึงมีอิทธิพลให้ชาวผิวขาวไม่จ้างพวก
เม็กซิกันเข้าทํางาน 

2) การเกิดทัศนคติทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก เกิดจากความรู้สึก หรือ อารมณ์ที่เป็นไปในด้าน
บวก หรือ ลบ ที่เก่ียวกับภาวการณ์ที่มาเร้า 

3) การเกิดทัศนคติทางด้านพฤติกรรม บรรทัดฐานของสังคม (Social norm) มีอิทธิพลต่อการ
เกิดทัศนคติด้านน้ีมาก บรรทัดฐานทางสังคมเป็นความคิดที่กลุ่มชนเช่ือว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เด็กๆ ถูก
พ่อแม่อนุญาตให้ทําในบางสิ่ง และห้ามทําในบางสิ่ง ดังน้ัน บรรทัดฐานของสังคมเหล่าน้ีจะควบคุมการ
ประพฤติปฏิบัติ หรือ การแสดงออกของแต่ละบุคคล 
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4) ทัศนคติมีความคงทนไม่เปลี่ยนง่าย (Permanence) ทัศนคติคงทนและเปลี่ยนได้ไม่ง่ายนัก
(Stable and Enduring) เน่ืองจากสิ่งที่ประเมินมีความชัดเจนถูกต้องแน่นอน หรือในกรณีที่มี การสะสม
ประสบการณ์เก่ียวกับสิ่งน้ัน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้มานานพอในกรณีเช่นน้ีการเพ่ิมพูนความรู้ใหม่หรือ
ประสบการณ์ หรือแม้การบังคับให้แสดงพฤติกรรมน้ันๆ อยู่เสมอก็อาจจะไม่มีผลทําให้ทัศนคติที่กล่าว
ข้างต้นเปลี่ยนแปลง ทัศนคติทํานองน้ีจะสามารถใช้ทํานายหรืออธิบายพฤติกรรมในสถานการณ์ที่คล้ายคลึง
กันในเวลาต่อมาได้อย่างถูกต้อง 

5) ทัศนคติต้องมีสิ่งที่หมายถึง (Attitude Object) ทัศนคติต้องมีสิ่งที่หมายถึงที่แน่นอนนั่นคือ
ทัศนคติต่ออะไร ต่อบุคคล ต่อสิ่งของหรือต่อสถานการณ์ จะไม่มีทัศนคติลอยๆ ที่ไม่หมายถึงสิ่งใด และ
บุคคลจะต้องมีความรู้ หรือประสบการณ์เก่ียวกับสิ่งน้ัน ทัศนคติจะแตกต่างกันตามระดับความแน่นอน
ชัดเจน และขอบเขตโครงสร้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับจํานวน ชนิด และคุณลักษณะของส่วนประกอบของสิ่งน้ัน 

6) ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธ์ ทัศนคติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งของ บุคคล
อ่ืนหรือสถานการณ์ และความสัมพันธ์น้ีเป็นความรู้สึกจูงใจ(Motivation Affect) ความเช่ือของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งน้ันจะทําหน้าที่เป็นตัวเช่ือมโยง ฉะน้ันเมื่อมีการประเมินความเช่ือความสัมพันธ์ในรูปแบบดังกล่าวก็จะ
เกิดขึ้นในโครงสร้างของทัศนคติ นอกจากความสัมพันธ์ข้างต้น ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละทัศนคติ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงจะประกอบด้วยหลายทัศนคติที่มีระดับความสัมพันธ์แตกต่างกัน ใน
กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันเองสูงก็จะเป็นมิติตามคุณลักษณะ หรือองค์ประกอบของสิ่งน้ันสิ่งที่ทัศนคติ
หมายถึง มิติเหล่าน้ีจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และเมื่อรวมกันก็จะเป็นมิติของความรู้สึก
(Affective)หรือทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งน้ัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้นเกิดจากคุณลักษณะที่คล้ายคลึง
กันของส่วนต่างๆ ของสิ่งที่กล่าวถึง ความสัมพันธ์น้ีย่ิงสูงมากเท่าใด การรวมตัวของแต่ละทัศนคติก็จะย่ิง
แน่นแฟ้น ซึ่งความแน่นแฟ้นจะเป็นตัวบ่งช้ีความคงทนไม่เปลี่ยนง่ายของทัศนคติ และความแม่นตรงในการ
ทํานายพฤติกรรม ทั้งยังเป็นทัศนคติที่มีความสําคัญต่อผู้เป็นเจ้าของ ทัศนคติอย่างน้ีอาจเกิดได้หลายกรณี 
เป็นต้นว่า เกิดจากสิ่งที่ทัศนคติหมายถึง มีลักษณะเฉพาะ (Definitiveness) หรือการสะสมความรู้ 
ประสบการณ์และความรู้เก่ียวกับสิ่งน้ันมีติดต่อกันเป็นเวลานาน  

สรุปได้ว่า การเกิดทัศนคติ คือ ทัศนคติที่เรียนรู้ได้และเกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ในชีวิตของ
ตนเองมีการแสดงออกในทางความคิดและทางร่างกายล้วนแล้วแต่มีผลที่เกิดจากความเข้าใจด้วยตนเอง
ฉะน้ันประสบการณ์และการเรียนรู้น้ัน เกิดขึ้นได้จาก 

 1. แบบแผนทางวัฒนธรรมที่สั่งสมและถ่ายทอดกันมา 
 2. อิทธิพลของการเลี้ยงดูจากครอบครัว 
 3. อิทธิพลจากประสบการณ์ท่านมา 
 4. อิทธิพลของกลุ่มทางสังคม ผ่านทางความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ 
 5. อิทธิพลจากสื่อมวลชน ที่จูงใจและโน้มน้าวความคิดและทัศนคติ  
 จึงสามารถกล่าวได้ว่า อิทธิพลทั้ง 5 ประการ ย่อมมีผลต่อการเรียนรู้และประสบการณ์

อันก่อให้เกิดทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป 
2.1.3 องค์ประกอบของทัศนคติ 
จากความหมายของทัศนคติที่กล่าวมาข้างต้น สามารถแยกองค์ประกอบได้หลากหลายซึ่งได้มี

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของทัศนคติไว้เพ่ือความชัดเจน ดังน้ี 
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ธีระพร  อุวรรณโณ (2548, หน้า 162) ได้กล่าวเก่ียวกับองค์ประกอบของทัศนคติไว้ว่า มีผู้เสนอ
ความคิดเก่ียวกับทัศนคติไว้ 3 แบบ คือทัศนคติแบบ 3 องค์ประกอบ ทัศนคติแบบ 2 องค์ประกอบและ
ทัศนคติแบบ 1 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. ทัศนคติแบบมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) องค์ประกอบด้านปัญญา (Cognitive Component) ประกอบด้วยความเช่ือ 
 ความรู้ ความคิดและความคิดเห็น 
2) องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง 
 ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบหรือท่าทางทีดี ไม่ดี 
3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม(Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้ม 
หรือความพร้อมที่บุคคลจะปฏิบัติ มีนักจิตวิทยาที่สนับสนุนการแบ่งทัศนคติออกเป็น 3 

องค์ประกอบ ได้แก่ Kretch, Crutchfield, Pallachey และ Triandis. 
2. ทัศนคติแบบมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) องค์ประกอบด้านปัญญา (Cognitive Component) 
2) องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) ได้มี 
นักจิตวิทยาที่สนับสนุนทัศนคติ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ Katz และ Rosenberg. 
3. ทัศนคติแบบมี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral) หมายถึง แนวโน้มหรือความ 
ต้ังใจของคนที่จะแสดงบางสิ่งบางอย่างหรือการกระทําบางสิ่งบางอย่างต่อคนใดคนหน่ึง สิ่งใดสิ่ง

หน่ึง ในทางใดทางหน่ึง เช่น เป็นศัตรูก็จะก้าวร้าวด้วยแต่ถ้าเป็นมิตรก็จะมีความอบอุ่น เป็นต้น โดยท่ีความ
ต้ังใจน้ีอาจจะถูกวัด หรือประเมินออกมาได้ จากากรพิจารณาองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรมของทัศนคติ 

สุพานี สฤษฏ์วานิช (2552, หน้า 72) กล่าวว่า ได้สรุปองค์ประกอบของทัศนคติไว้ 3 ประการ
ดังน้ี 

1) ส่วนของ Cognitive Component หมายถึง ส่วนที่เป็นความรู้หรือข้อมูลที่ได้รับรู้มา
(Perceived Knowledge) หรือเป็นความเช่ือ (Beliefs) หรือ ความคิดเห็น (Opinions) ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

2) ส่วนของ Affective Components คือความเช่ือตามข้อ 1 น้ันจะมีผลก่อให้เกิดความรู้สึก
(Feelings หรือ Sentiments หรือ Moods หรือ Emotions) บางอย่างตามมา 

3) แล้วเราก็มีความต้ังใจที่จะแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intentions) บางอย่างออกมาตคาม
ความรู้สึกของเรา 

สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2553, หน้า 64-65)ได้สรุปองค์ประกอบของทัศนคติไว้ว่า จากคํา
จํากัดความของนักทฤษฏีที่ศึกษาเรื่องทัศนคติทั้งหลาย พอจะแยกองค์ประกอบของทัศนคติเป็น 3 
องค์ประกอบด้วยกันคือ 

1) องค์ประกอบด้านความคิดความเข้าใจ (Cognitive Component) ความคิดความเข้าใจน้ีจะ
เป็นการแสดงออกซึ่งความรู้หรือความเช่ือซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในประสบการณ์ต่างๆ จาก
สภาพแวดล้อมอันเป็นเรื่องของปัญญาในระดับที่สูงขึ้น อาทิ นักบริหารหรือผู้บังคับบัญชามีความคิดหรือ
ความเช่ือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขานั้นมีลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ สามารถปกครองตนเองได้ ดังน้ัน เขา
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จึงให้ความเป็นอิสระในการทํางานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทํางานวินิจฉัยสั่ง
การ 

2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affcetive Component) องค์ประกอบด้านความรู้สึกน้ีจะเป็น
สภาพทางอารมณ์ (Emotion) ประกอบกับการประเมิน (Evaluation) ในสิ่งน้ันๆอันเป็นผลจากการเรียนรู้ใน
อดีต ดังนั้น จึงเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกอันเป็นการยอมรับ อาทิ ชอบ ถูกใจ สนุก หรือปฏิเสธต่อสิ่ง
น้ัน  อาทิ เกลียด โกรธ ก็ได้ ความรู้สึกน้ีอาจทําให้บุคคลเกิดความยึดมั่นและอาจแสดงปฏิกิริยาตอบโต้หาก
มีสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกดังกล่าว 

3) องค์ประกอบด้านแนวโน้มของพฤติกรรม (Behavioral Tendency Component) หมายถึง
แนวโน้มของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติต่อสิ่งที่ตนชอบหรือเกลียดอันเป็นการตอบสนองหรือ
การกระทําในทางใดทางหน่ึง ซึ่งเป็นผลมาจากความคิด ความเช่ือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าน้ันๆ
อาทิ บุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อระบอบประชาธิปไตย หรือมีความคิด ความเช่ือ ความรู้สึกที่ดีต่อระบอบ
ประชาธิปไตย บุคคลผู้น้ันก็มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมหรือการแสดงออกใดๆ ที่เป็นการสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันเป็นพฤติกรรมแบบเข้าหาหรือแสวงหา (SeekContact) ตรงข้ามหากมี
ทัศนคติต่อส่งน้ันไม่ดี ก็จะเกิดพฤติกรรมในการถอยหนีหรือหลีกเลี่ยง(Avoiding Contact) 

สรุปได้ว่า การที่บุคคลมีทัศนคติต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดต่างกันก็เน่ืองมาจากบุคคลมีความเข้าใจ มี
ความรู้สึก หรือมีแนวความคิดแตกต่างกันน่ันเอง ดังน้ันส่วนประกอบทางด้านความคิดหรือความรู้ความ
เข้าใจจึงนับได้ว่าเป็นส่วนประกอบข้ันพ้ืนฐานของทัศนคติและส่วนประกอบน้ีจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกของบุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกัน ทั้งในทางบวกและทางลบ หรือเฉยๆ ซึ่งขั้นตอนอยู่
กับประสบการณ์และการเรียนรู้และสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะน้ันๆ 

2.1.4 ประเภทของทัศนคติ 
คนเรามีทัศนคตินับเป็นพันๆชนิด ซึ่งทัศนคติแต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกันไปซึ่งได้มี

นักวิชาการกล่าวถึงประเภทของทัศนคติไว้หลายท่านดังต่อไปนี้ 
ธงชัย สันติวงษ์ (2540, หน้า 83) ได้กล่าวถึงประเภทของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติของบุคคลมี

หลายอย่างซึ่งสามารถแยกออกได้ดังต่อไปนี้ 
1) ทัศนคติทางเชิงบวก เป็นทัศนคติที่ซักนําให้บุคคลแสดงออก มีความรู้สึก หรืออารมณ์จาก

สภาพจิตใจโต้ตอบในด้านดีต่อบุคคลอ่ืน หรือเรื่องราวใดเรื่องราวหน่ึง รวมทั้งหน่วยงาน องค์การสถาบัน 
และการดําเนินกิจการขององค์การอ่ืนๆ เช่น กลุ่มชาวเกษตรกรย่อมมีทัศนคติทางบวกหรือมีความรู้สึกที่ดี
ต่อสหกรณ์เกษตร และให้ความสนับสนุนร่วมมือด้วยการเข้าเป็นสมาชิก และร่วมกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอ 
เป็นต้น 

2) ทัศนคติทางลบหรือไม่ดี คือ ทัศนคติที่สร้างความรู้สึกเป็นไปในทางเสื่อมเสีย ไม่ได้รับความ
เช่ือถือหรือไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรื่องราว
หรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือหน่วยงานองค์การ สถาบัน และการดําเนินกิจการขององค์การ และอื่นๆ เช่น 
พนักงาน เจ้าหน้าที่บางคนอาจมีทัศนคติเชิงลบต่อบริษัท ก่อให้เกิดอคติขึ้นในจิตใจของเขาจนพยายาม
ประพฤติและปฏิบัติต่อต้านกฎระเบียบของบริษัทอยู่เสมอ 

3) ประเภทที่สาม ซึ่งเป็นประเภทสุดท้าย คือ ทัศนคติที่บุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องราว
หรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การ และอ่ืนๆ โดยสิ้นเชิง เช่น นักศึกษา
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บางคนอาจมีทัศนคติน่ิงเฉยอย่างไม่มีความคิดเห็นต่อปัญหา โต้เถียงเรื่องกฎระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบของ
นักศึกษา 

1) องค์ประกอบทางด้านความคิด ความเข้าใจ(The Cognitive Component) คือ ส่วนที่
ประกอบเป็นความเช่ือของบุคคลที่เก่ียวกับสิ่งต่างๆท่ัวไป ทั้งที่ชอบและไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้หรือคิด
ว่าสิ่งใดดีมักจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งน้ัน แต่หากมีความรู้มาก่อนว่าสิ่งใด ไม่ดีก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งน้ัน 
องค์ประกอบทางด้านความคิดจะช่วยในการประเมินค่าสรุปผลสิ่งเร้าต่างๆทัศนคติจะแสดงออกมาใน
ลักษณะของความเช่ือว่าอะไรถูกอะไรผิด 

2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) คือส่วนที่เก่ียวกับอารมณ์ที่เก่ียวเน่ือง
กับสิ่งต่างๆ ซึ่งมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น เป็นลักษณะที่เป็นค่านิยมของแต่ละบุคคล 

3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ การแสดงออกของบุคคลต่อสิ่ง
หน่ึงหรือบุคคลหนึ่ง เป็นส่วนประกอบที่แสดงแนวโน้มของบุคคลที่จะประพฤติ เป็นความพร้อมที่จะกระทํา 
ทัศนคติจะแสดงออกในลักษณะของการยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้
ความคิดและความรู้สึก 

การที่บุคคลมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงแตกต่างกัน ก็เน่ืองมาจากบุคคลมีความเข้าใจ มีความรู้สึก 
หรือมีแนวคิดแตกต่างกัน ดังน้ัน ส่วนประกอบด้านความคิด หรือความรู้ความเข้าใจจึงนับว่าเป็น
ส่วนประกอบขั้นพ้ืนฐานของทัศนคติ และส่วนประกอบน้ีจะเก่ียวข้องสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคล อาจ
ออกมาในรูปแบบแตกต่างกันทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการเรียนรู้ 

สรุปได้ว่า ทัศนคติแต่ละประเภทของคนเราน้ันมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงต่อพฤติกรรมของเราไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม ที่มีความสัมพันธ์การโดยตรง คือคนในครอบครัว ทางอ้อมเพ่ือนร่วมงานหรือแม้แต่คน
รอบข้าง ซึ่งระดับของทัศนคติน้ันจะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ความสัมพันธ์กันมากน้อย หรือยาว 
นานแค่ไหนของแต่ละคน มีทั้งความพึงพอใจในการทํางาน ความเก่ียวข้องกับงาน และความผูกพันกับ
องค์การ โดยจะแสดงออกมาทางบวกทางลบหรือไม่ก็เฉยๆ ไม่บวกไม่ลบ ตามความรู้สึกของแต่ละคน 

2.1.5 การวัดทัศนคติ 
ทัศนคติของแต่ละบุคคลน้ันย่อมมีความแตกต่างกัน และการที่จะทราบถึงทัศนคติของแต่ละ

บุคคลว่าเป็นอย่างไรน้ัน จําเป็นต้องมีตัวช้ีวัดเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยํามากที่สุดและสามารถ
นําไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งได้มีนักวิชาการ
หลายท่านได้กล่าวถึงการวัดทัศนคติไว้ในหลากหลายทัศนะ ดังน้ี 

ประมวล มุ่งมาตร (2537, หน้า 16) ทัศนคติเป็นภาวะโน้มเอียงของการแสดงออกไม่ใช่การ
กระทําแต่เป็นความรู้สึกมีลักษณะเป็นอัตนัย (Subjective) บุคคลอาจให้ข้อเท็จจริงด้วยความไม่จริงใจ 
มักจะไตร่ตรองถึงความเหมาะสมตามสภาพทางสังคม ค่านิยม การยอมรับหรือไม่ยอมรับ การชอบหรือไม่
ชอบของคนในสังคม การวัดทัศนคติเป็นเพียงการบันทึกจากคําพูดและพยายามหาความสัมพันธ์ระหว่าง
คําพูดของบุคคลน้ันกับสิ่งหรือค่านิยมของเขา ที่ผู้ทําการวัดสามารถมองเห็นและเป็นเพียงการคาดคะเน 
(Estimate) ทัศนคติของบุคคลเท่าน้ัน ในการหาข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติอาจมีวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลได้โดย
วิธีการต่างๆดังน้ี  
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1.การสังเกตจากพฤติกรรมของบุคคล วิธีน้ีกระทําได้ยากและผลลัพธ์ก็ยังไม่อาจ 
ให้ความมั่นใจได้ว่าแม่นตรงจริง เพราะการแสดงออกของบุคคลที่เป็นอากัปกิริยาอาจไม่สะท้อน

หรือส่อให้ทราบถึงทัศนคติที่แท้จริงของเขาได้ 
2.วิธีการรายงานด้วยคําพูด มักใช้แบบสอบถาม (Questionaire) และ/หรือการสัมภาษณ์

(Interview) ที่มีลักษณะแบบปรนัย(Objection) 
3.วิธีการแปรความหมาย เป็นวิธีการหาทัศนคติของบุคคลแบบอัตนัย โดยที่ผู้ถูก 
ถามไม่ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของผู้ทําการศึกษา ไม่ระแวงสงสัยหรือหว่ันแกรงที่จะตอบ

คําถามหรือแสดงความคิด ไม่ถูกจํากัดทั้งทางด้านระยะเวลาและขอบเขตของเน้ือหา เป็นวิธีที่สามารถวัด
ทัศนคติของบุคคลได้ละเอียดชัดเจน ถูกต้องที่สุด แต่มีข้อจํากัดว่า ต้องใช้ผู้ศึกษาที่มีความสามารถมีความ
ชํานาญทางจิตวิทยามากและใช้เวลามากเหมาะสําหรับใช้กับคนจํานวนน้อย 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2539, หน้า 214-215) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดทัศนคติ ควรมีข้อตกลง
เบ้ืองต้น ดังน้ี 

1) การศึกษาทัศนคติ เป็นการศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีลักษณะคงเส้นคงวา 
หรือย่างน้อยก็เป็นความคิดเห็น หรือความรู้สึกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหน่ึง 

2) ทัศนคติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถวัดหรือสังเกตได้โดยตรง การวัดทัศนคติจึงเป็นการวัดทางอ้อม
จากแนวโน้มที่บุคคลแสดงออก หรือพฤติกรรมที่มีแบบแผนคงที่ 

3) การศึกษาทัศนคติของบุคคล มิใช่แต่เป็นการศึกษาทิศทางทัศนคติของบุคคลเท่าน้ัน แต่ต้อง
ศึกษาถึงระดับความมากน้อย หรือความเข้มของทัศนคติน้ันด้วย 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2546, หน้า 192-193) กล่าวว่า ในการวัดทัศนคติ  สิ่งที่พึงระมัดระวัง
มากที่สุด คือ แนวความคิดในการวัดทัศนคติของนักวิจัยที่กําหนดไว้ล่วงหน้าเก่ียวกับทัศนคติน้ันๆ ที่อาจจะ
มีผลทําให้เราวัดทัศนคติอย่างผิดๆ โดยไม่ได้ต้ังใจหรือวัดบางส่วนของทัศนคติเท่าน้ัน หรือวัดทัศนคติหลาย
เรื่องพร้อมๆกันทั้งๆที่ต้องการวัดเพียงเรื่องเดียว ปัญหาที่สําคัญในการวัดทัศนคติที่ผู้วิจัยมักไม่ตระหนักถึง
คือเราไม่สามารถจะกําหนดได้อย่างแน่นอนหรืออย่างชัดเจน จากการอ่านคําถามหรือข้อความเก่ียวกับ
ทัศนคติว่าข้อความเกี่ยวกับทัศนคติน้ันจะมีองค์ประกอบของทัศนคติอ่ืนแฝงด้วยหรือไม่ เพราะขึ้นอยู่กับ
ผู้ตอบ นอกจากน้ันเมื่อเราต้องใช้ข้อความต่างๆ หลายข้อความเพ่ือวัดทัศนคติ เราจะต้องเข้าใจความ
สอดคล้องระหว่างข้อความแต่ละข้อความเพ่ือวัดทัศนคติในเรื่องน้ันๆ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความต่างๆ 
ด้วยกันเองและวิธีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกัน และความสัมพันธ์ระหว่างรายการที่ใช้วัดและระหว่าง
รายการกับมาตรฐาน 

สรุปได้ว่า การวัดทัศนคติก็คือ การวัดความคิดหรือเจตคติ โดยเป็นเรื่องเก่ียวกับการรับรู้บุคคล
ต่อสิ่งเร้าและแสดงความรู้สึกออกมาเป็นกิริยาท่าทางหรือความคิดเห็นที่ดีหรือไม่ดีต่อสิ่งเร้าน้ัน การวัด
ทัศนคติจึงเป็นการวัดในลักษณะภาพรวมทั้งความรู้สึกและกิริยา นักวิจัยจะต้องสร้างคําถามที่สามารถ
กระตุ้นให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกออกมาให้มากที่สุดและปัญหาที่เกิดกับการวัดทัศนคติก็
คือเราไม่สามารถจะกําหนดได้อย่างแน่นอนหรืออย่างชัดเจนจากการอ่านคําถามหรือข้อความเกี่ยวกับ
ทัศนคติว่าข้อความเก่ียวกับทัศนคติน้ัน ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบในเรื่องของประสบการณ์ สถานการณ์
และตัวบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่อาจจะระบุได้ว่าระดับของทัศนคติแต่ละคนเป็นอย่างไร แต่จะสังเกต
จากพฤติกรรมที่บุคคลน้ันแสดงออกมามากต่อเหตุการณ์หรือบุคคล น้ัน ๆ  
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2.1.6 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลน้ันสามารถทําได้หลากหลายวิธี ซึ่งได้มีนักวิจัยกล่าวถึงแนว

ทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไว้ดังต่อไปนี้ 
วันชัย มีชาติ (2551, หน้า 77-78) ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติสามารถ

สรุกได้ 3 ประการดังน้ี 
1) ละลายสภาพเดิม โดยจะพยายามเอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและมีแรงจูงใจท่ีจะ

เปลี่ยน เช่น สร้างบรรยากาศของการสนับสนุนและการช่วยเหลือที่เป็นแบบไม่มีการประเมินหรือสนับสนุน
การแสดงทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หรือถ้าเขาแสดงทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
เราจะให้การตอบสนองในทางลบกลับไป 

2) ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการให้ข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดทัศนคติ
ใหม่ๆโดยการให้เขาได้รับรู้และซึมซาบข้อมูลน้ีจากบุคคลที่มีความสําคัญในกลุ่มอ้างอิงของเขา และพยายาม
ให้เขาได้เผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่สนับสนุนให้เขาได้มีทัศนคติใหม่ที่พึงประสงค์น้ัน 

3) ขั้นตอนการทําให้คงอยู่ในขั้นน้ีจะต้องพยายามหาวิธีการรักษาทัศนคติใหม่น้ันให้คงอยู่ให้
ยาวนาน เช่น การใช้นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือบรรยากาศต่างๆในองค์การสนับสนุนทัศนคติ
ใหม่เหล่าน้ัน 

สุพานี สฤษฏ์วานิช (2552, หน้า 76-77) ได้กล่าวไว้ว่า ได้เสนอกรอบแนวคิดในการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติไว้ 3 แนวทางด้วยกัน คือ 

1) ให้ข้อมูลใหม่จากแหล่งที่น่าเช่ือถือ (Credible Sources) เพราะที่เขามีทัศนคติแบบนี้ก็อาจ
เป็นเพราะว่าไม่รู้หรือไม่มีข้อมูล หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่น้ีต้องมาจากแหล่งที่น่าเช่ือถือ หรือ
จากบุคคลที่น่าเช่ือถือเท่าน้ันจึงจะทําให้คนเปลี่ยนทัศนคติได้ 

2) กระตุ้นความกลัวหรือลดความกลัวแล้วแต่กรณี เช่น เด็กๆ จะไม่ชอบหมอฟันเพราะกลัวเจ็บ 
ดังน้ีจึงต้องลดความกลัวของเด็ก ทัศนคติที่มีต่อหมอฟันและการทําฟันจึงจะดีขึ้น หรือกรณีกระตุ้นความ
กลัวให้มากขึ้นจนเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม คือ กรณีที่หมดหนทางต้องสู้แบบหัวชนฝา เป็นต้น 

3) ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่มาที่ไป เหตุผล ข้อจํากัดต่างๆ จึงเข้าใจ
และยอมรับหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติได้ 

สรุปได้ว่า การเปล่ียนทางทัศนคติน้ันย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาจจะมาจากแรงกระตุ้น
ภายในคือความต้องการ ความรู้สึกของแต่ละบุคคลต่อสถานการณ์น้ัน และแรงกระตุ้นภายนอกจากเหตุผล
ข้อมูลข่าวสารหรือเป็นความต้องการของกลุ่มที่เราสัมพันธ์ด้วย จึงทําให้ทัศนคติของแต่ละบุคคลน้ันมีความ
แตกต่างกันไป จึงอาจจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือผลประโยชน์หลายๆด้าน ซึ่งถ้าทัศนคติเดิมน้ันไม่
ถูกต้องไม่เหมาะสม ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยวิธีการต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 
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2.2 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร 
การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างย่ิง ต่อการดําเนินงานขององค์การ 

เพราะเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะช้ีให้เห็นความสําเร็จ หรือความล้มเหลวความมีประสิทธิภาพหรือความไร้
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม 
ความก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ การบริหารเป็นมรรคที่สําคัญจะนําไปสู่ความก้าวหน้า การบริหารเป็น
ลักษณะการทํางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะต้องคํานึงถึงปัจจัย
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเคร่ืองแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหาร และความ
เจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจําวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือองค์การใดย่อมเก่ียวข้องกับการ
บริหารอยู่เสมอดังน้ัน การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจําเป็นต่อการที่จะดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม 
 2.2.1 ความหมายของการบริหาร 

มีนักวิชาการให้ความหมายของการบริหารไว้หลากหลายซึ่งมีสาระสําคัญไม่แตกต่างกันมากนัก
เพียงแต่มีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง ดังน้ี 

พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป์ (2541, หน้า 11-12) คําว่า “การบริหาร” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน 
“Administatrar” หมายถึง ช่วยเหลือ (Assist) หรืออํานวยการ (Direct) การบริหารหลายๆ ความหมายอาจ
สัมพันธ์ ใกล้เคียงกับคําว่า “Minister” หมายถึง การรับใช้ หรือผู้รับใช้ ความหมายด้ังเดิมของคําว่า 
Administer อาจกล่าวโดยย่อๆ ว่าเป็นการติดตามดูแลสิ่งต่างๆ และคําจํากัดความง่ายๆ ที่ทันสมัยคือ “การ
ทํางานให้สําเร็จ” สําหรับ “การจัดการ” มักใช้ในแวดวงธุรกิจเอกชนซึ่งมุ่ง แสวงหากําไร เป็นเป้าหมายหลัก 
ส่วนผลท่ีพ่ึงตกแก่สาธารณะ (Public) ถือเป็นเป้าหมายรอง หรือผลพลอยได้อย่างไรก็ตามการบริหารภาครัฐ
ในระยะต่อมาก็เก่ียวช้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น เช่นการให้สัมปทานโทรศัพท์การสื่อสารต่างๆ และภาคธุรกิจ
เอกชนก็ได้เข้าไปรับสังคมมากข้ึนในลักษณะการคืนกําไรให้แก่สังคม เป็นต้น 

ธงชัย  สันติวงษ์ (2541, หน้า 20) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร หมายถึง
ภาระหน้าที่ของผู้นําของกลุ่ม ซึ่งจะต้องจัดการให้ทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวคน และวัตถุสามารถประสานเข้า
ด้วยกัน เพ่ือร่วมกันทํางานเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้ และขณะเดียวกันจะต้องจัดการนําองค์การให้
สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีที่สุด 

พนัส หัสนาคินทร์ (2542, หน้า 10) ได้กล่าวว่า การบริหาร คือ กระบวนการที่ผู้บริหารใช้
อํานาจตลอดจนทัพยากรต่างๆ เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ที่มีอยู่หรือคาดว่าจะมีจัดการดําเนินงานของ
สถาบันหรือหน่วยงานน้ันๆให้ดําเนินไปสู่จุดหมายที่ต้องการ 

พะยอม วงศ์สารศรี (2542, หน้า 36) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการ
ที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยอาศัยร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกใน
องค์การ การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าใน
การปฏิบัติของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

จุมพล สวัสดิยากร (2542, หน้า 10) ได้สรุปว่า การบริหาร คือ การท่ีบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไป
ร่วมกันทํางานเพ่ือจุดประสงค์อย่างเดียวกัน 

มัลลิการ ต้นสอน (2544, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของการบริหาร (Administration) ว่า
หมายถึงการกําหนดแนวทาง หรือนโยบาย การสั่งการ การอํานวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบให้
ผู้ปฎิบัติสามารถดําเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ 
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ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2548, หน้า1) ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า คําว่าการบริหาร 
Administrationโดยทั่วไปใช้ในความหมายกว้าง ๆ ที่รวมถึงการบริหารรัฐกิจและธุรกิจ แต่มีบุคคลจํานวน
ไม่น้อยที่มักเข้าใจว่า การบริหารหมายถึง การบริหารราชการ ซึ่งแท้จริงมีคําเฉพาะคําหน่ึงซึ่งหมายถึงการ
บริหารราชการและเป็นคําที่คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ได้กําหนดขึ้น คําว่า “รัฐประศาสนศาสตร์” Public 
Administration กระนั้นก็ดี คําน้ีอาจมีความหมายใกล้เคียงกับคําบางคํา ซึ่งบางครั้งบางโอกาสก็ใช้แทนกัน
ได้ เช่น คําว่าการจัดการ Management น้ี โดยทั่วไปมักหมายถึง การจัดการในทางธุรกิจมากกว่าที่จะ
หมายถึง การบริหารราชการหรือการบริหารรัฐกิจ อย่างไรก็ดีในอีกความหมายหน่ึง Management 
หมายถึง การจัดหรือการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้จากการศึกษาเอกสารต่างๆได้มีผู้ให้ความหมาย
ของการบริหารมากมาย พอที่จะกล่าวได้โดยสังเขปดังน้ี 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หน้า 34) ได้ให้คําจํากัดความ การบริหาร 
และหน้าที่ของนักบริหารไว้ว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะแห่งการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยคน อ่ืน นัก
บริหารมีหน้าที่ วางแผน จัดองค์การ อํานวยการ ควบคุมทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอ่ืนๆให้ดําเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) (2550, หน้า 25-32) กล่าวว่า ผู้บริหารที่ดีผู้บริหารท่ีดี
ต้องมีการ บริหารงานที่จะทําให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะสําหรับผู้บริหารคือ จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคง
และ สามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มีความชํานาญของแต่ละบุคคลและ รู้จัก
กระจายอํานาจให้แก'ให้ลูกน้องได้แบ่งเบาภาระของตนเอง ดังน้ันผู้บริหารที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอย ดูแลภาพรวม
ในการทํางานของบุคคลในองค์กร 

สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการในการดําเนินกิจกรรมต่างๆให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพ่ือให้เป้าหมายน้ันมีประสิทธภาพและสามารถดําเนินการต่อไปได้อย่างราบร่ืน 
และยังมีการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการนําทรัพยากรทางการบริหารต่างๆอันได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และ
วิธีการจัดการ ผ่านกระบวนการทางการบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด 

2.2.2 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการบริหาร 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการบริหารไว้แตกต่างกัน ดังน้ี 
ธงชัย สันติวงษ์ (2541, หน้า 13) ได้ให้ความสําคัญกับทรัพยากรในการบริหาร (Management 

resources) ที่สําคัญมีองค์ประกอบ 4 ประการ (4M) คือ 
คน (Man) คือ ทรัพยากรบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญย่ิงที่จะก่อผลสําเร็จให้กับกิจการได้

อย่างมาก ทั้งน้ีในแง่ของปริมาณงานและคุณภาพของงาน ควรจะมีจํานวนที่พอเพียงกับปริมาณของงาน 
ควรจะมีศักยภาพในการทํางาน มีความรู้ ความสามารถในงานที่ทํา รวมทั้งควรมีความต้ังใจในงานที่ได้รับ
มอบหมาย มีขวัญและกําลังใจพอเพียงที่จะต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งปัญหาที่เกิดจากภาวะ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

เงิน (Money) นับว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการให้การสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือ
เอ้ืออํานวยให้กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การดําเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด ควรมีงบประมาณที่เพียง 
พอกับปริมาณงานที่ทําเพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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วัสดุ (Materials) คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีความพอเพียงและทันสมัย ควรมีความเหมาะ 
สมกับงานที่ทําเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับการจัดซื้อและจัดหามาใช้กับการ
ปฏิบัติงานน้ัน ๆ 

การบริหารงาน (Management) เป็นภารกิจของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง คือ เป็น
กลไกและตัวประสานที่สําคัญที่สุดในการประมวล ผลักดันและกํากับ ปัจจัยต่าง ๆ ให้สามารถดําเนินไปได้
โดยมีประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตามที่ต้องการทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4 ประการน้ี 
มีความสําคัญต่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากไม่ว่าหน่วยงานใดที่จะประสบผลสําเร็จได้ด้วยดี หากขาด
เสียซึ่งการบริหารทรัพยากรท่ีดีในข้อหน่ึงข้อใดก็จะทําให้งานน้ันเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานในด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องต่อกัน และจะทําให้การทํางานน้ันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานนั้น ๆ และการทํางานของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพน้ัน ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่จะมีกระบวนการบริหารหรือการจัดการที่ดี 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2548, หน้า 6 ) กล่าวไว้ว่า ทรัพยากรการบริหารหรือปัจจัยพ้ืนฐาน ที่ใช้ใน
การบริหารอันสําคัญมีอยู่ 4 ประการ คือ คน Man เงิน Money วัสดุสิ่งของ Material และวิธีการ 
Management หรือเรียกสั้น ๆ ว่า 4M’s การที่จัดว่าปัจจัยพ้ืนฐานในการบริหารก็เพราะเหตุว่า ในการ
บริหารเกือบทุกประเภทจําเป็นต้องอาศัยคน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีจัดการเป็นองค์ประกอบสําคัญ ไม่ว่า
การบริหารนั้นจะเป็นการบริหารราชการหรือการบริหารธุรกิจก็ตามเหตุน้ีจึงเป็นที่ยอมรับกันว่าทรัพยากร
พ้ืนฐานในการบริหารมีอยู่สี่ประการดังกล่าว 
 สรุปได้ว่า การบริหารงานเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ใช้ในการบริหารเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าไป
อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหลักสําคัญพ้ืนฐานอยู่ 4 ด้าน คือ คน เงิน วัสดุ และการบริหารงาน ถือว่าเป็น
องค์ประกอบที่สําคัญ องค์กรแต่ละที่ต้องการประสิทธิภาพในการทํางานในหน่วยงานเพ่ือความเป็นระบบให้
เกิดความม่ันคง ทั้งในระบบผู้บริหารที่ทําให้เกิดการยอมรับจากประชาชนในการทํางานและทําให้ชุมชนมี
ความเป็นปรึกแผ่นและสามัคคีกันมากขึ้น 

2.2.3 กระบวนการบริหารงาน  
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็นเก่ียวกับลําดับขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการบริหารไว้

แตกต่างกัน ดังน้ี 
พงษ์ศักด์ิ  ปัญจพรผล  (2542, หน้า 64-72) กล่าวถึง กระบวนการการบริหารควร

ประกอบด้วย 10 ประการ คือ 
1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการล่วงหน้า 

โดยเก่ียวกับการคาดการณ์ (Forecasting) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective) การพัฒนากลวิธี 
(Develop strategies) ในการวางแผน ซึ่งต้องคํานึงถึงนโยบาย (Policy) เพ่ือให้แผนงานที่กําหนดขึ้นไว้มี
ความสอดคล้องต้องกันในการดําเนินงาน 

2) การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการทํางานเพ่ือให้งานต่าง ๆ สามารถ
ดําเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี 

3) การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะ 
สมตามตําแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
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4) การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการท่ีจะตัดสินใจ แยกแยะ
และวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าในการทํางานจะต้องมีการตัดสินใจในเร่ืองใดบ้าง 

5) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมท้ังการควบคุมงานและ
นิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานท่ีจะทําให้การทํางานประจําวันของเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นไปด้วยดี 

6) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพ่ือการดําเนินการเป็นไปด้วยดี 
และราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะทําการประสานงานดีขึ้น และดําเนินการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา
ขึ้น 

7) การร่วมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมี
ความเข้าใจในงาน เข้ามาร่วมทํางานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงที่สําคัญย่ิงของการประสานงาน คือ 
ความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ” 

8) การส่ือข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูลและความเข้าใจ 
เพ่ือที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ 

9) การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่ ผู้บริหาร
และสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงาน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ (Public 
Relation) แจ้งให้ประชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการายงานจะหมายถึง วิธีการของสถาบันหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชาผู้ร่วมงาน ความสําคัญของการรายงาน
น้ันจะต้องต้ังอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 

10) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและ
กรรมวิธีในการบริหารเก่ียวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุมงาน 

วิโรจน์  สารรัตนะ (2542, หน้า 11) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหาร ควรประกอบด้วย    4 
ประการคือ 

1) การวางแผน หมายถึง หน้าที่ทางการบริหารในการกําหนดจุดหมายและการตัดสินใจ เลือก
วิธีการที่ดีที่สุดที่จะให้บรรลุจุดหมายน้ัน 

2) การจัดองค์การ หมายถึง กําหนดอํานาจหน้าที่และตําแหน่งต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
3) การนํา หมายถึง ความพยายามทําให้มีอิทธิพลต่อผู้ อ่ืน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ

จุดมุ่งหมายขององค์การ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
4) การควบคุม หมายถึง การมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้ประพฤติ

ปฏิบัติในทิศทางที่จะทําให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ
ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง 

สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารประกอบด้วยกิจกรรมการบริหารท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน มี
ขั้นตอนโดยเริ่มจากการวางแผน การจัดส่วนราชการหรือองค์การ การจัดหาบุคลากร การอํานวยการ การ
ประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ กระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ีจะสอดแทรกอยู่ในการบริหารใน
หน่วยงานทุกระดับเพ่ือทําให้เกิดการดําเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของงานนั้นๆและเป็นการสร้างความ
มั่นคงทางระบบให้กับชุมชนอีกด้วย แต่ละขั้นตอนของกระบวนการจะมีลักษณะหน้าที่เฉพาะแตกต่างกัน 
ซึ่งจะดําเนินการอย่างมีระบบ  

 



19 
 

2.2.4  ลักษณะการบริหารงาน 
การบริหารเป็นกระบวนการดําเนินกิจกรรมต่างๆอย่างมีกลยุทธ์ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการ

นําทรัพยากรทางการบริหารถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆมาประกอบกันเพ่ือแก้ปัญหา และดําเนินการให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการศึกษาเอกสารหลายๆเล่มปรากฏว่ามี
ผู้ให้แนวคิดเก่ียวกับการบริหารไว้หลายท่าน ดังน้ี 

ทองหล่อ เดชไทย (2535, หน้า 5) ได้กล่าวถึง การบริหารเป็นการจัดการอย่างมีระเบียบแบบ
แผน เก่ียวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทําให้งานดําเนินไปอย่างราบร่ืนบรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล และยังเสนอว่า การบริหาร และการ จัดการ น้ัน
บางครั้งอาจให้แทนกันได้เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่หวังผลขั้นสุดท้ายอย่างเดียวกัน คือ ความสําเร็จของงาน 
การบริหาร ใช้มากในการบริหารรัฐกิจ ส่วนการจัดการ ใช้มากในทาง ธุรกิจ หรืออาจกล่าวว่า การบริหาร 
มุ่งเน้นที่การกําหนดนโยบายและการวางแผน ส่วนการ จัดการเป็นการนําเอานโยบายและแผนไปดําเนินให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ 

ติณ ปรัชญพฤทธิ์ (2539, หน้า 24-26) ได้เสนอภารกิจสําคัญ'ในการบริหาร,ไว้ 7 ประการ คือ  
1)การวางแผนหมายถึง การกําหนดโครงการอย่างกว้างๆว่ามีอะไรบ้างที่จะต้อง ลงมือปฏิบัติ

ตามลําดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานน้ี ก่อนลงมือปฏิบัติการ 
2) การจัดองค์การ หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหารโดย กําหนดอํานาจ

หน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือตําแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมด้วย กําหนดลักษณะ และวิธีการ
ติดต่อสัมพันธ์ตามลําดับช้ันแห่งอํานาจหน้าที่สูงต่ําลดหลั่นลงไป 

3) การจัดคนเข้าทํางาน หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกับตัวบุคคลของหน่วยงาน การบริหาร
บุคคลตังกล่าว รวมต้ังแต่การแสวงหาคนทํางานมาบรรจุ การแต่งต้ัง การฝึกกอบรม และการพัฒนาบุคคล 
การบํารุงขวัญ การเลื่อนช้ัน ลดช้ัน ตลอดจนการพิจารณาให้พันจากงาน และการบํารุงรักษาสภาพของการ
ทํางานให้ดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

4) การสั่งการ หมายถึง การอํานวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการไต้ วิเคราะห์และ
พิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคําสั่งน้ีๆ 

5) การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดต่อ สัมพันธ์กับหน่วยงาน ย่อยหรือ
ตําแหน่งต่างๆ ในองค์การ เพ่ือก่อให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการทํางานที่ ซ้ําซ้อนหรือชัดแย้ง
กัน สามารถทํางานประสานความกลมกลืนกัน เพ่ือวัตถุประสงค์หลักของ องค์การ 

6) การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยังหน่วยงานท่ี เก่ียวข้องทั้ง
บนและล่าง เพ่ือทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะสะดวกแก่การประสานงานอ่ืน จะเป็นการสร้างความ
เข้าใจอันดีร่วมกัน ตลอดจนเป็นการบํารุงขวัญไปในตัวด้วย 

จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ (2541, หน้า -13) ได้เสนอระบบการจัดการด้านปัจจัยในกา
บริหารงาน ไว้ดังน้ี(จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ,การจัดการด้านปัจจัยในการบริหารงาน 

การท่ีนักจัดการพัฒนาสังคมไม่ว่าจะปฏิบัติอยู่ในระดับใด จะสามารถนําเอานโยบายของฝ่าย
การเมือง หรือนโยบายและคําสั่งของผู้บังคับบัญชาไปปฏิบัติจัดทําให้เกิดผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีน้ัน 
นอกเหนือจากที่เขาผู้น้ันจะต้องมีความสํานึกถึงสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีตนเองถูกวางตัว หรือ
อาสาเข้าในความรับผิดชอบในการสร้างผลประโยชน์แล้วนักจัดการผู้น้ันยังจําเป็นที่จะต้องมีความรู้และ
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ความสามารถที่จะกําหนดระบบงานระเบียบและเทคนิคในการปฏิบัติงาน สร้างความพร้อมและมี
ความสามารถที่จะใช้สิ่งเหล่าน้ีให้เป็นเคร่ืองมือที่มีประโยชน์ในการทํางานของตน และหน่วยงานของตนอีก
ด้วย ระบบงานและระเบียบเทคนิคในการปฏิบัติที่กล่าวถึง สามารถแยกออกเป็น 5 ด้านดังน้ี 

M1 (Mechanism) ได้แก่ ด้านการจัดการองค์กร ซึ่งหมายถึง การกําหนดรูปแบบและภารกิจ
ขององค์กร การแบ่งส่วนขององค์กร การกําหนดกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานการกําหนดตําแหน่งงาน
(Position)พร้อมหน้าที่ในความรับผิดชอบและอํานาจ(Authority)ของแต่ละตําแหน่งละส่วน แต่ละระดับ
(Level)และขององค์กรเป็นส่วนรวม การกําหนดโครงสร้างและความสัมพันธ์ของงานส่วนต่างๆของแต่ละ
องค์กร สร้างระบบการควบคุมให้ทุกส่วนขององค์กรได้เป็นอย่างสืบเน่ืองและมีเอกภาพ 

M2 (Money) ได้แก่ ด้านการเงินที่จะต้องหาเงินมาเพ่ือใช้ในการดําเนินกิจกรรม ตามที่
กําหนดเวลาที่ถูกต้องสอดคล้องกัน ดังน้ันการพิจารณาเร่ืองแหล่งเงิน การจัดสรรเพ่ือเป็น ค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรม และรายการต่างๆ ให้ได้สัดส่วนที่จะได้ผลตอบแทนสูงสุด และการควบคุม ใช้จ่ายให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์โดยไม่รั่วไหลสูญเสีย หรือฟุ่มเพ่ือยโดยไม่จําเป็น แต่ใน ขณะเดียวกันเพ่ือที่จะสนับสนุนให้ทํางาน
ได้ดําเนินการไปอย่างราบรื่นจนสามารถบรรลุ เป้าหมายได้เป็นอย่างดี การเงินจึงเป็นส่วนสําคัญที่จะต้อง
ดูแล นอกจากน้ีการรายงานฐานะ ทางการเงินเพ่ือแสดงผลการปฏิบัติงาน และเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง
ในระยะต่อไปก็เป็น กิจกรรมสําคัญของการจัดการด้วย 

M3 (Manpower) ได้แก่ ด้านบุคคล ซึ่งการจัดการที่ดีจําเป็นจะต้องได้บุคคลที่มี ความรู้
ความสามารถ มีคุณสมบัติที่จําเป็นอย่างอ่ืนมาบรรจุให้กับตําแหน่งหน้าที่การงานที่ กําหนดไว้ และจะต้อง
ให้มีจํานวนพอเพียง ไม่มากไปหรือน้อยไป การจัดการด้านบุคลากรยัง ควบคุมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีการ
ให้คําตอบแทน และผลประโยชน์ที่สมบูรณ์กับภาวการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ความจําเป็นที่จะต้อง
ดูแลความเรียบร้อยของการปฏิบัติงาน และการ เพ่ิมพูนความรู้สมรรถภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยเป็นระยะๆ ด้วย 

M4 (Material & Buildings) ได้แก่ การจัดหา และมีไว้ซึ่ง เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ 
สําหรับปฏิบัติงาน สถานที่บริหารที่เหมาะสมทันสมัยเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถช่วยให้การ
ดําเนินงานตามหน้าที่ของหน่วยงานน้ันๆ อย่างได้ผล หรือเป็นประโยชน์ที่สุด ทั้งน้ีการจัดการด้านน้ียัง
หมายความรวมถึง การเสาะแสวงหา การคิดค้น การออกแบบ การควบคุมการใช้งาน การบํารุงรักษาและ
เปลี่ยนช้ินส่วนประกอบ การซ่อมแซมสิ่งที่บกพร่อง ชํารุดเสียหาย หรือที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานต่ํากว่า
ระดับที่ต้องการ และการถอดถอนจาก ประจําการหรือรื้อถอน เพ่ือจัดหาหรือจัดทําสิ่งทดแทนภายใน
กําหนดเวลาที่สมควรได้ 

M5 (Methodology and Information) ได้แก่ องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่มีค่า นักการ
จัดการจะต้องนํามาใช้ในการวางแผนงาน การเลือกใช้กลวิธี (Strategy) และกิจกรรม (Activity) ที่ควร
ดําเนินการ การจัดหน่วยงานและวางระบบงาน การติดต่อสื่อสาร การอํานวยการ การตัดสินใจ การ
แก้ปัญหา การติดตามและควบคุมงาน การประสานงาน การทํางานร่วมกับ หน่วยงานอ่ืนๆ หรือภาคเอกชน 
ชุมชน ประชาชน อาสาสมัคร และรูปแบบต่างๆ ให้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพได้ผล ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและผลงาน การแก่ไขปรับปรุงงาน วิธีการทํางาน เพ่ือให้งานของหน่วยงานเข้าเป้าหมาย เป็นที่
พึงพอใจแก่สังคม และประชาชน กลุ่มเป้าหมายโดยทั่วไปในสังคม 
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การจัดองค์ประกอบ (Component) หรือปัจจัยการจัดการ (Management Resources) ด้าน
ต่างๆ เหล่าน้ีต้องอาศัยแนวคิดและหลักการที่ได้มีการคิดค้นกันมาอย่างต่อเน่ือง หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นของ
ราชการหรือภาคเอกชน ก็จําเป็นจะต้องมีการวางระบบและกําหนดเป็นระเบียบ ข้อปฏิบัติให้แก่ผู้เข้ามา
ปฏิบัติงาน เมื่อได้ต้ังขึ้นมาแต่แรกแล้ว อย่างไรก็ตามส่ิงเหล่าน้ีจะเป็น หน้าที่ของนักจัดการ เมื่อเข้าไป
ปฏิบัติงานในตําแหน่ง ในระยะต่อไปที่จะต้องปรับปรุงเพ่ิม รายละเอียดหรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือทําการพัฒนาเพ่ือให้มีการก้าวหน้า และมีสิ่งที่ดีกว่ามาทดแทนสิ่งที่ล้าสมัย หรือใช้ไม่ได้
อย่างที่เคยเป็นมาแล้ว การพัฒนาสังคมเป็น เรื่องเก่ียวกับมนุษย์หรือผู้คนในสังคมท่ีมีความเคลื่อนไหว 
บางครั้งข้ามีความอ่อนไหวมาก ระบบการจัดการจึงจะต้องการยืดหยุ่น นักจัดการ และผู้ปฏิบัติที่จะต้อง
เผชิญกับเหตุการณ์กับ ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดมาก่อน และจะต้องแก้ไข หรือดําเนินการให้ทันเวลา 
และให้ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์น้ันๆ ด้วย ทั้งน้ีโดยยึดเป้าหมายและ เจตนารมณ์ใน
การสร้างสังคมที่ดีงามเป็นสําคัญ 

เสนาะ ติเยาว์ (2544, หน้า 1-2) ได้กล่าวถึงหลักสําคัญของการบริหาร 5 ลักษณะ คือ 

1) การบริหารเป็นการทํางานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหาร เป็น
กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่รวมกันทํางานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารจะต้อง
รับผิดชอบให้สําเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอ่ืน มิฉะน้ันจะทํางานไม่ สําเร็จ สาระสําคัญของการ
บริหารในข้อน้ีแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จจะต้องมี สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีคือ มีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่ดี มีความเป็นผู้นําและสามารทํางานเป็นทีม ได้ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมไต้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใน สถานการณ์ และมีความสามารถทําให้งานบรรลุเป้าหมายได้ 

2) การบริหารทําให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ องค์การ
ต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะทําให้สําเร็จลงไต้ เป้าหมายเป็นสิ่งที่ทําให้ ผู้บริหารจะต้องทํา
ให้บรรลุไต้น้ันจะต้องมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ เป้าหมายต้องสูงแล้ว สามารถทําให้สําเร็จ เป้าหมาย
สูงเกินไปก็ทําให้สําเร็จไม่ไต้ เป้าหมายต่ําไปก็ไม่ท้าทายไม่มี คุณค่า ประการที่สอง การจะไปถึงเป้าหมาย
จะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ประการสุดท้าย จะต้องระบุเวลาที่จะทําให้บรรลุ
เป้าหมายน้ัน 

3) การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ค่าว่า ประสิทธิผล 
หมายความว่า ทํางานบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนด ส่วนค่าว่า ประสิทธิภาพ หมายความว่า ทํางานโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ําสุด การทํางานให้ สําเร็จอย่างเดียวไม่พอ แต่จะต้องคํานึงถึง
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การทําให้ได้ทั้งสองอย่าง คือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการและการใช้ทรัพยากร
ต่ําสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

4) การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่รู้ กัน
โดยทั่วไปว่าเราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจํากัดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จึงต้องตระหนัก 2 ข้อใหญ่ๆ คือ เมื่อ
ใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรน้ันจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ ไต้ และจะต้องเลือกใช้
ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังน้ันการ บริหารกับเศรษฐศาสตร์จึงมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการ กระจายการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดอย่างไร 
ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและ บริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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5) การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารท่ีประสบ ความสําเร็จ
จะต้องสามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 

สมคิด บางโม (2545, หน้า 62-63) ได้อธิบายองค์ประกอบของการบริหารที่สําคัญ และมีความ
จําเป็น ต่อองค์การ ตังน้ี 

1) วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่าจะดําเนินการไปทําไมเพ่ืออะไร และต้องการ
อะไรจากการดําเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ หรือในการผลิต ต้องรู้ว่าจะผลิตเพ่ือใคร 
ต้องการผลตอบแทนเช่นใด ถ้าหากไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้ว ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะบริหารการ
ดําเนินงานต่าง ๆ จะไม่มีผลสําเร็จ เพราะไม่มีเป้าหมายกําหนด ไว้แน่นอน 

2) ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเคร่ืองใช้เพ่ือประกอบการดําเนินงาน รวมไปถึง
ความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ 4M’s คือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) วัสดุ
อุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6M’s ที่มีเครื่องจักร (Machine) 
และตลาด (Market) เพ่ิมเช้ามาซึ่งในปัจจุบันมีความว่า เป็นมากขึ้น 

3) มีการประสานงานระหว่างกัน หรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกัน กล่าวคือ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์รวมท้ังทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4M’s หรือ 6M’s ดังกล่าว จะต้อง มีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน หรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการทํางาน ร่วมกันและที่เกิดขึ้นจริง ๆ ด้วย 
การนําปัจจัยทั้งหลายเบ้ืองต้นมาไว้ร่วมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยา ระหว่างกัน ไม่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกัน
การบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น 

4) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานน้ันสิ่งที่วัดผลสําเร็จของงานว่า บรรลุ
เป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การก็คือ ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถขององค์การใน
อันที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ ทรัพยากรขององค์การที่มีอยู่ระยะสั้น โดย
เปรียบเทียบกับปัจจัยนําเข้าและค่าใช้จ่ายกับปัจจัยนํา 

สุปรีชา กมลาศน์ (2545, หน้า 2)ได้อธิบายว่า แนวคิดการบริหารได้รับการพัฒนาขึ้นมาตาม
แบบ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ จนเกิดเป็นทฤษฎีการบริหารที่มุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหารอย่าง เป็น
ระบบ โดยเฮนรื่ ฟาโย นักบริหารชาวฝร่ังเศสได้วางรากฐานสําคัญของทฤษฎีการบริหาร ทั่วไปอันเป็นที่
ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ทฤษฎีอันหน่ึงที่ว่าด้วยหน้าที่ในการบริหาร 5 ประการ คือ การวางแผน การจัด
องค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม ต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุงจนกลายเป็นตํารา
การบริหาร เช่น ทฤษฎีของลูเธอร์ กูลิค ศาสตราจารย์การบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ที่ได้ขยายแนวคิด
ของฟาโย กําหนดหน้าที่ในการ บริหารที่เรียกกันว่า POSDCoRB : Planning (การวางแผน) Organizing 
(การจัดองค์การ) Staffing (การจัดบุคคลเช้าทํางาน) Directing (การสั่งการหรืออํานวยการ) Coordinating 
(การประสานงาน) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting (การงบประมาณ) 

สรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับการบริหารเป็นกลไกที่สําคัญในการนําเอาทรัพยากรท้ัง คนและ
สิ่งของไปดําเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ
จัดสรรบริการให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ระบบการบริหารจึงถือว่าเป็น ส่วนประกอบ หรือเป็นระย่อย
ของสังคม ปัจจัยต้านต่างๆ ของสังคมที่มีความเช่ือมโยงกันใน ลักษณะเป็นพลวัตร จึงมีอิทธิพลต่อระบบ
การบริหารทั้งในลักษณะที่เป็นปัจจัยความสําเร็จและ ปัจจัยล้มเหลวทํางานที่ดีวิธีหน่ึง 
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 2.2.5 ทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน 
การบริหารจะดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการใช้ความรู้ความชํานาญ และการ

ฝึกฝนอบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการบริหารเป็นวิชาชีพอย่างหน่ึง 
ผู้บริหารจึงจําเป็นต้องมีความรู้ความชํานาญในการบริหารเพ่ือความสําเร็จขององค์กร มีนักวิชาการทั้งไทย
และต่างประเทศ ได้เสนอทฤษฏีเก่ียวกับการบริหารไว้ ดังน้ี 

พงษ์ศักด์ิ ปัญจพรผล (2542, หน้า 64-72) ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหาร ควรประกอบด้วย 
10 ประการ คือ 

1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็น การล่วงหน้า 
โดยเก่ียวกับการคาดการณ์ (Forecasting) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective) การพัฒนากลวิธี 
(Develop strategies) ในการวางแผนซึ่งต้องคํานึงถึงนโยบาย (Policy) เพ่ือให้แผนงานที่กําหนดขึ้นไว้มี
ความสอดคล้องต้องกันในการดําเนินงาน 

2) การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการทํางานเพ่ือให้งานต่างๆ สามารถ
ดําเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี 

3) การจัดคนเช้าทํางาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้ เหมาะสมตาม
ตําแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

4) การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการที่จะ ตัดสินใจแยกแยะ
และวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าในการทํางานจะต้องมีการตัดสินใจในเร่ืองใดบ้าง  

5) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการรวมทั้งการ ควบคุมงานและ
นิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะทําให้การทํางานประจําวันของ เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นไป
ด้วยดี 

6) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพ่ือการดําเนินการ เป็นไป
ด้วยดีและราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะทําการประสานงานดีขึ้น และดําเนินการแก้ไขเมื่อเกิด
ปัญหาขึ้น 

7) การร่วมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมี
ความเช้าใจในงาน เช้ามาร่วมทํางานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงที่ สําคัญย่ิงชองการประสานงาน คือ 
ความร่วมมือซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ” 

8) การสื่อข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูลและความ เข้าใจ 
เพ่ือที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ 

9) การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงาน ให้แก้ผู้บริหาร
และสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงาน ตลอดจน การประชาสัมพันธ์ (Public 
Relation) แจ้งให้ประชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการรายงานจะ หมายถึง วิธีการของสถาบันหน่วยงานท่ีเก่ียว
ช้องกับการให้ข้อมูลแก้ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน ความสําคัญของการรายงานน้ัน
จะต้องต้ังอยู่บนรากฐานของความเป็น จริง 

10) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณโดยศึกษาให้ทราบถึง ระบบและ
กรรมวิธีในการบริหารเก่ียวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณใน การควบคุมงาน 
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วิโรจน์ สารรัตนะ (2542, หน้า 11) ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารควรประกอบด้วย 4 ประการ 

คือ 

1) การวางแผน หมายถึง หน้าที่ทางการบริหารในการกําหนดจุดหมายและการ ตัดสินใจ เลือก
วิธีการที่ดีที่สุดที่จะให้บรรลุจุดหมายน้ัน 

2) การจัดองค์การ หมายถึง กําหนดอํานาจหน้าที่และตําแหน่งต่างๆ อย่างชัดเจน 

3) การนํา หมายถึง ความพยายามทําให้มีอิทธิพลต่อผู้ อ่ืน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน บรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

4) การควบคุม หมายถึง การมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความน้ันใจว่าสมาชิกในองค์การ ได้ประพฤติ
ปฏิบัติในทิศทางที่จะทําให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ่งเน้นให้เกิด พฤติกรรมที่พึงประสงค์และ
ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง 

สุปรีชา กมลาศน์ (2545, หน้า 2) อธิบายว่า แนวคิดการบริหารได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบ
วิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ จนเกิดเป็นทฤษฏีการบริหารที่มุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ 
โดยเฮนรี่ ฟาโย นักบริหารชาวฝร่ังเศส ซึ่งได้วางรากฐานสําคัญของทฤษฏีการบริหารทั่วไปอันเป็น ที่ยอม
อย่างกว้างขวาง ทฤษฏีคันหน่ึงที่ว่าด้วยหน้าที่ในการบริหาร 5 ประการ คือ การวางแผน การ จัดองค์การ 
การบังคับชา การประสานงาน และการควบคุม ต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุงจน กลายเป็นตําราการบริหาร 
เช่น ทฤษฏีของลูเธอร์ กูลิค ศาสตราจารย์การบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ที่ ได้ขยายแนวคิดของฟาโย กําหนด
หน้าที่ในการบริหารที่เรียก POSDCORB:Planning(การวางแผน) Organizing (การจัดองค์การ) Staffing 
(การจัดการควบคุมบุคคลเข้าทํางาน) Directing (การสั่งการหรืออํานวยการ) Coordinating (การ
ประสานงาน) Reporting (การรายงานการ ปฏิบัติงาน) Budgeting (การงบประมาณ) 

เติมศักด์ิ ทองอินทร์ (2547, หน้า 37) ได้เขียนถึงหลัก POSDCoRB ในหนังสือ ความรู้เบ้ืองต้น
ทางการบริหารรัฐกิจ ไว้ว่า การบริหารรัฐกิจได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสตร์ทางการบริหารมากข้ึนเมื่อมี
ผลงานของนักวิชาการด้านการบริหารรัฐกิจผู้ที่ได้รับการกล่าวถึงเสมอและถือเป็นจุดสูงสุดในการยอมรับนับ
ถือ คือ ผลงานเขียนข้อง Luther Gulick and Lyndall urwick ในปี ค.ศ. 1937 ช่ือหนังสือ Paperss on 
the Science of Administration ซึ่งมีการเสนอกระบวนการบริหารหรือหลักเกณฑ์การบริหารข้ึนมาจน
เป็นที่โด่งดัง และต่อมา Gulick ได้พัฒนาปรับปรุงอักษาย่อหลักการบริหารเป็น 7 ตัว โดยได้มาจากงาน
วิเคราะห์ของ Henry Fayol  และกลายเป็นอักษรย่อต้นบัญญัติทั้ง 7 อัน หมายถึง กิจกรรมการปฎิบัติงาน
ของหัวหน้าฝ่ายบริหาร อักษรย่อมีดังน้ี POSDCoRB  

ประพันธ์ สุริหาร (2547, หน้า 18) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการทํางานให้
สําเร็จโดยใช้ คนอ่ืน เป็นความถนัดหรือทักษะส่วนบุคคลอันได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ
และ การควบคุม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความสําเร็จขององค์กรที่กําหนดไว้ส่วนการบริหาร น้ัน
เป็นแนวทางหรือวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของ
องค์กรที่กําหนดไว้ ตามขั้นและหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบ และได้ขยาย ความเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ Gulick ว่ากระบวนการบริหารควรประกอบด้วย 7 กิจกรรมหรือเรียกว่า 
POSDCoRB 

พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หน้า 3-4) กล่าวถึง การบริหารเป็นวิธีการทํา
ให้งาน สําเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน (Getting things done through other people) และกล่าวว่าหน้าที่ของ
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ผู้บริหาร เป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้สําเร็จ มี 5 ประการตามคําย่อภาษาอังกฤษว่า 
“POSDC” ดังน้ี คือ 

1. P คือ planning หมายถึง การวางแผน เป็นการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ 
ความสําเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารตองมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือกําหนดทิศทางขององค์กร 

2. 0 คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ ของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันทําและการกระจายอํานาจ 

3. S คือรtaffrng หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากร และ
การใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

4. D คือ Directuหมายถึง การอํานวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการดําเนินการ ตามแผน 
ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้นํา 

5. C คือ controlling หมายถึง การกํากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน 
ภายในองค์กร 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีเก่ียวการบริหาร เป็นการดําเนินการเพ่ือให้งานหรือสิ่งที่ต้องการ กระทําบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ โดยนําเอาทรัพยากรหรือปัจจัยทางการ บริหาร คือ บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการจัดการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผสมผสานกับกระบวนการบริหาร 
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การอํานวยการหรือการ สิ่งการ และการควบคุม เพ่ือให้งานบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความ คุ้มค่า ประหยัดทันเวลาและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 
การบริหารจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและ จ่าเป็นอย่างย่ิงต่อการดําเนินงานขององค์กร เพราะเป็น
เครื่องมืออันสําคัญในอันที่จะช้ีให้เห็นถึง ความสําเร็จ หรือล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ หรือความไร้
ประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือ องค์กรน้ัน 
 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  ได้กําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท (1) แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาวและ (2) แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาระยะสั้น เป็นแผนพัฒนา
แบบหมุนเวียนที่ต้องมีการทบทวนและจัดทําทุกปี ซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

วันดี บุญย่ิง (2549, หน้า 17-18) แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติโดยมีหลักการว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่ึงๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหน่ึง
แนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหน่ึง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการ/กิจกรรมที่
จะต้องนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่ง
จะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดย
นําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ไปจัดทํา
งบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
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สํานักงาน ก.พ.ร (2548)“แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะยาวเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 

แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1)เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(2)เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
(3)เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
(4)เป็นเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี 
วัตถุประสงค์ การจัดทําแผนพัฒนาสามปีมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
(1)เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ

จัดทํางบประมาณประจําปี   
(2)เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3)เพ่ือจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ

ประจําปีและนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่อ

การจัดทําแผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปและข้อมูลอ่ืนๆสําหรับการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอกจากประชาคม
หมู่บ้านเพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 

(2) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังน้ี 
 -การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสรุปผล

การพัฒนาที่ผ่านมา และนําเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณ
และในเชิงคุณภาพ 

-การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว จะ
ร่วมคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
ของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี 

-การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์  จะมีแนวทางการพัฒนาท่ี
หลากหลาย  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจําเป็นในการดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาทั้งสิ้นแต่มีความสําคัญความจําเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน จะต้องจัดเรียงลําดับ ความสําคัญ
ของแนวทางการพัฒนา ทั้งน้ี การจัดลําดับความสําคัญดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูก
จัดลําดับความสําคัญอยู่ในลําดับหลังๆ จะไม่ต้องนํามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุก
แนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดําเนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีน้ันอาจมีแนวทางที่จําเป็นต้อง
นํามาเน้นการปฏิบัติ 

-การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี  หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแล้ว  จะ
นําแนวทางการพัฒนาเหล่าน้ันมาดําเนินการ  แต่ในการตัดสินใจเลือกน้ัน จะวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ เพ่ือทบทวนและยืนยันการจัดลําดับว่ามีความเป็นไปได้ในแนวทางปฏิบัติจริง จึงต้องวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 2  การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
(1)หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี จะพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

การพัฒนามาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
(2)การพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกในประเด็น

ดังต่อไปน้ี 
-พิจารณากิจกรรมที่ต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทาง การพัฒนาที่กําหนด

อย่างรอบคอบ เพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมดําเนินการกับหน่วยงานอ่ืนหรือโครงการ/กิจกรรมที่
หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ดําเนินการ 

-พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณา   ทั้งภายใต้แนวทางเดียวกัน
และระหว่างแนวทางการพัฒนา 

-พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรม ทั้งในด้านกระบวนการดําเนินงานและในด้านของผลการ
ดําเนินการเพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

-พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากความจําเป็นเร่งด่วน  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการ
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความเช่ือมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดทํารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้าโครง

ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 บทนํา 
  ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
  ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
  ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 5 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ   

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

(3) เมื่อผู้บริหารได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้วพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีเห็นว่าเหมาะสม
และสมควรจะเสนอเป็นโครงการที่เกินศักยภาพต่อคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ  ทั้งน้ี  
โครงการเหล่าน้ันจะต้องสอดคล้องกับขอบเขต ประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ตําบล 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
การจัดทําแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง

รอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลท้ัง
ในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด 

สรุปได้ว่า แผนยุทธศาสตร์ คือการกําหนดรูปแบบขององค์กรเพ่ือจะได้ทําให้องค์กรได้ดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ผลผลิตทางความคิดร่วมกันของสมาชิกในองค์การที่ได้ทํางานร่วมกันหรือจะทํางานร่วมกัน 
โดยกําหนดวิสัยทัศน์เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์จะไปให้ถึงและ
วิสัยทัศน์น้ีมีการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ ที่เป็นรูปธรรม 

 
2.3 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับหลักสาราณียธรรม 
 พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 

พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสหลักธรรมอันจะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นใน
สังคมเอาไว้ 6 ประการด้วยกัน อยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่า สาราณียธรรม 6 ซึ่งเป็น หลักธรรมอันเป็นที่ต้ัง
แห่งความระลึกถึง เป็นหลักธรรมท่ีจะเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อ กันและกันอยู่เสมอในยามที่
ระลึกถึงกัน ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างความสามัคคีมีน้ํา หน่ึงใจเดียวกันให้เกิดขึ้นด้วย อันจะ
นํามาซึ่งความสุข ความสันติ ความมั่นคง และความ เจริญก้าวหน้าทั้งหลายทั้งปวงต้ังพระพุทธวจนะบทที่ว่า 
"สมคฺคยานํ ตโป สุโข ความสามัคคีของ หมู่คณะเป็นเหตุนําความสุขมาให้" หากสังคมใดต้องการที่จะ
เสริมสร้างความสามัคคีและความ เป็นปีกแผ่นให้เกิดขึ้น ก็ควรที่จะต้องนําเอาหลักธรรมธรรมทั้ง 6 ประการ 
ไปใช้อยู่ตลอดเวลา จากการศึกษาเอกสารหลาย ๆ เล่ม ปรากฏว่ามีผู้ให้แนวความคิดเก่ียวกับหลักสาราณีย
ธรรมไว้ หลายท่าน ดังน้ี 

ในพระสังคีติสูตร สุตตันตปิฎกทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระสารีบุตรเถระได้กล่าวสรุป หลักธรรม
สาราณียธรรม 6 ไว้ว่า สาราณียธรรม 6 ธรรมเป็นที่ต้ังแห่งความระลึกถึงธรรมเป็นเหตุ ให้ระลึกถึงกัน 
หลักการอยู่ร่วมกัน สาราณียธรรม 6 คือ 
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1. ต้ังมั่นเมตตากายกรรม ในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและหลับหลัง แม้น่ีเป็นสา
ราณียธรรมที่ทําให้เป็นที่รัก ทําให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่ วิวาทกัน เพ่ือ
ความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

2. ต้ังมั่นเมตตาวจีกรรม ในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและหลับหลัง แม้น่ี เป็นสา
ราณียธรรมที่ทําให้เป็นที่รัก ทําให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่ วิวาทกัน เพ่ือ
ความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

3. ต่ังมั่นเมตตามโนกรรม ในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและหลับหลัง แม้น่ี เป็นสา
ราณียธรรมที่ทําให้เป็นที่รัก ทําให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่ วิวาทกัน เพ่ือ
ความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

4. บริโภคโดยไม่แบ่งแยก ลาภทั้งหลายอันประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม โดย ที่สุดแม้เพียง
บิณฑบาต (อาหารในบาตร) บริโภคกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีล แม้น้ีเป็นสา ราณียธรรมที่ทําให้เป็นที่
รักทําให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

5. มีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ต่างไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญที่ไม่ถูกตัณหา และทิฏฐิครอบงํา 
เป็นไปเพ่ือสมาธิ เสมอกันกันเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหนาและลับหลังทํา ให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือ
ความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความ เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

6. มีอริยทิฏฐิ อันเป็นธรรมเครื่องนําออก เพ่ือความสินทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทําตาม เสมอ กับเพ่ือน
พรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหนาและลับหลังทําให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ 

กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
 2.3.1 ความหมายของหลักสาราณียธรรม 

พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2545, หน้า 201) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ“พจนานุกรมพุทธศาสตร์ 
ฉบับ ประมวลธรรม”สาราณียธรรม 6 แปลว่าธรรมเป็นที่ต้ังแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุที่ระลึก ถึง
กัน, หลักการอยู่ร่วมกันได้แก่ 

1. เมตตากายกรรมต้ังเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าหลังคือช่วยเหลือ กิจธุระ
ของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับ หลัง 

2. เมตตาวจีกรรมต้ังเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือช่วย บอกแจ้ง
สิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนแนะนําตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความ เคารพนับถือกันทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง 

3.เมตตามโนกรรมต้ังเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังคือ ต้ังจิต
ปรารถนาดีคิดทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง'ดีมีหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใสต่อกัน 

4.สาธารณโภคีได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปนกันคือเมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรมแม้เป็น ของเล็กน้อยก็
ไม่หวงไว้ผู้เดียวนํามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกันข้อน้ี ใช้อัปปฏิวิกัตตโภคีก็ได้ 

5.สีลสามัญญตามีศีลบริสุทธ์ิเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับ หลังคือมี
ความประพฤติสุจริตดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัยไม่ทําตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่ คณะ 

6.ทิฏฐิสามัญญตามีทิฏฐิดีงามเสมอกันเพ่ือนพรหมจรรย์'ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับ หลังคือมี
ความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการสําคัญที่จะนําไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์หรือ 
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2547, หน้า 23) ได้ให้ความหมายของสาราณียธรรม(ธรรม
เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) คือ เป็นหลักธรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่เป็นเพ่ือนร่วมงาน ร่วมกิจการ 
หรือร่วมชุมชน ตลอดจนพ่ีน้องร่วมครอบครัวพึงปฏิบัติตามหลักอยู่ร่วมกันได้แก่ 

1) เมตตากายกรรม ทําต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ร่วม
กิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจการธุระต่างๆด้วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับ
ถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

2) เมตตาวจีกรรม พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่นสอนหรือแนะนํา
ตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุขภาพ แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

3) เมตตามโนกรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน 
มองกันในแง่ดี มีหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใสต่อกัน 

4) สาธารณโภคี ได้มาแบ่งกันกินกันใช้ คือ แบ่งปันลาภผลท่ีได้มาโดยชอบธรรมแม้เป็นของ
เล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน 

5) สีลสามัญญตา ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัย
ของส่วนร่วม ไม่ทําตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 

6) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้าหากันได้ คือ เคารพรับฟังความคิดเห็น มีความเห็นชอบ
ร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการสําคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน 

สาราณียธรรม มีคุณคือ เป็นสาราณียะ ทําให้เป็นที่ระลึกถึง 1 เป็นปิยกรณ์ ทําให้เป็นที่รัก 1 
เป็นครุกรณ์ ทําให้เป็นที่เคารพ 1 เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ คือความกลมกลืนเข้าหากัน 1 เพ่ือความไม่
วิวาท 1 เพ่ือความสามัคคี 1 และเพ่ือเอกีภาพ ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 1 

คณาจารย์สํานักพิมพ์เลี่ยงเซียง (2546, หน้า 108-109) ได้กล่าวว่า สาราณียธรรม หมายถึง 
ธรรมที่เป็นที่ต้ัง แห่งความระลึกถึงกัน คือผู้ประพฤติธรรมเหล่าน้ีย่อมเป็นเหตุให้ระลึกถึงความดีกลมเกลียว
ในหมู่ คณะไว้ได้ 

1 .การเข้าไปต้ังกายกรรม คือ การช่วยขวนขวายทํากิจธุระของกันและกันด้วยกาย ไม่ว่า จะเป็น
กิจธุระอะไรก็ตามก็เต็มใจช่วยทํากิจธุระน้ันจนสําเร็จ ไม่น่ิงดูดายเพราะถือว่าไม่ใช่หน้าที่ เรื่องอะไรจะทําให้
เหน่ือยแรงลําบากกาย 

2. การเข้าไปต้ังวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา คือ การแนะนําสั่งสอนบอกกันในทางที่ ลูกต้อง 
เมื่อทําตามแล้วเกิดความดีงาม ไม่มีผลทําให้ผู้ทําตามต้องได้รับความเดือดร้อนภายหลัง 

3. การเข้าไปต้ังมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาคือ การต้ังจิตเป็นปรารถนาแต่ไม่มีเวรมี ภัยต่อกัน 
มุ่งหวังแต่ความสุขความเจริญและประโยชน์ต่อกันและกัน 

4. การแบ่งปนลาภที่หามาได้ไม่หวังไว้บริโภคผู้เดียว คือ มีความคิดเห็นเป็นอย่าง เดียวกัน คิดใน
สิ่งที่ตรงกันปรับมุมมองให้ตรงกัน รู้จักแสงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่าง ของกัน และกันไม่ยึดถือ 
ความคิดของตนเป็นใหญ่ รู้จักยอมรับปงความคิดเห็นของคนอ่ืนอยู่เสมอ 

5. การรักษาศีลให้บริสุทธ์ิเสมอกับผู้อ่ืน คือ การประพฤติกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มี โทษ 
ปฏิบัติตนตามพระวินัยบัญญัติรักษาศีลตามภาวะของตนไม่ให้ขาดหรือด่างพร้อยเสมอกับผู้อ่ืน   
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6. การมีความเห็นร่วมกับผู้อ่ืน คือ การมีความเห็นพ้องต่างกันตามพระธรรมวินัย เป็นเหตุให้
เกิด ความสามัคคีกลมเกลียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างไม่ขากตกบกพร่อง ไม่มีความเห็นผิด แผก
แปลงไปจากผู้อ่ืน จนจนเป็นเหตุแห่งความแตกร้าวบาดหมางยอมรับมติส่วนมาก ธรรม 6 อย่าง 

ปัญญา ใช้บางยาง (2546, หน้า 122) ได้กล่าวว่า สาราณียธรรม คือ ธรรมเป็นที่ต้ังแห่งความ
ระลึกถึงธรรม เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน หลักการอยู่ร่วมกัน 6 ประการ 

1. เมตตากายกรรม ต้ังเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วยเหลือ
กิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้า และลับหลัง 

2. เมตตาวจีกรรม ต้ังเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือช่วย แจ้งสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะนําตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพ นับถือกันทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง 

3. เมตตามโนกรรม ต้ังเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือต้ังจิต
ปรารถนาดี คิดทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แล่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตาย้ิมแย้มต่อกัน 

4. สาธารณโภคี ได้ของที่ชอบธรรมมาก็มาแบ่งปันไม่หวงไว้ผู้เดียว 

5. สีลสามัญญตา มีศัลบริสุทธ์ิเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มีความที่
ประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ทําตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ 

6. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิงามดีเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มีความ
เห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการสําคัญที่จะนําไปสู่ความหลดพ้นทุกข์หรือขจัด 

พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญฺาโณ) (2536, หน้า 34) ได้ให้ความหมายและหลักการปฏิบัติ
ของ สาราณียธรรมไว้ว่า ตามสัญชาตญาณของคนที่อยู่ร่วมกันน้ัน ยังปรารถนาความรัก ความอบอุ่น ความ
ปลอดภัย ต้องการสิ่งที่พึงพํานักอาศัย ต้องการได้มีการพักผ่อนหย่อนใจ ต้องการให้มี สันทนาการในด้าน
ต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะความเรียกร้อง ความต้องการตามธรรมชาติของ สิ่งมีชีวิต ในทางพระพุทธศาสนา กลุ่ม
พุทธบริษัททั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิต เมื่อมาอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมของชาวพุทธแล้ว จําเป็นที่จะต้องอยู่
ด้วยความมีคุณธรรมเป็นจุดกลางทางความคิด ที่มาพบกัน โดยการปลูกฝังให้เกิดความรักความเคารพต่อกัน 
ซึ่งความรักความเคารพต่อกันน้ัน เป็นผลซึ่งจะเกิดขึ้นอาจจากการแสดงความมีน้ัาใจ คือ สงเคราะห์ 
อนุเคราะห์ เมื่อมีความรัก ความเคารพต่อกัน ให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์ต่อกันแล้ว การทะเลาะวิวาทกัน
ก็จะไม่เกิดขึ้น ความสามัคคีซึ่งเป็นผลที่พ่ึงปรารถนาของหมู่คณะ ไม่ว่ายุคใด สมัยใดก็จะบังเกิดขึ้น จากน้ัน 
เอกภาพ คือ ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันทางกิจกรรม ทางผลประโยชน์ ทางการศึกษาการ ประพฤติ
ปฏิบัติก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมา เหล่าน้ีเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน แต่ใน ขณะเดียวกัน สิ่งที่ดีงามเหล่าน้ี
เป็นผลรวมยอดซึ่งกันและกัน โดยการสร้างเหตุเฉพาะในที่น้ี ทรงแสดงว่า เป็นสาราณียธรรม คือ ธรรมะที่จะ
นําใจของบุคคลให้ระลึกถึงกัน ผูกพันเช่ือมโยง บุคคลไว้ด้วยน้ําใจ ประกอบด้วย 6 ประการ คือ 

1) เมตตากายกรรม จะทําอะไรก็ให้ทําด้วยเมตตา ได้แก่ การแสดงความมีน้ําใจ ช่วยเหลือ 
ขวนขวายในกิจการงานต่างๆ ที่ควรของเพ่ือนภิกษุสามเณรของเพ่ือนอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น
ต่อหน้าหรือลับหลังก็ตาม 

2) เมตตาวจีกรรม จะพูดอะไรก็ประกอบด้วยเมตตา ได้แก่ การพูดวาจาที่เป็นคําสัตย์ คําจริง คํา
สมานสามัคคี กระชับสามัคคี พูดแต่คําไพเราะอ่อนหวาน และคําที่มีประโยชน์ น้ันเป็นคําที่มีพ้ืนฐานมาจาก
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เมตตาต่อคนที่ตนพูดด้วยและคนที่พูดถึง พูดต่อหน้าอย่างไร ลับหลังก็ต้องพูดอย่างน้ัน ลับหลังอย่างไรต่อ
หน้าก็พูดอย่างน้ัน 

3) เมตตามโนกรรม จะคิดอะไรก็คิดกันด้วยเมตตา ได้แก่ การต้ังความรู้สึกในคน และสัตว์
ทั้งหลายว่า ชีวิตแต่ละชีวิตไม่ต้องการความทุกข์ แต่ต้องการความสุข ฉันใด เพราะฉะนั้น ขอให้บุคคลน้ันๆ 
ดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ประทุษร้ายกัน ให้แต่ละคนอยู่ดีมีสุขตาม
สมควรแก่ฐานะของตน เมื่อจะคิดถึงใครก็ตาม ไม่ได้ จําเพาะเจาะจงว่า เป็นภิกษุสามเณรเท่าน้ัน ให้คิดถึง
กันด้วยเมตตา เพราะพร้อมที่จะแสดงออก ทางกาย ทางวาจา ทั้งต่อหน้าและลับหลังบุคคลเหล่าน้ัน 

4) แบ่งปันลาภที่ตนได้มาในทางท่ีชอบธรรมให้แก่เพ่ือนภิกษุสามเณร ไม่หวงไว้ บริโภคเฉพาะ
เพียงผู้เดียว คือ หลักการอยู่ร่วมกันของพระภิกษุสามเณรน้ัน ต้องเลี้ยงชีพด้วย ลําแข้งของตัวเอง เที่ยว
ภิกษาจรบิณฑบาตอาหารจากชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธา เป็นการได้อาหาร มาในทางที่ชอบธรรม แต่ว่าการได้
ปัจจัย 4 น้ัน คนเรามีวาสนาบารมีไม่เหมือนกัน บางคนได้ มากจนเหลือกินเหลือใช้ บางคนได้น้อยจนไม่ค่อย
พอกินพอใช้ เพราะฉะนั้น คนที่ได้ลาภผลมา ในทางที่ชอบมาก จึงต้องแสดงออกซึ่งทางกายกรรม ทาง
วจีกรรม ที่สะท้อนมาจากใจด้วยการ เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันเป็นการสงเคราะห์ อนุเคราะห์ เฉลี่ยความสุขให้แก่กัน
และกัน 

5) รักษาศีลบริสุทธ์ิเสมอกันกับเพ่ือนภิกษุสามเณรอ่ืนๆ ไม่ทําตนให้เป็นที่รังเกียจ ของผู้อ่ืน คือ 
การอยู่ร่วมกันของพระภิกษุ สามเณรน้ัน ค่อนข้างจะอาถรรพ์ แม้จะโง่ไปบ้าง จะเซ่อไปบ้าง แต่ถ้าไม่มี
ปัญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติแล้ว ย่อมเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้ที่ 
เก่ียวข้องกัน แม้จะเป็นเพ่ือนรักร่วมใจกัน ถ้าคนหน่ึงละเมิดศีลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้จะ กลายเป็น
ที่รังเกียจ ดูหมิ่นของเพ่ือนภิกษุสามเณรด้วยกัน การอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขที่ประสงค์ จะเกิดขึ้นไม่ได้ ดังน้ัน 
จึงต้องพยายามปฏิบัติตนให้ถูกต้องตรงตามหลักของศีลที่พระพุทธเจ้า ทรงบัญญัติไว้โดยให้มองว่า ข้อน้ี
พระพุทธเจ้าไต้ทรงบัญญัติไว้อย่างไร ใครปฏิบัติถูกต้องตรง หลักที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็ปฏิบัติไปตามเขา 
ทําให้เกิดเป็นความเรียบร้อยสวยงามขึ้นที่ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า สังฆโสกโณ คือ หมู่คณะที่งดงาม 

6) มีความเห็นร่วมกันกับเพ่ือนภิกษุสามเณรอ่ืนๆ ไม่วิวาทกับใครๆ เพราะมี ความเห็นผิดกัน 
เรื่องของความเห็นน้ันในฐานะของภิกษุในพระพุทธศาสนา ถ้าเป็นความเห็น เก่ียวกับวินัย ก็ต้องเอาวินัย
เป็นมาตรการกําหนดตัดสินว่า ความเห็นของใครถูกต้องหรือไม่ ถูกต้อง ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะก็
ตรวจสอบเทียบเคียง ตรวจทานหลักธรรมะว่า ข้อน้ี พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไร แล้วก็หาจุดกลางทาง
ความคิดมาพบกันที่น่ี แต่บางอย่างเป็น เรื่องของกิจการงาน หรือแม้แต่เรื่องความเห็นไป อาจจะมีความ
ขัดแย้งในหลักการและวิธีการ บางอย่าง แต่ว่าสามารถประสบผลเช่นเดียวกันไต้ ก็ต้องประนีประนอมกัน 
ไม่ก่อสารทะเลาะ วิวาท เพราะเหตุว่าความเห็นขัดแย้งกัน เว้นไว้แต่บุคคลน้ันมีความเห็นขัดแย้งกับพระ
ธรรมวินัย ซึ่งภิกษุสามเณรรู้ห่วงใยในพระพุทธศาสนา จะต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะขจัดปรับวาทะ
เหล่าน้ันให้ยุติลงด้วยความเรียบร้อย 

ทองหล่อ วงษ์ธรรมา (2538, หน้า 294-295) ได้กล่าวว่า สาราณียธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเหตุ
ให้ระลึกถึงกัน หมายถึง คุณธรรมที่ทําให้คนเราไม่เห็นแก่ตัว แต่จะคิดถึงคนอ่ืน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืน
เข้าใจคนอ่ืนมากขึ้น สาราณียธรรม มี 6 อย่าง คือ 
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1) เมตตากายกรรม คือ ทําต่อกันด้วยเมตตา หมายถึง ทําสิ่งใดก็ทําด้วยความปรารถนาดีต่อกัน 
เช่น แสดงไมตรีและหวังดีต่อกันเพ่ือนร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน โดยช่วยเหลือธุระต่างๆด้วยความเต็ม
ใจแสดงอากัปกิริยาสุภาพเคารพนับถือทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

2) เมตตาวจีกรรม คือ พูดกันด้วยเมตตา หมายถึง จะพูดอะไรก็พูดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน 
เช่น แนะนําสั่งสอนตักเตือนกันด้วยด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพพูดจริงไม่พูดเพ่ือผลประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นแก่ตนเองฝ่ายเดียว 

3) เมตตามโนกรรม คือ คิดต่อกันด้วยเมตตา หมายถึง จะคิดอะไรก็คิดด้วยความปรารถนาดี 
เช่น ต้ังจิตปรารถนาดีคิดทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี 

4) สาธารณโภคี คือ แบ่งปันสิ่งที่ได้มาโดยชอบธรรม หมายถึง แบ่งปันลาภผลที่ร่วมกันหา
ร่วมกันทําโดยยุติธรรมแม้สิ่งของที่ได้มาจะน้อย แต่ก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวถึงกันน้ัน คือ 
การร่วมสุข ร่วมทุกข์กัน 

5) สีลสามัญญตา คือ มีความประพฤติเสมอภาคกัน หมายถึง ประพฤติสุจริตดีงามเหมือนๆกันมี
ระเบียบวินัยเป็นแบบเดียวกัน ไม่ประพฤติให้เป็นที่รังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 

6) ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความเสมอภาคกันทางความคิด หมายถึง ปรับความคิดความเห็นให้มี
เหตุมีผลถูกต้องเหมือนๆกัน น่ันคือ การเคารพเหตุผลยึดหลักความดีงามเป็นอุดมคติอย่างเดียวกัน 
 สรุปได้ว่า หลักสาราณียธรรม 6 เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา เคารพนับถือกัน ช่วยบอก การ
ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ช่วยบอกแจ้งสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะนําตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง และเป็นคุณธรรมที่ทําให้รู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันและกัน ทําให้เข้าใจคนอ่ืนมากขึ้น 
ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีในการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี สถานศึกษาควรนํามาปฏิบัติ เพ่ือทําให้เกิดผลดีแก่
เพ่ือนร่วมงานและการบริหารงานในสถานศึกษาต่อไป 
 2.3.2  การสร้างสัมพันธไมตรีตามหลักสาราณียธรรม 6  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ประยุตโต) (2543, หน้า 23-24) แก่นของสาราณียธรรม คือความ
ปรารถนาดีต่อกัน เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกัน ซึ่งสามารถประยุกต์ให้เป็นแนวทางสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
ได้เป็นอย่างดี ได้แก่ 

1.  เมตตากายกรรม คือ การแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรทางกายต่อประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เมื่อ
มิตรประเทศประสบภัยต่างๆ เป็นต้นว่า อุทกภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ ประเทศไทยก็ส่งเครื่องอุปโภคบริโภค 
ยารักษาโรค คณะแพทย์ หรือเงินไปช่วยตามกําลังความสามารถ 

2. เมตตาวจีกรรม คือ มีการกระทําทางวาจาที่แสดงออกถึงความปรารถนาดีต่อมิตรประเทศ 
เช่น ไม่กล่าติเตียน ให้ร้ายต่อมิตรประเทศ ถ้ามีปัญหาข้อพิพาทเกิดขึ้นก็หาทางยุติด้วยการเจราจากทางการ
ทูต 

3. เมตตามโนกรรม มีจิตใจปรารถนาดีกับมิตรประเทศปราศจากอกุศลจิต ไม่หวาดระแวง 
4. แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยชอบธรรมแก่มิตรประเทศ หมายถึงการช่วยเหลือ

กันและกันระหว่างประเทศ กล่าวคือประเทศร่ํารวยควรให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ยากจนกว่า หรืออีก
ประการหน่ึง แม่นํ้าบางสายแม้จะมีต้นกําเนิดจากประเทศของเราถ้าไหลผ่านไปสู้ประเทศเพ่ือนบ้าน เราก็
ควรรักษาอย่างดี ไม่สร้างมลพิษให้กลายเป็นสายนํ้าเสีย 
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5. มีหลักความประพฤติ (ศีล) เสมอกับมิตรประเทศ และไม่ทําตนเป็นที่น่ารังเกียจของประเทศ
อ่ืน หมายถึง จะต้องดําเนิน นโยบายต่างประเทศให้สอดคล้องกับมติสากล หรือสอดคล้องกับหลักการของ
สหประชาชาติ กล่าวคือ แก้ไขปัญหาระหว่างประเทศด้วยวิธีการทูตช่วยผดุงสันติภาพของโลก เคารพ
อธิปไตยของประเทศอ่ืน 

6. มีความคิดเห็นตรงกับประเทศอ่ืน หมายถึง การอยู่รวมกันกับประเทศอ่ืนๆ น้ันเราต้องยอมรับ
กฎเกณฑ์ที่กติกาที่นานาชาติกําหนดไว้ แม้ว่าบางคร้ังเราจะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเสียงส่วนใหญ่เขาเห็นชอบเราก็
ต้องปฏิบัติตาม 

หลักสาราณียธรรมเป็นหลักการใหญ่ที่ก่อให้เกิดเอกภาพหรือภราดรภาพหลักสาราณีย 
ธรรม แปลว่าธรรมเป็นเคร่ืองระลึกถึงกัน เป็นหลักการที่จะทําให้เกิดความประสานพร้อมเพียงสามัคคีและ
ผนึกร่วมกันเป็นเอกภาพ หลักธรรมน้ีมีสาระสําคัญที่สอนว่า สังคมประชาธิปไตยจะต้องมีเครื่องผูกพันคนให้
มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน เพราะการที่แต่ละคนจะอยู่ได้ด้วยดีและเอาศักยภาพของตนมาร่วม
สร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยได้น้ันคนเหล่าน้ันจะต้องมีความสามัคคีรู้จักร่วมมือและอยู่ร่วมกันด้วยดี การ
ร่วมมือกันและอยู่ร่วมกันด้วยดีน้ันมีลักษณะการแสดงออกต่างๆซึ่งเน้นความมีเมตตาปรารถนาดีหวัง
ประโยชน์สุขต่อกันอันจะโยงไปหาหลักการพ้ืนฐานคือการที่คนเราจะต้องใช้ปัญญา คือ จะต้องใช้ปัญญาน้ัน
บนพ้ืนฐานของเมตตา หมายความว่าใช้ปัญญาโดยมีเมตตาประกอบ หลักของความเป็นเอกภาพที่เรียกว่า สา
ราณียธรรม มี 6 ประการ คือ 

1. เมตตากายกรรม คือ จะทําอะไรก็ทําต่อกันด้วยเมตตา หมายความว่าทําด้วยความรัก 
ด้วยไมตรีด้วยความปรารถนาดีต่อกัน มีความช่วยเหลือกัน มีการร่วมมือกัน มีความพร้อมที่จะประสานงาน
กัน 

2. เมตตาวจีกรรม คือ จะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตา โดยเจรจากันด้วยเหตุผล โดยใช้ปัญญา 
 ไม่ใช้โทสะเป็นตัวนําฉะน้ันต้องพูดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน มีจิตสํานึกในผลประโยชน์สุขร่วมกัน 
ต้องการสร้างสรรค์ 

3. เมตตามโนกรรม คือ จะคิดอะไรก็คิดต่อกันด้วยเมตตา น่ันคือ การมีความหวังดีต่อกัน 
 ปรารถนาดีต่อกันโดยการคิดพิจารณาวินิจฉัย คิดวางแผนต่างๆโดยมุ่งทําให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน 
สร้างสรรค์สังคมและมีไมตรีต่อกันอย่างแท้จริง 

4. สาธารณโภคี หมายถึง การมีกินมีใช้ร่วมกัน หรือมีการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันหรือ 
การมุ่งช่วยกันเหลือและบําเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะโดยการไม่เห็นแก่ตัว เป็นต้น 

5. สลีสามัญญตา หมายถึง มีศีลเสมอกัน คือมีความประพฤติดี รักษาระเบียบวินัย รักษา 
กฎกติกาของสังคม มีความสุจริตกายวาจาที่เสมอกัน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่ก่อความเดือดร้อน 

6. ทิฎฐิสามัญญตา หมายถึง ทิฎฐิ มีความเห็น มีความเช่ือมั่น ยึดถือในหลักการอุดมการณ์ 
และอุดมคติร่วมกันหรือสอดคล้องกันคนในสังคมประชาธิปไตยจะต้องมีความเห็นความเข้าใจและความ
เช่ือมั่นในหลักการประชาธิปไตยร่วมกัน เช่น การยอมรับระบอบประชาธิปไตย การเข้าใจเร่ืองสิทธิและ
หน้าที่ การเข้าใจเรื่องเสรีภาพ ภราดรภาพหรือเอกภาพ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า หลักสาราณียธรรม 6 เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีการกล่าวถึงการ 
ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ช่วยบอกแจ้งสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะนําตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้ง
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ต่อหน้าและลับหลัง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของพุทธวิธีการบริหาร ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่ควรนํามาปฏิบัติ เพ่ือทําให้
เกิดผลที่ดีแก่ชุมชนและเพ่ือนร่วมงาน 

2.3.3 การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
1) ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม หมายถึง บุคคลหรือข้าราชการขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีการช้ีแจงรายละเอียด การกล่าววาจาที่สุภาพ  การ
ให้เกียรติ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนและยังวางตนเป็นที่น่านับถือของผู้มารับบริการ
รวมทั้งมีนํ้าใจพร้อมรับฟังเหตุผลของประชาชน  

2) ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม หมายถึง การจัดสรรงบประมาณส่งเสริม
สนับสนุนชุมชนพร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณต่าง ๆ ประจําปีมีการนํางบประมาณไปบูรระพัฒนา
ชุมชนรวมทั้งช่วยเหลือกิจกรรมภายในชุมชนตลอดจนมีการจัดซื้ออุปกรณ์เข้ามาให้บริการ 

3) ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม  หมายถึง ให้คําแนะนําวิธีใช้งานอุปกรณ์
ด้วยรอยย้ิมมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยเล็งเห็นประโยชน์ชุมชน และ
วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอและทั่วถึงต่อการใช้งานในชุมชน 

4) ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม  (การ
บริหารงาน) หมายถึง แผนพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวมได้นํามาจากปัญหาของประชาชนโดยตรงมี
การจัดประการผลการดําเนินงานเพื่อความถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่มีการประชาคมเพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหาในชุมชน 
 
2.4 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการปกครองท้องถ่ิน 

การปกครองท้องถิ่น ถือเป็นรูปแบบหน่ึงที่เป็นพ้ืนฐานการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย มี
ส่วนสําคัญต่อการฝึกหัดประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในการปกครองการบริหารงาน ซึ่งจะสนองต่อความ ต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่าง
แท้จริง ซึ่งแนวคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่นมี นักวิชาการหลายท่านไต้เสนอไว้ ดังน้ี 

2.4.1 ความหมายของการปกครองท้องถ่ิน 

ความหมายของการปกครองท้องถิ่นน้ัน ได้มีผู้ให้ความหมายหรือคํานิยามไว้ มากมาย ซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วคํานิยามเหล่าน้ันต่างมีหลักการที่สําคัญคล้ายคลึงกัน จะต่างกันบ้างก็ คือสํานวนและรายละเอียด
ปลีกย่อย พิจารณาได้ดังน้ี 

ธเนศวร์ เจริญเมือง (2537, หน้า 62) ได้ให้ความหมายการปกครองท้องถิ่นว่า “เป็นการ
ปกครอง โดยวิธีการซึ่งหน่วยการปกครองในท้องถิ่นได้มีการเลือกต้ังผู้ทําหน้าที่ปกครองโดยอิสระ และได้รับ
อํานาจโดยอิสระ ซึ่งความรับผิดชอบตนสามารถที่จะใช่ได้โดยปราศจากการควบคุม ของหน่วยการปกครอง
ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง แต่การปกครองท้องถิ่นยังอยู่ภายใต้บทบังคับ ว่าด้วยอํานาจสูงสุดของประเทศ
มิใช่ว่าได้กลายเป็นรัฐอธิปไตยไป 

ชูวงค์ ฉายะบุตร (2538, หน้า 21) ได้ให้ความหมายการปกครองท้องถิ่น หมายถึง “การ
ปกครองที่ รัฐบาลกลางให้อํานาจหรือ กระจายอํานาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนในท้องถิ่นน้ัน ได้มีอํานาจในการปกครองร่วมรับผิดชอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนใน การ
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บริหารงานท้องถิ่นตามแนวความคิดที่ว่า ถ้าอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่น แล้ว รัฐบาล
ของท้องถิ่นก็ย่อมจะเป็น รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 

ชูศักด์ิ เที่ยงตรง (2538, หน้า 9) ได้ให้ความหมายการปกครองท้องถิ่น คือ “การปกครองท่ี
รัฐบาล กลางมอบอํานาจให้หรือกระจายอํานาจไปให้หน่วยการปกครองที่เกิดขึ้นจากหลักการกระจาย 
อํานาจได้ มีอํานาจในการปกครองร่วมรับผิดชอบทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนในการบริหาร ภายใน
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ และอาณาเขตของตนท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมาย 

วิญญู อังคณารักษ์ (2539, หน้า 4) ได้ให้ความหมายว่า “การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การ
ปกครองในรูปลักษณะการกระจายอํานาจบางอย่าง ซึ่งรัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่นทํากันเอง เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสปกครองและบริหารงานท้องถิ่นด้วยตนเอง เพ่ือสนองความ ต้องการส่วนรวม
ของประชาชนในท้องถิ่นน้ันให้งานดําเนินไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและ มีประสิทธิผลตรงกับความ
ประสงค์ของประชาชน โดยเหตุที่ว่าประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมจะ ทราบความต้องการของท้องถิ่นน้ัน ๆ 
ได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน และย่อมมีความผูกพันต่อท้องถิ่นน้ัน โดยมีงบประมาณของตนเอง และมีอิสระในการ
บริหารงานพอสมควร 

ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร (2542, หน้า 2) ได้ให้นิยามไว้ว่า “การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการ 
ปกครองที่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยน้ีจะเกิด องค์การทํา
หน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นน้ันๆ องค์การน้ีถูกจัดต้ังและควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอํานาจใน
การกําหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย 

วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์ (2543, หน้า 415) ได้ให้ความหมายว่า การปกครองท้องถิ่นหมายถึง ระบอบ
การปกครองท่ีเป็นผลเน่ืองมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ และในนัยน้ีจะเกิดมีองค์การ
ทําหน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นน้ันๆองค์การน้ีถูกจัดต้ังและควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอํานาจใน
การกําหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเองได้ 

ลิขิต ธีระเวดิน (2548, หน้า 159) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยการ 
ปกครองทางการเมืองที่อยู่ในระดับต่ําลงมาจากชาติ หรือระดับมลรัฐและรัฐ (ในกรณีที่ประเทศ เป็น
สหพันธรัฐหรือรัฐรวม) ซึ่งก่อต้ังโดยกฎหมายและมีอํานาจอย่างเพียงพอท่ีจะทํากิจกรมใน ท้องถิ่นโดย
ตนเอง รวมท้ังอํานาจเก็บภาษีหรือการให้แรงงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ดังกล่าวน้ี อาจจะได้รับการเลือกต้ังหรือจากการจัดสรร (แต่งต้ัง) ขึ้นมา โดยท้องถิ่นก็ได้” โดยอธิบาย
เพ่ิมเติมว่า “การปกครองท้องถิ่นน้ันเป็นการปกครองของตนเอง ของชุมชนแห่งใดแห่งหน่ึงที่มีองค์การ
เกิดขึ้น ทําหน้าที่ในเขตพ้ืนที่ที่กําหนดมีอํานาจในการบริหารงานคลัง มีอํานาจในการวินิจฉัยตัดสินใจ และ
มีสภาของท้องถิ่นเป็นองค์กรที่สําคัญขององค์การน้ัน 

สรุปได้ว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองรูปแบบหน่ึงในระดับท้องถิ่นซึ่งรัฐบาล
กระจายอํานาจและหน้าที่บางประการให้ท้องถิ่นรับผิดชอบ โดยมีพ้ืนที่เป็นของตนเองมีประชากรและรายได้
ตามเกณฑ์ที่กําหนด มีอิสระในการปกครองตนเอง ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในเสนอ ตัดสินใจ 
ตรวจสอบการบริหารงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนของตนได้หรือการมีส่วนร่วมในการบริหารและ
ปกครองตนเอง โดยผ่านตัวแทนที่มาจากการเลือกต้ัง ทั้งน้ีการบริหารงานยังคงอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
รัฐ 
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2.4.2 ลักษณะของการปกครองท้องถ่ิน 
วัชรา ไชยสาร (2540, หน้า 142-148) ได้กล่าวว่า เน่ืองจากการปกครองท้องถิ่นในรูปของการ

ปกครอง ตนเอง เป็นการปกครองที่ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และการมี 
อํานาจอิสระในการปกครองตนเองภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศน้ัน ๆ ดังน้ัน ลักษณะของการ
ปกครองท้องถิ่นที่สําคัญมีดังน้ี 

1. มีสถานะตามกฎหมาย หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการจัดต้ังขึ้นโดยกฎหมาย 
2. มีพ้ืนที่และระดับ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีพ้ืนที่การปกครองที่ แน่นอนและชัดเจน 

และควรจะต้องมีการแบ่งระดับการปกครองท้องถิ่นว่ามีก่ีระดับ เช่นขนาด เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เป็น
ต้น เกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดพ้ืนที่และระดับของการปกครอง ท้องถิ่นมีมากมาย เช่น สภาพภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ความสํานึกในการปกครองตนเองของ ประชาชน ประสิทธิภาพในการบริหาร รายได้ และ
ความหนาแน่นของประชากร เป็นต้น สําหรับประเทศไทยมีเกณฑ์จัดต้ังและยกฐานะหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่น 3 ประการ คือ รายได้ ย้อนหลัง 3 ปี ไม่รวมเงินอุดหนุนจํานวนประชากรและขนาดพื้นที่ 

3. มีการกระจายอํานาจและหน้าที่ การปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการกระจาย อํานาจการ
ปกครองไปให้ท้องถิ่น โดยการกําหนดอํานาจและหน้าที่ของหน่วยการปกครอง ท้องถิ่นไว้ในกฎหมายอย่าง
ชัดเจน ดังน้ัน การท่ีหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมีอํานาจและหน้าที่ มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับนโยบาย
ทางการเมืองการปกครองเป็นสําคัญ 

4. มีความเป็นนิติบุคคล หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นองค์การนิติบุคคล โดยเอกเทศ
จากองค์การของรัฐบาลกลาง ทั้งน้ี เพ่ือการดําเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน เพราะหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีงบประมาณ ทรัพย์สิน หน้ีสิน และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเป็นของตนเอง 

5. มีการเลือกต้ัง การปกครองท้องถิ่นจะต้องมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มาจาก การเลือกต้ัง
โดยประซาซนในท้องถิ่นเป็นสําคัญ กล่าวคือ จะต้องให้สิทธิแก่ประชาชนในท้องถิ่น ในการเลือกต้ังคณะ
เจ้าหน้าที่ผู้บริหารการปกครองท้องถิ่นทั้งหมดหรือบางส่วน เพ่ือแสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครอง 

6. มีอํานาจอิสระ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องไม่อยู่ในสายบังคับบัญชาของ หน่วยงาน
รัฐบาลกลาง และมีอํานาจอิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารงานภายใต้ ขอบเขตของกฎหมาย 
สามารถกําหนดนโยบาย ออกกฎข้อบังคับ เพ่ือกํากับควบคุมให้มีการ ปฏิบัติตามนโยบายหรือความต้องการ
ของท้องถิ่น และสามารถใช้ดุลยพินิจของตนในการปฏิบัติ กิจการในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขอ
อนุมัติจากรัฐบาลกลาง 

7. มีงบประมาณของตนเอง หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอํานาจในการ จัดเก็บรายได้ 
จัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจในการจัดเก็บ เพ่ือให้ท้องถิ่นมี รายได้เพียงพอที่จะทํานุบํารุง
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 

8. มีการกํากับดูแลของรัฐ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีฐานะเป็นหน่วยการ ปกครอง
ระดับรองของรัฐ และอยู่ในการกํากับดูแลของรัฐ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ส่วนรวมและความ
มั่นคงแห่งรัฐ 
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สรุปได้ว่า การปกครองท้องถิ่นในรูปของการปกครองตนเองเป็นการปกครองที่ให้ความสําคัญต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และการมีอํานาจอิสระในการปกครอง ตนเองภายใต้กฎหมายของรัฐ
หรือประเทศน้ัน ๆ มีความสนิทใกล้ชิด รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆของประชาชนได้
ง่ายกว่ารัฐบาลในระดับชุมชนและเป็นผู้บริหาร งบประมาณของรัฐบาลต่อประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่ 

2.4.3 วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถ่ิน 
จากการศึกษาเอกสารต่างๆ พบได้ว่าวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่นมีนักวิชาการได้กล่าว

ไว้ ดังน้ี 
โกวิทย์ พวงงาม (2542, หน้า 8) ได้จําแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น ไว้ดังน้ี 
1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจะต้องอาศัย 

เงินงบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจํากัดภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่างๆอาจไม่เพียงพอ
ดังน้ันหากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่นหน่วยการปกครองท้องถิ่นน้ันๆก็สามารถมีรายได้ มีเงินงบประมาณ
ของตนเองเพียงพอ ที่จะดําเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของ
รัฐบาลได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบาน้ีเป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการ
ดําเนินการ 

2. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงเน่ืองจากประเทศ 
มีขนาดกว้างใหญ่ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อมมีความแตกต่างกันการรอรับการบริการ
จากรัฐบาลแต่อย่างเดียว อาจไม่ตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงและล่าช้าหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มี
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่าน้ัน จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการน้ันได้ 

3. เพ่ือความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ 
ประชาชนก็ต่างไปด้วย การจัดต้ังหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้งจึงมีความจําเป็นโดยให้อํานาจหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพ่ือนําไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น 
ทําให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก และแม้จะมีการ
จัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเง่ือนไขที่กําหนดไว้อย่างรอบคอบ 

4. เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากาการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
ปกครองตนเอง ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกต้ังเพ่ือประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปทําหน้าที่ฝ่ายบริหาร
หรือฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันน้ีมีส่วนในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระอบอประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี 

สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น ก็เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลทั้ง 
ในด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการดําเนินการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลและหน่วยการปกครองท้องถิ่นยังเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนโดยตรงและเป็นองค์การที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดทําให้ประชาชน
ได้ใกล้ชิดและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้ 
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2.4.4 องค์ประกอบของการปกครองท้องถ่ิน 
จากการศึกษาเอกสารต่างๆ พบได้ว่าองค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่นมีนักวิชาการได้กล่าว

ไว้ ดังน้ี 
อรทัย ก๊กผล (2544, หน้า 187) ได้กล่าวว่า องค์การปกครองท้องถิ่นถือว่าเป็นรูปแบบหน่ึงของ

การ จัดการบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มาจากหลักการกระจายอํานาจภายใต้การกํากับดูแลของ รัฐ ซึ่ง
การที่ท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้น้ัน ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 5 ประการ คือ 

1. มีการกําหนดพ้ืนที่หรือชุมชนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
2. มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มาจากประชาชน โดยมีอํานาจในการตัดสินใจและ บริหารใน

เขตความรับผิดชอบ 
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการปกครองตนเองของการ ปกครอง

ท้องถิ่น 
4. มีการโอนอํานาจหน้าที่หลากหลายและยืดหยุ่น เพ่ือให้หน่วยการปกครอง ท้องถิ่นสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
5. มีความอิสระในการบริหารโดยมีฐานะทางกฎหมายมีอํานาจในการหารายได้ การจัดทํา

งบประมาณรายจ่าย มีแหล่งรายได้ และบุคลากร 
วัชรา ไชยสาร (2544, หน้า 142-148) องค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว

ข้างต้นน้ีสอดคล้องกับคํากล่าวของ Jacques Moreu ได้กล่าวว่า องค์การปกครองท้องถิ่นจะต้องมี
องค์ประกอบสําคัญ 5 ประการคือ 

1. มีพ้ืนที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
2. มีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชน 
3. มีองค์กรเป็นของตนเอง 
4. มีภารกิจหน้าที่เก่ียวกับผลประโยชน์ของตนเอง 
5. มีการกํากับดูแลของรัฐ 
การปกครองท้องถิ่นกําหนดขึ้นบนพ้ืนฐานทฤษฏีการกระจายอํานาจและอุดมการณ์

ประชาธิปไตย ซึ่งมุ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนทางการเมืองและ
กิจกรรมการปกครองตนเองระดับหน่ึง ซึ่งจะเห็นได้จากลักษณะสําคัญของการปกครองท้องถิ่นที่เน้นการมี
อํานาจในการปกครองตนเองมีการเลือกต้ัง มีองค์การหรือสถาบันที่จําเป็นในการปกครองตนเอง และท่ี
สําคัญก็คือประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวางนอกจากน้ี คณะกรรมการ
ปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่น โดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ได้มีคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการดังกล่าว ตามคําสั่งที่ 262/2535 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2535 เพ่ือ
ศึกษาระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่นของไทยที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ในทุกรูปแบบหาแนวทางและ
ข้อเสนอในการปรับปรุงโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ การคลัง และงบประมาณ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาล หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กับหน่วยการปกครองท้องถิ่นโดยกล่าวถึงองค์ประกอบการ
ปกครองท้องถิ่นไว้ ดังน้ี 

 
 



40 
 

1. มีสภาเป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวงการเมือง 
2. และผู้บริหารระดับท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ัง ตามหลักการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐ

ธรรนูญ 
3. มีอิสระในการปกครองตนเอง 
4. มีขอบเขตการปกครองที่ชัดเจนเหมาะสม 
5. มีงบประมาณเป็นรายได้เป็นของตนเองอย่างเพียงพอ 
6. มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง 
7. มีอํานาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ 
8. มีอํานาออกข้อบังคับเป็นกฎหมายของท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแม่บท 
9. มีความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะเป็นหน่วยงานระดับของรัฐ 
เน่ืองจากการปกครองท้องถิ่นในรูปของการปกครองตนเอง เป็นการปกครองที่ให้ความสําคัญต่อ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และการมีอํานาจอิสระในการปกครองตนเองภายใต้กฎหมายของรัฐ
หรือประเทศน้ันๆ ดังน้ัน ลักษณะของการปกครองท้องถิ่นที่สําคัญ 

โกวิทย์  พวงงาม (2550, หน้า 30) เน่ืองจากการปกครองท้องถิ่นในรูปของการปกครองตนเอง 
เป็นการปกครองที่ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และการมีอํานาจอิสระในการ
ปกครองตนเองภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศนั้นๆ ดังน้ัน ลักษณะของการปกครองท้องถิ่นระบบการ
ปกครองท้องถิ่นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ สําคัญดังน้ี 

1. มีสถานะตามกฎหมาย หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการจัดต้ังขึ้นโดยกฎหมาย 
2. มีพ้ืนที่และระดับหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีพ้ืนที่การปกครองที่แน่นอนและชัดเจน 

และควรจะต้องมีการแบ่งระดับการปกครองท้องถิ่นมีก่ีระดับ เช่น ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ เป็นต้น 
เกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดพ้ืนที่และระดับของการปกครองท้องถิ่นมีมากมาย เช่น สภาพภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชน ประสิทธิภาพในการบริหารรายได้ และความ
หนาแน่นประชากร เป็นต้น สําหรับประเทศไทยมีเกณฑ์จัดต้ังและยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น 3 
ประการ คือ รายได้ย้อนหลัง 3 ปี ไม่รวมเงินอุดหนุนจํานวนประชากรและขนาดพื้นที่ 

3. มีการกระจายอํานาจและหน้าที่ การปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการกระจายอํานาจการปกครอง
ไปให้ท้องถิ่น โดยการกําหนดอํานาจและหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน 
ดังน้ัน การท่ีหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมีอํานาจและหน้าที่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับนโยบายทางการ
เมืองการปกครองเป็นสําคัญ 

4. มีความเป็นนิติบุคคล หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นองค์การนิติบุคคลโยเอกเทศจาก
องค์กรขอรัฐบาลกลาง ทั้งน้ี เพ่ือการดําเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน เพราะหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีงบประมาณทรัพย์สิน หน้ีสินและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเป็นของตนเอง 

5. มีเลือกต้ัง การปกครองท้องถิ่นจะต้องมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ังโดย
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นสําคัญ กล่าวคือ จะต้องให้สิทธิแก่ประชาชนในท้องถิ่นในการเลือกต้ังคณะ
เจ้าหน้าที่ผู้บริหารการปกครองท้องถิ่นทั้งหมดหรือบางส่วน เพ่ือแสดงถึงการมีส่วนทางการเมืองการ
ปกครอง 183 176 
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6. มีอํานาจอิสระ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องไม่อยู่ในสายบังคับบัญชาของหน่วยงาน
รัฐบาลกลาง และมีอํานาจอิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
สามารถกําหนดนโยบาย ออกกฎข้อบังคับ เพ่ือกํากับควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายหรือความต้องการ
ของท้องถิ่น และสามารถใช้ดุลยพินิจของตนในการปฏิบัติการในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติ
จากรัฐบาลกลาง 

7. มีงบประมาณของตนเอง หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอํานาจในการจัดเก็บรายได้ 
จัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจในการจัดเก็บเพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอท่ีจะทํานุบํารุง
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 

8. มีการกํากับดูแลของรัฐ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองระดับ
รองของรัฐ และอยู่ในการกํากับดูแลของรัฐ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมและความมั่นคงแห่ง
รัฐ 

สรุปได้ว่า ในระบบการปกครองของทุกประเทศล้วนแต่มีวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน คือ ต้องการที่
จะให้มีความมั่นคงในประเทศ แต่เดิมการปกครองส่วนใหญ่มีลักษณะรวมศูนย์อํานาจที่ส่วนกลางเพื่อความ
สะดวกเพราะในสมัยน้ันอาณาเขตของประเทศยังไม่มาก พลเมืองน้อยและกิจกรรมที่รัฐต้องสนองตอบต่อ
ประชาชนมีน้อย ต่อมาเมื่อมีการพัฒนามากขึ้น พลเมืองมีมากข้ึนภารกิจที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบก็มากข้ึน 
ด้วยศักยภาพของรัฐบาลกลางอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองการบริการและอํานวยประโยชน์แก่ประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง ดังน้ันแนวคิดในการกระจายอํานาจการบริหารการปกครองให้ประชาชนจึงเกิดขึ้นเพ่ือแบ่ง
เบาภาระหน้าที่ของรัฐบาลและสามารถสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นได้ทั่วถึง 

2.4.5 ความสําคัญของการปกครองท้องถ่ิน 
ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539, หน้า 10) จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน

วัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐบาลในอันที่จะรักษาความม่ันคงและความผาสุขของประชาชน ยึด
หลักการกระจายอํานาจปกครอง และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปกครองตนเอง ความสําคัญของการปกครองท้องถิ่นสามารถสรุปได้ดังน้ี 

1) การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครอง
ท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพัน
มีส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมี
ต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอันจะนํามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด 

2) การปกครองท้องถิ่นทําให้ประชาชนรู้จักท้องถิ่นการปกครองตนเอง (Self Government) 
หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหน่ึงก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอัน
เกิดจากคําสั่งเบ้ืองบน โดยเป็นการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะ
ได้รับเลือกต้ังมาเพื่อรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยประชาชนออกเสียงประชามติ (Reference) ให้
ประชาชนมีอํานาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะทําให้ประชาชนเกิดความสํานึกในความสําคัญของตนเองต่อ
ท้องถิ่น และมีส่วนรับรู้ถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

3) การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักสําคัญของการกระจาย
อํานาจ เน่ืองจากภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่นย่อมมี
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ปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนจึงเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นน้ันมากที่สุด และกิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่น ไม่เก่ียวกับท้องถิ่นอ่ืน ๆ และไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนท้องถิ่นดําเนินการดังกล่าวเอง ทั้งน้ีการ
แบ่งเบาภาระดังกล่าวทําให้รัฐบาลมีเวลาที่จะดําเนินการในเรื่องที่สําคัญ ๆ หรือกิจการใหญ่ ๆ ระดับชาติอัน
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม และมีความคล่องตัวในการดําเนินงานของรัฐบาลจะมีมากขึ้น 

4) การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความ
ต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีก็คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นน้ันเอง 

5) การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้นําทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต 
ผู้นําหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกต้ัง การสนับสนุนจาก
ประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะทางการ
บริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย 

6) การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

1. การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็น
สถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ทําให้เกิดความคุ้นเคยในการใช้สิทธิและหน้าที่
พลเมือง อันจะนํามาสู่ความศรัทธาเสื่อมใสระบอบประชาธิปไตย 

2. การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
3. การปกครองท้องถิ่นจะทําให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะทําให้ประชาชนเกิดสํานึกในความสําคัญของตนเองต่อท้องถิ่น 
ประชาชนจะมีส่วนร่วมรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตน 

4. การปกครองท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงตามเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ 

5. การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้นําทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต 
6. การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงพาตนเอง 
สรุปได้ว่า การปกครองท้องถิ่นคือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอํานาจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

จัดการปกครองและดําเนินการต่างๆ และดําเนินการเพื่อประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ของท้องถิ่น โดย
มีการจัดต้ังองค์การขึ้นทําหน้าที่ปกครองท้องถิ่นน้ันๆ องค์การนี้ถูกจัดต้ังและควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มี
อํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของตนเองได้ 
 
2.5 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล 

ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมายที่ใช้จัดระเบียบการ
บริหารงานในตําแหน่งแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 นับต้ังแต่
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 
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2538 ทําให้มีการปรับฐานะการบริหารงานในระดับตําบล โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภา
ตําบลท่ัวประเทศออกเป็น 2 รูปแบบ ดังน้ี 

1) รูปแบบ “สภาตําบล” ได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล อันได้แก่ สภาตําบลท่ีมีรายได้โดยไม่
รวมเงินอุดหนุนตํ่ากว่า 150,000 บาท  

2) รูปแบบ “องค์การบริหารส่วนตําบล” (อบต.) ต้ังขึ้นจากสภาตําบลท่ีมีรายได้ (โดยไม่รวมเงิน
อุดหนุน) ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าปีละ 150,000 บาท ได้รับการยกฐานะ
เป็นองค์การบริหารส่วนตําบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 รัฐบาลได้มีการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งโครงสร้างที่มาของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล  
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น 

พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 โดยเน้ือหาส่วนใหญ่ แก้ไขช่ือเรียกบุคคล และคําศัพท์กฎหมาย
ที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ และกําหนดให้มีการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น
โดยตรง 

2.5.1 ความหมายขององค์การบริหารส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) หมายความว่า หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะ

เป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 

2.5.2 องค์ประกอบและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 องค์ประกอบและ

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบล มีทั้งสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฝ่ายนิติบัญญัติ)  และคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล (ฝ่ายบริหาร) โดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้กํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ดังน้ัน องค์ประกอบและโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบล มี
ดังน้ี 

1. สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน

หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกต้ังขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ัน 

ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดมีเพียงหน่ึงหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
น้ันประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนหกคน และในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ันประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจํานวนหมู่บ้านละสามคน อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีกําหนดคราวละสี่ปีนับแต่วัน
เลือกต้ัง 
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1.1) อํานาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีดังต่อไปน้ี 
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ

ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
1.2) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(1) มีช่ือในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตําบลท่ีสมัครรับ

เลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีจนถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 
(2) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น 

คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษา หรือเลขานุการของผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา หรือกิจการที่กระทํากับสภาตําบล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

(3) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

1.3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลงเม่ือ 
(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ 
(4) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(5) มิได้อยู่ประจําในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกต้ังเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน 
(6) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตําบลน้ันเป็น

คู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทําให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลน้ันหรือที่องค์การบริหารส่วนตําบลน้ันจะ
กระทํา 

(7) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 47 ทวิ 
(8) สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางท่ี

จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือกระทําการอัน
เสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนไม่
น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมดเท่าที่มีอยู่เข้าช่ือเสนอให้สภา
องค์การบริการส่วนตําบลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งน้ี ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้น้ัน
มิได้อุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลภายในกําหนดเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้
สมาชิกสภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว 
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(9) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใดไม่สมควรดํารง
ตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 49 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

(1) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ 
(2) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(3) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 92 ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้น

จากตําแหน่งตาม (3) จะดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน 

เมื่อตําแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใด
นอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแทนตําแหน่งที่ว่าง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งน้ันว่างลงและให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

1.4) การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ดําเนินการประชุมและดําเนินกิจการอ่ืนให้เป็นไป

ตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่
ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติการตามหน้าที่ และกระทํากิจการตามที่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย ในกรณีที่ไม่มีประธาน สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติหน้าที่แทน 

ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะ
กําหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด ซึ่ง
สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากนายอําเภอ และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 

นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์ขององค์ การบริหาร
ส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมดเท่าที่
มีอยู่ อาจทําคําร้องย่ืนต่อนายอําเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญ
ได้ 

ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ
และจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย ทั้งน้ี ให้คํานึงถึง
ความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหาร



46 
 

ส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  

2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย 
2.1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนหน่ึงซึ่งมาจากการเลือกต้ัง

โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคคลผู้มีสิทธิสมัครับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน และต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง 
(2) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตําบล 

สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
(3) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น 

คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการ หรือที่ปรึกษาของผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดํารงตําแหน่งนับแต่วันเลือกต้ังและมีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดํารงตําแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหน่ึง
วาระและเมื่อได้ดํารงตําแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดํารงตําแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันที่
พ้นจากตําแหน่ง 

2.2) อํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีดังต่อไปน้ี 
(1) กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราช การขององค์การ

บริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติ 
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(3) แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 
(4) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืนมาตรา 60 ให้นายก

องค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์ การบริหารส่วนตําบลตาม
กฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
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2.3) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 58/1 
(5) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 64/2 
(6) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 87/1 วรรคห้า หรือมาตรา 92 
(7) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(8) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สมควรดํารงตําแหน่ง
ต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติหน้าที่
ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเท่าที่จําเป็นได้เป็นการช่ัวคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกต้ังนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 

2.4) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งมิใช่สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งต้ังเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคนหน่ึงซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 

2.5) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ง 
(2) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
(3) ตาย 
(4) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 58/4 
(6) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 64/2 
(7) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(8) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 92 
ให้นําความใน (1) (2) (3) (4) (6) และ (7) มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่งของเลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยโดยอนุโลม และให้นําความดังกล่าว มาใช้บังคับกับกรณีรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยโดยอนุโลม 
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แผนภูมิที่ 2.1 แสดงโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
 

3. พนักงานส่วนตําบล 
ดร.โกวิทย์  พวงงาม (2548, หน้า 251) การแบ่งส่วนบริหารในองค์การบริหารส่วนตําบล ขึ้นอยู่

กับระดับช้ันขององค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดขึ้นเพ่ือความ
เหมาะสมกับภารกิจ โดยได้แบ่งส่วนบริหารในองค์การบริหารส่วนตําบลอย่างน้อยออกเป็น 3 ส่วน คือ 

(1) สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งจะต้องมีตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 

(2) ส่วนการคลัง ซึ่งจะต้องมีหัวหน้าส่วนการคลัง หรือเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
(3) ส่วนโยธา ซึ่งจะต้องมีหัวหน้าส่วนโยธา หรือนายช่างโยธา เป็นต้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี

ประสิทธิภาพ สามารถให้การจัดระบบบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ จึงกําหนด
โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังน้ี 
 

องค์การบริหารส่วนตําบล 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
องค์ประกอบ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
มาจากการเลอืกต้ังโดยตรง 
จากประชาชนในท้องถ่ิน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลมาจากการ

เลือกต้ัง 
1) สมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน 
2) องค์การบริหารส่วนตําบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้

มีสมาชิก หมู่บ้านละ 3 คน 
3) องค์การบริหารส่วนตําบลใดมี 1หมู่บ้าน ให้

มีสมาชิก 6 คน 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน 
2) แต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

2 คน 
3) แต่งต้ังเลขานุการองค์การบริหารส่วนตําบล 

1 คน 
 

พนักงานส่วนตําบล 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

และส่วนต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล 
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3.1) สํานักงานปลัด 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับราชการ

ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบล และราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทําทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล การจัดทําเบียนคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล งานพิมพ์ดีด งานอินเตอร์เน็ตตําบล งานการ
เจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานการข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งาน
ประชาสัมพันธ์ งานจัดทําแผนพัฒนาตําบล งานการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี งานขออนุมัติ
ดําเนินการตามข้อบัญญัติ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจการศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ งานสวัสดิการสังคม งาน
พัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
รวมท้ังกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 6 งาน ดังน้ี 

(1) งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การ
จัดทําทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทําทะเบียนคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบล งานทะเบียนยานพาหนะ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานรัฐพิธี งานกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล งานเลือกต้ัง งานตรวจสอบภายใน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว งาน
รักษาความปลอดภัยและความสะอาดสํานักงาน งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการสังคม งาน
พัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิและสตรี รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(2) งานนโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานวิชาการ งานนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนตําบล งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล และแผนปฏิบัติ
การ งานการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และงาน
อินเตอร์เน็ตตําบล งานรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท งานประชาสัมพันธ์ 
รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(3) งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานกฎหมายและนิติกรรม งาน
การดําเนินการทางคดีขององค์การบริหารส่วนตําบล งานศาลปกครอง งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
งานระเบียนการคลัง งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

(4) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่และความรับผิด ชอบเก่ียวกับงาน
ทางการศึกษา การแนะแนว การวัดผลประเมินผล การพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษา ส่งเสริมการ
วิจัย การวางแผนโครงการสํารวจ เก็บรวมรวมข้อมูล สถิติการศึกษา งานห้องสมุด งานรัฐพิธีและงานศาสนา 
งานส่งเสริมประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬา
และสันทนาการ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(5) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานสวัสดิการสังคม 
งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียนชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริม
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อาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี รวมถึงงานอ่ืน 
ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(6) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานอํานวยการ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู งานกู้ภัย รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

3.2) ส่วนการคลัง 
ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับการเงิน 

การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้และนําส่งภาษี การตัดโอน
เงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจําวัน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี
และขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานจัดทํางบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หน้ีสิน งบโครงการ เงินสะสม 
งานจัดทําบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การ
จัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทําและตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการ
ประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น 3 งาน ดังน้ี 

(1) งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และนําส่งภาษี การตัด
โอนเงินเดือน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงินคงเหลือประจําวัน งานจัดทํา
บัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ งานจัดทํางบและ
แสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หน้ีสิน งบโครงการ เงินสะสม รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

(2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานจัดเก็บรายได้และ
พัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทํา
และตรวจสอบบัญชีการรับเงินในกิจการประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมกิจการ
ร้านค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

(3) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานทะเบียน
ทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

3.3) ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน 

อาคาร สะพาน แหล่งนํ้า ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร  งานก่อสร้าง 
งานผังเมือง งานซ่อมบํารุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งนํ้า งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบํารุงในกิจการ
ประปา จัดทําทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน ดังน้ี 

(1) งานก่อสร้างและควบคุมอาคาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานก่อสร้างและ
บูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
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งานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและยานพาหนะ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวิศวกรรม งานการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานสํารวจ
และแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง รวมถึงงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(2) งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เก่ียวกับงานประสาน
สาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบายนํ้า งานจัดตกแต่งสถานที่ 
รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2.2 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

2.5.3 อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ที่ 5) พ.ศ. 2546 กําหนดอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลไว้ดังน้ี 
องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล ดังต่อไปน้ี 

1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอย และสิ่ง

ปฏิกูล 
3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

สํานักงานปลดั 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานส่ ง เสริ มการศึ กษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

- งานสวัสดิการและพัฒนา

ส่วนการคลัง 
- งานการเงิน และบัญชี 
- งานพัฒนา  และจัดเ ก็บ
รายได้ 

- งานทะเบียนทรัพย์สิน และ
พัสดุ 

ส่วนโยธา 
- งานก่อสร้าง และควบคุม
อาคาร 

- งานประสาน และ
สาธารณูปโภค 
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9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจําเป็นและสมควร 

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ดังต่อไปน้ี 

1) ให้มีนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
12) การท่องเที่ยว 
13) การผังเมือง 
องค์การบริหารส่วนตําบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือใช้บังคับในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตําบล ออกข้อบัญญัติ หรือให้มี
อํานาจออกข้อบัญญัติ ในการน้ีจะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ 

แต่มิให้กําหนดโทษปรับเกินหน่ึงพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
องค์การบริหารส่วนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหรือร่วมกับสภา

องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือ
กระทํากิจการร่วมกันได้ ทั้งน้ี เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง และกิจการน้ันเป็นกิจการที่
จําเป็นต้องทําและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตน 

องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่จัดทําแผนพัฒนาอําเภอ การผังเมืองและปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ซึ่งจะเป็นตัวกําหนดการใช้งบประมาณของแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบลให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่มีอยู่แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลมี 2 ลักษณะ คือ 

1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล 5 ปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมีลักษณะเป็นการกําหนดนโยบาย และแนวทางการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของอําเภอโดยมีระยะเวลาห้าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

2) แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล 3 ปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมีลักษณะเป็นแนวทางและรายการประสานแผนงานและโครงการของจังหวัด 
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อําเภอ ตําบล และการดําเนินงานของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งได้กําหนดขึ้นคราวละ 3 ปี เพ่ือวางแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมใช้แก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นส่วนตําบล 

2.5.4 รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมรวมถึง

ผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งน้ี ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตาม
กฎหมายว่าด้วยการน้ันแล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน 

ในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององค์การบริหารส่วนตําบลตาม
วรรคหน่ึง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับอํานาจและหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เว้นแต่จะมี
กฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบอํานาจและหน้าที่ดังกล่าวให้
หน่วยงานอ่ืนของรัฐดําเนินการแทนก็ได้ และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีกําหนด 

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใดให้จัดสรรให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือเก็บภาษีอากร
และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุก
ประเภท ดังต่อไปน้ี 

1) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการต้ังอยู่ในองค์ การบริหาร
ส่วนตําบล 

2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราต้ังอยู่ในองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

3) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งสถาน ที่เล่นการ
พนันอยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบลการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหน่ึงบาทให้
ปัดทิ้งภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตราน้ี ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย
การน้ัน 

รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยนํ้าบาดาล เงินอากร ประทานบัตรใบอนุญาตและ
อาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองค์การบริหารส่วนตําบลใด 
ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน 

ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียม ทั้งน้ี ในองค์การบริหารส่วนตําบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันแล้ว ให้
จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลน้ันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์การบริหารส่วนตําบลใด ให้แบ่งให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลน้ันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้กําหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
ดังต่อไปน้ี 
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1) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 

2) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
เก็บหน่ึงในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เก็บเพ่ิมขึ้นตาม
มาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 

องค์การบริหารส่วนตําบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ือองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ ในกรณีเช่น น้ีเมื่อได้
หักค่าใช้จ่ายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรมน้ันส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล 

1) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล อาจมีดังต่อไปน้ี 
(1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(3) รายได้จากกิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(4) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไว้ 
(5) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(6) รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
(7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(8) รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายกําหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ได้ 

เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลการกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโดยการตราเป็นพระราช
กฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร มาตรา 85  

2) รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล อาจมีดังต่อไปน้ี 
(1) เงินเดือน 
(2) ค่าจ้าง 
(3) เงินค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
(4) ค่าใช้สอย 
(5) ค่าวัสดุ 
(6) ค่าครุภัณฑ์ 
(7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืน ๆ 
(8) ค่าสาธารณูปโภค 
(9) เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
(10) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวง มหาดไทย

กําหนดไว้ 
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เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้
จัดทําเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาม
ระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

2.5.5 การกํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตําบล 
ให้นายอําเภอมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
ในการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ของนายอําเภอตามวรรคหน่ึง ให้นายอําเภอมีอํานาจเรียก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมา
ช้ีแจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนตําบลมาตรวจสอบก็ได้ 

เมื่อนายอําเภอเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใดปฏิบัติการในทางที่อาจเป็นการ
เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอําเภอได้ช้ีแจงแนะนําตักเตือนแล้วไม่
ปฏิบัติตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วนที่จะรอช้ามิได้ ให้นายอําเภอมีอํานาจออกคําสั่งระงับการ
ปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้ตามท่ีเห็นสมควรได้ แล้วให้รีบราย งานผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบภายในสิบห้าวันเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 

เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลข้ึนใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน หาก
ปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กระทําการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ ให้นายอําเภอ
ดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว 

สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ที่ต้องทําตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 แล้วน้ัน องค์การบริหารส่วน
ตําบลในฐานะเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีภารกิจในการให้บริการประชาชนเป็นกลไกสําคัญ
ในการนําบริการของรัฐไปสู่ประชาชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับ
ประชาชน โดยต้องพยายามดําเนินการทุกวิถีทางที่จะให้การทํางานของข้าราชการ การบริหารงานของส่วน
ราชการ เป็นการบริหารงานที่จะสามารถเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ เพ่ิมพูนคุณภาพ และตอบสนองตามความ
ต้องการของประชาชนให้มากที่สุดน่ันเอง 
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2.6 สภาพพื้นท่ีทําการวิจัย 
ตารางที่ 2.1 แสดงเขตการปกครอง ปีที่จัดต้ัง พื้นที่ ความหนาแน่น จํานวนบ้านและประชากร 

 
อําเภอกระทุ่มแบน ปีที่จัดต้ัง จํานวนบ้าน 

 
ประชากรทั้งหมด 

(คน) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง 
องค์การบริหารส่วนตําบลคลอมะเด่ือ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนกไข่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแคราย 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา 

2538 
2539 
2538 
2540 
2539 
2538 

6,295 
1,717 
12,647 
1,252 
3,838 
2,678 

10,143 
5,132 
21,050 
3,713 
7,608 
7,068 

ทั้งหมด  28,427 54,714 
 

2.6.1 องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอกระทุ่มแบน 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอกระทุ่มแบน แบ่งเป็น 6 องค์การบริหารส่วนตําบล ดังน้ี 

1.องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลท่าไม้ทั้งตําบล 
ประวัติความเป็นมา 
ตําบลท่าไม้ได้รับการจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538  ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 111 ตอน 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 

จํานวนหมู่บ้าน ตําบลท่าไม้แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมด  

ด้านประชากร ตําบลท่าไม้ มีพ้ืนที่ 8.68 ตร.กม. มีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น  10,143  คน  
เป็นเพศชาย 4,910  คน และเพศหญิง  5,233  คน    

แผนท่ีต้ัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
2. องค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางยางทั้งตําบล 
ประวัติความเป็นมา 
ตําบลบางยาง เป็นตําบลท่ีต้ังอยู่ในเขตการปกครองของอําเภอกระทุ่มแบน เป็นหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 โดยดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมาย เพ่ือบริการประชาชน  และพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จํานวนหมู่บ้าน ตําบลบางยางแบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมด  

ด้านประชากร ตําบลบางยาง  มีพ้ืนที่ 13.84 ตร.กม. ประชากรทั้งสิ้น 5,132 คน แยกเป็นชาย 
2,485 คน และ เป็นหญิง 2,647 คน 

แผนท่ีต้ัง ต้ังอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
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3.  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะเด่ือ ครอบคลุมพื้นทีตํ่าบลคลองมะเดื่อทั้งตําบล 
ประวัติตําบลคลองมะเดื่อ  
จากเดิมตําบลคลองมะเด่ือ  มีช่ือว่า ตําบลคลองกระทุ่ม  อดีตบริเวณพ้ืนที่อาณาเขตนับแต่

โบราณมาจนถึงปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่อาศัยนํ้าในลําคลองใช้ประโยชน์ในการคมนาคม    การอุปโภค- 
บริโภค  และเน่ืองจากคลองที่ประชาชนใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เป็นหลักที่มี อยู่คลองเดียวและบริเวณด้านข้าง
คลองแห่งน้ีมีต้นมะเด่ือขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากเกือบตลอดคันคลอง  เมื่อชาวบ้านผ่านไปผ่านมาจึงเรียก 
คลองสายนั้นว่า " คลองมะเด่ือ "  และภายหลังคลองมะเด่ือเส้นน้ีไหลผ่านตําบล  จึงเรียกตําบลน้ีว่า   " 
ตําบลคลองมะเด่ือ "  จนถึง ปัจจุบัน 

จํานวนหมู่บ้านตําบลคลองมะเด่ือแบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมด  

ด้านประชากรตําบลคลองมะเด่ือ  มีพ้ืนที่ 14.74 ตร.กม. จํานวนประชากรท้ังสิ้น 21,050  คน
แยกเป็นชาย 10,324  คนหญิง 10,726  คน 

แผนท่ีต้ัง 
ต้ังอยู่เลขที่ 199 หมู่ 10 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอกระทุ่มแบนจังหวัด

สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110  
 4.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนกไข่ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองนกไข่ทั้งตําบล 

 ประวัติความเป็นมา 
  “หนองนกไข่” เป็นตําบลหน่ึงในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นตําบลที่มีขนาด

เล็ก มีประชากรไม่มากนัก เป็นเขตพ้ืนที่สีเขียว ต้ังอยู่ฝั่งซ้ายของลุ่มแม่นํ้าท่าจีน เมื่อสมัยพระบาทสมเด็จ
พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้มีชาวจีนตระกูลแซ่โค้ว อพยพมาต้ังถิ่นฐานทําอาชีพปลูกอ้อยส่งโรงหีบ
นํ้าตาล เพ่ือทํานํ้าตาลทราย เดิมตําบลน้ีรวมอยู่กับตําบล บางยาง ขึ้นอยู่กับอําเภอตลาดใหม่ มณฑลนครชัย
ศรี ชาวจีนกลุ่มน้ีได้ขุดคลองจากแม่นํ้าท่าจีน เรียกว่า “คลองชูก๊ัง” มีความหมายว่าคลองหมู่บ้าน ปี
พุทธศักราช 2465 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ยกฐานะเป็นตําบลคลองชูก๊ัง 
ขึ้นอยู่กับอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีนายเซ่ง ทองสิมา เป็นกํานัน เดิมตําบลคลองชูก๊ัง เป็นที่
ลุ่มมีหนองนํ้าทั่ว ๆ ไป จึงเป็นที่อยู่อาศัยของนกหลายสายพันธ์ุ เช่น นกปากห่าง นกกะสา นกยางแดง นก
ยางดํา นกยางกอก นกแขวก นอกจากน้ีบริเวณดังกล่าวยังเป็นป่า มีต้นเป้ง ขึ้นอยู่เป็นจํานวนมาก จึงเป็นที่
ทํารังวางไข่เพ่ือการขยายพันธ์ุของนกต่าง ๆ เหล่านี้ มีชาวบ้านบริเวณน้ีและใกล้เคียงเก็บไข่นกไป
รับประทานและนําไปขาย ปีพุทธศักราช 2484 สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ตําบล
คลองชูก๊ังช่ือน้ีเป็นสําเนียงภาษาเป็นภาษาจีนทางรัฐบาลไทยให้เปลี่ยนช่ือเป็นภาษาไทย ท่านขุนเจริญกิ
ราษฎร (กํานันสด พ่วงเจริญ) กํานันตําบลคลองชูก๊ังได้มีแนวคิดถึงสภาพพ้ืนที่ของตําบลตามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น จึงได้เปลี่ยนช่ือจากตําบลคลองชูก๊ังเป็นตําบลหนองนกไข่ต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมา 

จํานวนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนกไข่ 8 หมู่บ้าน  
ด้านประชากรตําบลหนองนกไข่  มีพ้ืนที่ 8.5 ตร.กม. ทั้งสิ้น 3,713 คน แยกเป็นชาย 1,828 คน 

และเป็นหญิง 1,885 คน 
แผนท่ีต้ังอยู่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนกไข่ตําบลหนองนกไข่อําเภอกระทุ่ม 

แบน จังหวัดสมุทรสาคร 75110 โทรศัพท์ 0-3449-9379 
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5.องค์การบริหารส่วนตําบลแคราย ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแครายทั้งตําบล 
ประวัติความเป็นมา 
ตํ าบลแครายได้รับการจัดต้ั งเป็นองค์การบริหารส่ วนตําบลแครายตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538  ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 111 ตอน 53 ก ลงวันที่ 
2 ธันวาคม 2537 

จํานวนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแคราย 5หมู่บ้าน  
ด้านประชากร  
ตําบลแคราย  มีพ้ืนที่ 9.7 ตร.กม. จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 7,608 คน เพศชาย 3,646 คน 

เพศหญิง 3,962 คน 
แผนท่ีต้ัง ต้ังอยู่เลขที่118 ม.5 ถ.แคราย ต.แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 
6. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา ครอบคลุมพื้นที่ตําบลท่าเสาทั้งตําบล 
ประวัติความเป็นมา 
ในสมัยก่อนเขตพ้ืนที่ของตําบลท่าเสาส่วนมากเป็นที่ผืนป่าที่ไม่สูงนักการสัญจรไปมาส่วนใหญ่

เป็นการใช้ทางเท้าชาวบ้านจึงได้ใช้เสาไม้ต้นหน่ึงซึ่งมีความสูงมากทําเป็นเสาธงเพ่ือใช้บอกทิศทางบอกจุด
บริเวณและเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นจุดตําบลท่าเสาบุคคลที่สัญจรไปมาสามารมองเห็นเสาธงไม้ต้นน้ี
ได้ระยะไกล ในบริเวณเดียวกันกับเสาธงมีการสร้างที่พักริมทางจากจุดน้ีเสาธงจึงไม่ใช่แค่เพียงใช้ในการบอก
ทิศทางและอาณาบริเวณแต่ยังเป็นเสมือนจุดนัดพบของชาวบ้านอีกด้วยชาวบ้านจึงได้ร่วมกันอนุรักษ์เสาธง
ต้นน้ีสืบต่อกันมา 

สมัยท่านกํานันฟุ้ง มากสมบูรณ์ กํานันคนแรกของตําบลท่าเสา ท่านได้ดูแลรักษาและบูรณาการ
เสาธงไม้ต้นน้ี  ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ของตําบลท่าเสา  จากกํานันรุ่นต่อๆ มา คือกํานันเถื่อน ทองโต , กํานัน
เปลี่ยน ด้วงเจริญ , กํานันประชุม ด้วงเจริญ ได้ดูแลสืบต่อกันมา 

 สภาพท่ัวไปของตําบล   
 จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา 8 หมู่บ้าน  

ด้านประชากรตําบลท่าเสา  มีพ้ืนที่ 11.72 ตร.กม.มีประชากร จํานวน 7,068 คน 
ชาย 3,499 คน หญิง    3,569  คน 
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2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม

ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ที่เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ดังต่อไปน้ี 

พระมหาเอกมร ฐิตฺปญฺโญ (คงตางาม) (2553, 141 หน้า) ได้วิจัยเรื่อง “ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี” โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานีโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

แนวทางในการนําหลักสาราณียธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ควรทํางานรับใช้ประชาชนอย่างเสมอต้นเสมอ
ปลาย วางแผนการทํางานให้เหมาะสมเรียงลําดับความสําคัญของปัญหาโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ส่วนรวมเป็นสําคัญ พูดดีต่อกันเพ่ือชักนําให้ประชาชนเกิดความสามัคคีปรองดอง และเกิดความรัก
ความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานเพ่ือส่วนรวมซื่อตรงต่อตนเอง ต่องาน ต่อบุคคลอ่ืน เว้นจากการแสวงหา
ผลประโยชน์เพ่ือตนเองและพรรคพวกไม่รับสินบนไม่ทุจริต ให้การช่วยเหลือจัดสวัสดิการหรือแบ่งปัน
ผลประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมกัน บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัยในตนเองรักษากฎระเบียบที่ต้ังไว้ เคารพความคิดเห็นของกันและกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือเสนอปัญหา และความต้องการในท้องถิ่น แสดงความคิดเห็น วิจารณ์การทํางานและร้องทุกข์
เรื่องราวต่างๆได้ เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเอง และองค์กรอยู่เสมอ 

พระครูวิธานสุตาภรณ์  สมาจาโร (ม่ันประสงค์) (2556, 124 หน้า) ได้วิจัยเรื่อง “ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ว่าการอําเภอกงไกร
ลาศ” โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชน
มีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามลําดับ คือ ด้านสาธารณโภคี 
เมตตาวจีกรรม เมตตากายกรรม สีลสามัญญตา เมตตามโนกรรม และด้านทิฏฐิสามัญญตา 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากร ที่ว่าการอําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันมีความคิดเห็น 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ส่วนประชาชนที่มี อายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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แนวทางในการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ว่าการอําเภอกง
ไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พบว่า ด้านเมตตากายกรรม เจ้าหน้าที่ ควรทํางานบริการประชาชนอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย ควรให้ความเอ้ือเฟ้ือต่อประชาชนที่มาขอรับบริการ ต้ังใจปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างดีย่ิงไม่เลือก
ปฏิบัติต่อผู้มาขอรับบริการ ด้านเมตตาวจีกรรม เจ้าหน้าที่ใช้วาจาสุภาพเอ้ือเฟ้ือมีไมตรีจิตเหมาะสมต่อผู้มา
ขอรับบริการ  ด้านเมตตามโนกรรม เจ้าหน้าที่ ควรสร้างจิตสํานึกการทํางานด้วยความมีนํ้าใจที่ดีต่อผู้มา
ขอรับบริการ โดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวมเป็นสําคัญ ด้านสาธารณโภคี เจ้าหน้าที่ ควรใช้
งบประมาณของรัฐอย่างคุ้มค่าเพ่ือช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บํารุงสุขแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม ด้านสีลสามัญญตา เจ้าหน้าที่ ควรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบวินัยข้อบังคับของ
หน่วยงานและองค์กร กระทําตัวให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชนและสังคมส่วนรวม ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
เจ้าหน้าที่ ควรเคารพความคิดเห็นของเพ่ือนสหธรรมิก และประชาชนที่เข้ามาขอรับการบริการ เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าร่วมประชุม รับฟังปัญหาและรับฟังคําแนะนําต่างๆ จากผู้นําเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่
บกพร่อง จะได้นําไปพัฒนาตนเองและองค์กรให้เจริญรุ่งเรืองไปในทางที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อสังคม
ส่วนรวม 

 อาภรณ์รัตน์  เลิศไผ่รอด (2554, 103 หน้า) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์” 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55.9 มีอายุต้ังแต่ 21-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.5 
มีระดับการศึกษาประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 48.9 มีอาชีพรับจ้างเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 93.0 มี
รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.4 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองกรด จังหวัดสวรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะหลักสาราณียธรรม ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สรุปได้ว่า ด้าน
ระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้ เป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนด้านเพศ อายุ และตําแหน่งหน้าที่ ไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน 

ข้อเสนอแนะในการนําหลักสาราณียธรรม มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองกรด อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมมีดังน้ี 1)มี
ความซื่อตรงต่อหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ 2)สร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นทั้งกับฝ่าย
เจ้าหน้าที่และฝ่ายประชาชน เพ่ือความเป็นปึกแผ่นอันหน่ึงอันเดียวกันในการร่วมกันพัฒนาทั้ง 3)ส่งเสริม
ข้อธรรมสาธารณะโภคี คือ การรู้จักเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม ช่วยเหลือกัน ไม่เห็น
แก่ตัว 4)ส่งเสริมการมีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน รู้จักแสวงหาจุดร่วม และสงวนไว้ซึ่งจุดต่างของกัน
และกัน คิดในสิ่งที่ตรงกันปรับมุมมองให้ตรงกัน 

พระมหาอนุชิต อนุจารี (ถนัดเลื่อย) (2556, 282 หน้า) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมตามหลัก
สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลแข้ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ” การพัฒนาสังคม
ตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลแข้ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน มีค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามลําดับ คือ ด้านสาธารณโภคี ด้านเมตตามโนกรรม ด้านเมตตาวจีกรรม 
ด้านสีลสามัญญตาด้านทิฏฐิสามัญญตาและด้านเมตตากายกรรม 
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เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาสังคมตามหลักสาราณียธรรมองค์การ
บริหารส่วนตําบลแข้ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ สถานภาพการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสังคมตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลแข้ อําเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประชาชนท่ีมีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสังคมตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลแข้ อําเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาสังคมตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแข้ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าควรทํางานและพัฒนาสังคมด้วยการรับใช้
ประชาชนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย มีการวางแผนและการทํางานด้านการพัฒนาให้เหมาะสม เรียงลําดับ
ความของต่อปัญหาโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมเป็นสําคัญ พูดดีต่อกันเพ่ือชักนําให้ประชาชน
เกิดความสามัคคีปรองดอง และเกิดความรักความเห็นใจซึ่งกันและกันทํางานเพ่ือนส่วนรวม ซื่อตรงต่อ
ตนเอง ต่องาน ต่อบุคคลอ่ืน เว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์แต่ให้การช่วยเหลือจัดสวัสดิการหรือแบ่งปัน
ผลประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทํางานด้านการพัฒนาสังคมด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยในตนเอง รักษากฎระเบียบที่ต้ังไว้เคารพความคิดเห็นของกันและกัน เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอปัญหา และความต้องการในท้องถิ่น แสดงความคิดเห็น วิจารณ์การ
ทํางาน และร้องทุกข์เรื่องราวต่างๆ ได้ เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเอง และสังคมอยู่เสมอ 

กาญจนา  พิมพ์สุข (2555, 70 หน้า) ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม 6 ในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1” การประยุกต์หลักสา
ราณียธรรม 6 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ อําเภอเมือง
ขอนแก่น สังกัดงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
ดังน้ี ด้านลีลสามัญญตา ด้านทิฏฐิสามัญญตา ด้านสาธารณโภคี ด้านเมตตาวจีกรรม ด้านเมตตามโนกรรม 
ด้านเมตตากายกรรม ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม 6 ในการบริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองขอนแก่น สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จําแนกตาม ตําแหน่งพบว่าโดยภาพรวมและรายด้านพบว่าไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์ต่างกัน โดย
ภาพรวม จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

แนวทางการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม 6 ในการบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โรงเรียนในเขตพื้นที่ อําเภอเมืองขอนแก่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีในสถานศึกษาโดยเฉพาะการเคารพซึ่งกัน
และกัน ความมีนํ้าใจเอื้อเฟ้ือต่อกันและกัน ความสามัคคี ความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบ
วินัย ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สร้างขวัญและกําลังใจ การแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อ
หน้าที่ช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพเคารพนับถือกัน ในการทํางานร่วมกันใน
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สถานศึกษา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการนําไปปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของผู้บริหารสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

นาวาเอก นภดล  บงกชกาญจน์ (2554, 109 หน้า) ได้วิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักสา
ราณียธรรมของบุคลากรศูนย์ซ่อมอากาศยานกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ” ทั้ง 6 ด้าน พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากรศูนย์ซ่อมอากาศยาน กอง
การบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรที่มีเพศ สถานภาพสมรส 
และระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรมในศูนย์ซ่อมอากาศยาน กองการบิน
ทหารเรือ กองเรือยุทธการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ส่วนบุคลากรท่ีมีอายุ 
สังกัด และรายได้ กองเรือยุทธการ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากรศูนย์ซ่อมอากาศยานกองการ
บินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พบว่า มีการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันเฉพาะภายในที่ทํางานเท่าน้ัน 
เมื่อผู้อ่ืนมีความเดือดร้อนยังให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือน้อยอยู่ เมื่อมีการทํางานผิดพลาดมักจะมีการดุ
ด่าว่ากล่าวมากกว่าการแนะนํา ยังมีการหลีกเลี่ยงงานที่กระทําร่วมกัน การแบ่งปันสิ่งของบางอย่างยังไม่
ทั่วถึงทุกคน ยังมีการประพฤติผิดระเบียบวินัย การประชุมบางคร้ังไม่สามารถตกลงกันได้ จึงทําให้ไม่
สามารถแก้ปัญหาที่ต้องการได้ และบางคนไม่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในการร่วมกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากรศูนย์ซ่อมอากาศยาน 
กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พบว่า ควรสร้างจิตสํานึกโดยให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้อง
พ่ึงพาอาศัยกันส่งเสริมให้มีการเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีการอบรมวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน
อยู่เสมอ สร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อน หากมีข้อผิดพลาดในการทํางานควร
แนะนําผู้กระทําความผิดให้ปรับปรุงในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าการว่ากล่าวตักเตือน ด้วยวาจาที่สุภาพ และเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดถึงการสร้างจิตสํานึกในการทํางานร่วมกันที่ถือว่าเป็นผลงานของทุกคน การ
สร้างจิตสํานึกในการแบ่งปันและรู้จักการเสียสละให้แก่ผู้อ่ืน ส่งเสริมการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบวินัย
อยู่เสมอ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะอยู่เสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรับฟัง
การแสดงความคิดเห็นของทุกคน 

พระมหาไพทูรย์ จิตฺตทนฺโต (ลุนพันธ์) (2555, 78 หน้า) ได้วิจัยเรื่อง “การนําหลักสาราณีย
ธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด”ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ใน
เขตจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า  เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.32 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 42.68 ซึ่งมีอายุ
ระหว่าง 20 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.49 อายุระหว่าง 36 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.59 และมีอายุระหว่าง 
51 – 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.93 และระดับการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24.39 ระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.88 และปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20.73 

ระดับการนําหลักสาราณียธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้าน
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เมตตากายกรรม ด้านเมตตามโนกรรม ด้านเมตตาวจีกรรม ด้านสาธารณโภคีโภคี  ด้านสีลสามัญญตา และ 
ด้านทิฏฐิสามัญญตา 

ผลการเปรียบเทียบของการนําหลักสาราณียธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จําแนกตามเพศ  โดยภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบของการนําหลักสาราณียธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุต่างกัน โดยภาพรวม
และรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่ 3 ด้าน คือ ด้านสาธารณโภคี  ด้าน สีลสามัญญตา และ
ด้านทิฏฐิสามัญญตา ส่วนด้านอ่ืนไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

ผลการเปรียบเทียบของการนําหลักสาราณียธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มี
ระดับการศึกษา ต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน มีการนําหลักสาราณียธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่
แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะการนําหลักสาราณียธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผู้บังคับบัญชาควรติดตามดูแลงานอย่าง
ใกล้ชิด ช่วยแนะนําเมื่อพบปัญหา และเพ่ือนร่วมงานควรให้ความเป็นธรรมเสมอภาคกัน มีความเห็นอกเห็น
ใจซึ่งกันและกัน มีนํ้าใจช่วยเหลือกัน  ฝึกอบรมในเรื่องของกิริยามรรยาทโดยการนําให้เข้ากับหลักธรรมมาก
ที่สุด และฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ จึงจําเป็นต้องรีบดําเนินการพัฒนาโดยเร่งด่วนเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับ
มากที่สุดต่อไป 

พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมฺโม (มีนุสรณ์) (2553, 113 หน้า) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงาน
เทศบาลตําบลตามหลักสาราณียธรรม 6 กรณีศึกษาเทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี”การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานเทศบาลตําบลตามหลักสา
ราณียธรรม 6 ตามความคิดเห็นของประชาชน (2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานเทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตามหลัก สาราณียธรรม 6 โดยจําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพ่ือศึกษาแนวทางการนําหลักสาราณียธรรม 6 ไปประยุกต์ใช้สําหรับการ
บริหารงานเทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของประชาชน 
ดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบล   ปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จํานวน 
300 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีเป็น
แบบสอบถามซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประเมินค่า และแบบคําถามปลายเปิด 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือบรรยายข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลหรือตัวแปร
ต้น และใช้สถิติทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย
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สองกลุ่ม และทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยต้ังแต่สามกลุ่มขึ้นไป และกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่  ระดับ .05 

ผลการวิจัยพบว่า  
การวิจัยเรื่องการบริหารงานเทศบาลตําบลตามหลักสาราณียธรรม 6 : กรณีศึกษาเทศบาลตําบล

ปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า เทศบาลตําบลปลายบางได้บริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรมทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.61  เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า 
มีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม 6 อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาลตําบลตามหลักสา
ราณียธรรม 6 : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปลายบาง มีความคิดเห็นแตกต่างกันตามเพศ และอายุ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบริหารงานเทศบาลตําบลตามหลักสาราณียธรรม 6 ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ 

แนวทางการนําหลักสาราณียธรรม 6 ไปประยุกต์ใช้สําหรับการบริหารงานเทศบาลตําบลปลาย
บาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ด้านเมตตากายกรรม เจ้าหน้าที่ไม่ควรเลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ ควรให้บริการตามลําดับในการมาใช้บริการ เพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ 
ด้านเมตตาวจีกรรม เจ้าหน้าที่กล่าววาจาสุภาพต่อผู้มาใช้บริการ ด้านเมตตามโนกรรม เจ้าหน้าที่ต้องยึดถือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน ให้เกียรติประชาชนที่มาติดต่อ และต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่
ย้ิมแย้มแจ่มใส ด้านสาธารณโภคี เจ้าหน้าที่ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่สินจ้างรางวัล บริการด้วยความ
เต็มใจ และมีความรับผิดชอบด้านสีลสามัญญตา ควรมีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เห็นแก่พวกพ้องสําคัญกว่า
ประเทศ หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ด้านทิฏฐิสามัญญตา ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และนํามาแก้ไขปรับปรุงตามสภาพจริงประชาชนโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ประชาชนมีความ
พึงพอใจเกณฑ์เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

วัชรา ภูทองเงิน (2556, 105 หน้า) ได้วิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เทศบาลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 1) เพ่ือศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ของ
เจ้าหน้าที่ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน และ 3) เพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทศบาลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 303 คน 
ซึ่งได้จากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการตามสูตรคํานวณของทาโร่  ยามาเน (Taro Yamane) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 25 ข้อ มี
ความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าที 
(t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test หรือ (One-Way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบ 
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ผลการวิจัยพบว่า 
1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทร สาคร 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงไป
ตํ่า คือ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์เพ่ือนร่วมงาน ด้านลักษณะงานและความ
รับผิดชอบ และด้านสภาพการทํางาน ตามลําดับ 

2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ ประสบ การณ์
ในการทํางานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเทศบาลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ลําดับตามความถี่มากไปหาน้อย สามอันดับแรก คือ ควรจัดอุปกรณ์เครื่องมือให้สะดวกและเอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงาน ควรมีแผนงานที่ชัดเจนเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน และควรแบ่งงานของเจ้าหน้าที่แต่ละ
วันอย่างชัดเจนตามหน้าที่ 

4) ผู้ให้สัมภาษณ์จํานวน 5 คน ได้ให้ข้อมูลพอสรุปได้ดังน้ี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 4 ด้าน ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 5 ท่านมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในด้านสภาพการทํางาน อุปกรณ์เครื่องมือสะดวกต่อ
การปฏิบัติงานตลอดจนการเดินทางมาปฏิบัติงานสะดวกและสถานที่สะอาดมีความเป็นระเบียบ เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน ในด้านลักษณะของงานและความรับผิดชอบ มีความสุขและพอใจในการปฏิบัติงานเพราะ
ตรงกับความรู้ความสามารถตลอดจนสามารถแก้ไข้ปัญหาได้ทันที ในด้านเพ่ือนร่วมงาน ได้ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี การติดต่อสื่อสารตลอดจนการช่วยเหลือเก้ือกูลกันทําให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและความ
เป็นกันเองและด้านความสําเร็จในการทํางานเพราะได้ให้ความสําคัญในการต้ังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
วางไว้เป็นหลัก การปฏิบัติงานทุกครั้งได้สําเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเป้าหมายสําคัญที่สุดในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทําให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้ดี  
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2.8 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง “ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ

บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” 
ที่กล่าวมาแล้วน้ัน สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรต้น ได้นําเอาแนวคิดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงทัศนคติของ 
คือตัวแปรสภาพบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ในส่วนของตัวแปรตาม 
ได้แก่ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลของ ธงชัย สันติวงษ์ (2541, หน้า 13)  และหลักสา
ราณียธรรม 6 มาประกอบเข้ากับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลของ ทองหล่อ วงษ์ธรรมา 
(2538, หน้า 294-295) มาสรุปเป็นกรอบแนวคิดหลัก ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้าน
บริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม ด้านบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม และด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสา
ราณียธรรม  ตามตามแผนภูมิที่ 2.1 
 
 ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)   ((Dependent Variables) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

สถานภาพส่วนบุคคล  
1.เพศ 
2.อายุ 
3.ระดับการศึกษา 
4.อาชีพ 
5.รายได้ 

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตาม 
หลักสาราณียธรรมขององคก์ารบริหารส่วนตําบล 
- ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม  
- ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม 
- ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม   
- ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาตําบลตามหลักสาราณยีธรรม   
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ

บริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” ผู้วิจัยใช้กระบวนการศึกษาหรือระเบียบวิธี
วิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยการ
แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก  (In-depth Interview) ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้การวิจัย 
 3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวัดค่าตัวแปร 
 3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.8 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลแคราย  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองมะเด่ือ องค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา และ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนกไข่ จํานวน 54,714 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 54,714 คน  

ซึ่งได้จากการใช้กลุ่มประชากรตาม ข้อ 3.1.1 แล้วใช้สูตรการหาขนาดกลุ่ม ตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน 
(Taro Yamane) ซึ่งมีสูตรคํานวณดังน้ี (ยุทธพงษ์  กัยวรรณ์,  2543, หน้า 79) 
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สูตร      n   =          N 
                       1+N (e) 2 
  

เมื่อ       n  =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N =   จํานวนประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

     e  =   ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ในการวิจัยครั้งน้ีกําหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05) 
  

แทนค่า         n    =               54,714 
                   1 + 54,714 x (0.05)2 

    n    =               54,714 
                   1 + 54,714 x (0.0025) 

    n    =              54,714 
                      137.785 

          =    397.09 
ดังน้ัน จะได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 397 คน 

 
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีของทาโร่ ยามาเน (Taro 

yamane) 
1) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random 

Sampling) โดยการหาสัดส่วนของประชากร 54,714 คน ต่อ 397 คน โดยใช้สูตรการหาสัดส่วนต่อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 6 ช้ัน ตามจํานวนองค์การบริหาร
ส่วนตําบล โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19) 

 
     nN1  
 สูตร  n1 =  N 
 กําหนดให้ n1 = จํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละองค์การบริหารส่วนตําบล 
   n = จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
   N1 = จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่จะสุ่มตัวอย่าง 
   N = จํานวนประชากรท้ังหมด 

ผลการคํานวณได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องเก็บในแต่ละคณะ ตามรายละเอียดในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 แสดงวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน 
 

ตําบล ประชากร การคํานวณ กลุ่มตัวอย่าง 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง 5,132 397 x 5,132 /54,714 37 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ 10,143  397 x 10,143 /54,714 74 

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะเด่ือ 21,050  397 x 21,050 /54,714 153 
องค์การบริหารส่วนตําบลแคราย 7,608 397 x 7,608 /54,714 55 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนกไข่ 3,713 397 x 3,713 /54,714 27 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา 7,068 397 x 7,068 /54,714 51 
รวม 54,714  397 

 

ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการใช้โอกาสความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยนําเขียนรายช่ือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ทีละแห่ง คนลงในภาชนะสําหรับจับฉลาก แล้วทําการจับฉลากสมาชิกของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะตอบแบบสอบถาม จนได้ครบจํานวน 397 คน ตามเป้าหมายที่ต้องการ 

3.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) คือ การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของ

ประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร” ผู้วิจัยกําหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (Key Informants) ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประเด็นสาระสําคัญของวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 

1) นายอัครเดช สอนประสิทธ์ิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะเด่ือ 
2) นายธรรมรักษ์  แสงสว่าง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนกไข่ 
3) นายสมหมาย ฤกษ์นาวี   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางยาง 
4) นายชัยวัฒน์ กิตติสุบรรณ  ผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้ 
5) นายทวี รอดแจ่ม   ผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตําบลแคราย 
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3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่

สร้างขึ้นจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิดและเอกสารที่เก่ียวข้อง โดยข้อคําถามครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย และแบ่งคําถามออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

แบบสอบถามมีลักษณะแบบปลายปิด และแบบปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพและ รายได้ต่อเดือน เป็นคําถามแบบสํารวจรายการ (Check List) 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณีย

ธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 4 ด้านจํานวน 24 ข้อ 
ได้แก่ 

1) ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม 
2) ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม 
3) ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม 
4) ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม 
แบบสอบถาม ส่วนน้ีเป็นแบบสอบถามตามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) ใช้การวัด

แบบระดับคุณภาพ (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ เป็นเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
  มากที่สุด  มีค่าเท่ากับ 5  
  มาก  มีค่าเท่ากับ 4 
  ปานกลาง  มีค่าเท่ากับ 3 
  น้อย  มีค่าเท่ากับ 2 
  น้อยที่สุด  มีค่าเท่ากับ 1  

ตอนที่ 3 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นคําถามแบบปลายเปิด (Open-ended) เก่ียวกับ
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร 

3.3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสัมภาษณ์

อย่างมีโครงสร้างลักษณะแบบปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างลักษณะแบบปลายเปิด ซึ่งเป็นคําถามที่ให้ผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลอย่างเสรีเก่ียวกับข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีจํานวน 4 ข้อ 
จาก 4 ด้าน 
 
 



71 
 

3.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
3.4.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การกําหนดกรอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
3.4.2 รวบรวมข้อมูลจากการศึกษา สรุปเพ่ือกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของคําถามครอบคลุม

เน้ือเรื่องที่ทําการวิจัย และผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบข้อเท็จจริงได้ 
3.4.3 ร่างแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เก่ียวข้องกับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ

บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
3.4.4 นําแบบสอบถามท่ีร่าง เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและให้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเก่ียวกับสํานวนภาษาให้เข้าใจง่าย เพ่ือให้ได้ข้อคําถามที่มีข้อความตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.4.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.4.6 นําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 

(Content Validity) และตรวจสอบความถูกต้องของภาษาแล้วนําไปแก้ไข การหาคุณภาพของเครื่องมือที่
จัดทําขึ้นน้ี ประกอบด้วย การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยใช้
วิธีการดังน้ี 
  1) การหาค่าความเที่ยงตรง (Content Validity) เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของ
เน้ือหาข้อความและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้โดยนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ5ท่านช่วย
ตรวจสอบความเที่ยงตรงและพิจารณาความสอดคล้องของเน้ือหา ประกอบด้วย 

  1. ดร.ชวลิต  ไหลรินทร์ 
        การศึกษา  Ph.D. (Social Science)  
    ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
      คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
 2. พ.ต.อ.,ศ.ดร.นิธิ  ศรีวัฒนา 
    การศึกษา  Ph.D. (Social Science)  
    ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
      คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

3. รศ.ดร.ศรชัย  ท้าวมิตร 
    การศึกษา Ph.D. (Political Science) 
    ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตร รัฐศาสตร์การปกครอง 
      คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

4. ดร.กรุณา  มรุลาภรังสรรค์ 
 การศึกษา  Ph.D. (Social Science) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจําหลักสูตร  รัฐศาสตร์การปกครอง 
   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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5. จ่าเอกดิเรก เรียงทอง 
 การศึกษา  รป.ม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

    ตําแหน่งปัจจุบัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแคราย  
       อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

จากน้ันหาค่าความเที่ยงตรง (Content Validity) ของผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน ผลปรากฏว่าได้ค่า 
IOC ที่ระดับ 1 จํานวน 24 ข้อ รวมทั้งสิ้น 24 ข้อ 
  2) การวิเคราะห์ค่าความเช่ือถือได้ (Reliability) ของเคร่ืองมือวัด โดยนําแบบสอบถามท่ีใช้ใน
การศึกษาวิจัยไปทําการทดลองใช้ (Try-out) จํานวน 30 ชุด ทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 30 คน 
เพ่ือนํากลับมาทดสอบหาค่าความน่าเช่ือถือได้ โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cornbrash’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับที่ระดับ 0.85 
 3.4.7 นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมพิจารณา
เป็นครั้งสุดท้าย แล้วจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
3.5 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
3.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยได้นําเครื่องมือ คือ แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวางแผนและได้ปฏิบัติตาม

ขั้นตอน ดังน้ี 
1) ขอหนังสือจากห้องเรียนบัณฑิตศึกษาศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่เพ่ือการวิจัยและในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตําบล ในเขตอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

2) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 

3) ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือนําไปวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป 

3.5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจาะจงกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 1 

เดือน คือ ระหว่างวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 คือ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างพร้อมแนบหนังสือขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลทําการวิจัยต่อปลัด อบต. รองปลัด อบต. 
และผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 5 ท่าน ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยวางแผนและได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ดังน้ี 

1)ผู้วิจัยได้ส่งเอกสารคือหนังสือขอความร่วมมือและแบบสัมภาษณ์ต่อ ปลัด อบต. รองปลัด 
อบต. และผู้ใหญ่บ้าน ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนหน่ึงอาทิตย์ พร้อมกําหนดวัน เวลา 
และสถานที่ในการสัมภาษณ์ 
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2) เมื่อถึงเวลากําหนดผู้วิจัยได้ดําเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยอาศัยการจดบันทึกและบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์พร้อมกับ
บันทึกภาพร่วมกับ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และผู้ใหญ่บ้าน ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 
3.6 การวัดค่าตัวแปร 
 การวิจัยครั้งน้ี ได้กําหนดการวัดค่าตัวแปรซึ่งเป็นการแปลความหมายค่าเฉล่ียของแบบ สอบถาม
เก่ียวกับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้เกณฑ์ การหาค่าอันตรภาคช้ัน (รองศาสตราจารย์ ดร. สร
ชัย  พิศาลบุตร, 2548, หน้า 43) ดังนี้ 
 

คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด = 5 - 1 = 4 = 0.80 
จํานวนระดับ  5  5   

 
ระดับคะแนน ช่วงค่าเฉลี่ย การแปลค่า 

5 4.21 – 5.00 ทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 3.41 – 4.20 ทัศนคติอยู่ในระดับมาก 
3 2.61 – 3.40 ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 
2 1.81 – 2.60 ทัศนคติอยู่ในระดับน้อย 
1 1.00 – 1.80 ทัศนคติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี ได้ดําเนินการโดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ ดังน้ี 
 3.7.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี ได้ดําเนินการโดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางสังคมศาสตร์ มีลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
 1)  ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล โดยหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2) ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 3) ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร กับปัจจัย
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างด้าน เพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t – test) ส่วนด้านอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) ถ้าพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD 
(Least Significant Difference) 
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 4) วิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบคําบรรยาย 
 3.7.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์จะเป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งได้จากการสังเกตการณ์ 
สัมภาษณ์และการจดบันทึก 
 
3.8 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

สําหรับการวิจัยเรื่องน้ี มีสถิติที่ใช้ในการทําวิจัย 2 ประเภท ได้แก่ 
3.8.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

  1) สถิติการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์หรือเน้ือหา (IOC) 
ตามสูตร (ธีระศักด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2549, หน้า 65) คือ 
   สูตร  IOC      =      ∑X 
                N 
  เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์  
    ∑X แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 
      N แทน จํานวนผู้เช่ียวชาญ 
  2) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 35) คือ 
 

   สูตร            =   1K

K
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  เมื่อ    = ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่น   
    K = จํานวนข้อของมาตรวัด 

    
2
iS  = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ    

    
2
tS  = ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
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3.8.2 สถิติพื้นฐาน 
  1)  ความถี่ (Frequency) 
  2) ค่าร้อยละ (Percentage) 

P =   X (100) 
  N 

         เมื่อ  P =  ค่าร้อยละ  
    X = จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม  
    N =  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
  3) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
          =    ∑X 
      
 

  เมื่อ     = ค่าเฉล่ีย 
    ∑X = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
    N = จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
  4) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

       

2

1 1

)(
 

n

i

i

n

XX

 
   เมื่อ     S.D. =  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
      iX  =  จํานวนคะแนน 
     X  =  ค่าเฉล่ียมัชฌิมเลขคณิต 
      n  =  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 5) การทดการทดสอบสมมติฐาน (t-test) 

t       =           X 1 - X 2
  

                     S1
2 

-  S2
2 

                    n1     n2  
   

   t   = ค่าที-เทสท์ (t- test) 
  X 1, X2 =  ค่าเฉล่ียของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ  
    S1

2 
, S2

2  = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 
   n1 , n2 = จํานวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 
  6) ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หรือ (F-test) 

     F  =  w

b

MS

MS

 
   F   =   อัตราส่วนของความแปรปรวน 
   MSb  =   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
   MSw  =   ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

N 

S.D. = 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ

บริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) ไว้ 3 ประการ คือ 

1) เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

2) เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน 

3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสํารวจ สําหรับ
การวิจัยครั้งน้ี โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sampling Random Sampling) คือ ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลแค
ราย องค์การบริหารส่วนตําบลท่าไม้  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะเด่ือ องค์การบริหารส่วนตําบลบาง
ยาง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนกไข่ จํานวน 54,714 คน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้วิธีของทาโร ยามาเน (Taro yamane) (ยุทธพงษ์  
กัยวรรณ์,  2543, หน้า 79) ได้กลุ่มตัวอย่าง 397 คน ดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 397 คน
จากนั้นนําแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสังคมศาสตร์ เพ่ือคํานวณหาค่าสถิติ สําหรับตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ให้ครบถ้วนตาม
ที่ต้ังไว้ มีลําดับขั้นตอนดังน้ี  

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผล

การวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี  

 X  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

t แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  
t (t – distribution) 

F แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  
F (F – distribution) 

 df แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 
 MS แทน  ค่าเฉล่ียผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 

Sig. แทน  นัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
 * แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 4 ด้าน โดยใช้การวิเคราะห์หา
ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ที่มี เพศ โดยใช้สถิติ (t-
test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ในเรื่อง เพศ F-test (One-way 
ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่ 2 กลุ่ม 
ในเรื่องอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) และนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้การวิเคราะห์หาค่า ความถี่ (Frequency) 
และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปในการวิจัย
เชิงคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์จะเป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งได้จากการ
สังเกตการณ์ สัมภาษณ์และการจดบันทึก 

X
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการวิจัยเรื่องน้ี กลุ่มตัวอย่าง 397 คน ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีคุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

186 
211 

46.90 
53.10 

รวม 397 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบน ที่ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิง จํานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 53.10 และเพศชาย จํานวน 186 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.90 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
18-25 ปี 
26-33 ปี 
34-41 ปี 
42-49 ปี 
50 ปีขึ้นไป 

59 
89 
123 
73 
53 

14.86 
22.42 
30.98 
18.39 

  13.35 
รวม 397    100.00 

 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบน ที่ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนมากมีอายุ 34-41 ปี  จํานวน 123 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.98 รองลงมามีอายุ 26-33 ปี 
จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.42 และน้อยที่สุดมีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีจํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.35 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
 ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทขึ้นไป 

84 
59 
104 
138 
12 

21.16 
14.86 
26.20 
34.76 
3.02 

รวม 397 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบนที่ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.76 รองลงมามี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 และน้อยที่สุดมีการศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.02 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 
รับจ้าง/พนักงานบริษัท 
ค้าขาย/ทําธุรกิจ 
เกษตรกรรม 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

26 
144 
94 
52 
81 

6.55 
36.27 
23.68 
13.10 
20.40 

รวม 397 100.00 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบนที่ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง/พนักงานบริษัท จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.27 รองลงมามี
อาชีพค้าขาย/ทําธุรกิจ จํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68 และน้อยที่สุดมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.55 
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ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001 บาทข้ึนไป 

25 
113 
118 
90 
51 

6.30 
28.46 
29.72 
22.67 
12.85 

รวม 397 100.00 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบนที่ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนมากมีรายได้ต่อเดือน10,001-15,000 บาท จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.72 
รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จํานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.46 และน้อยที่สุดมี
รายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 5,000 บาท จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 
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ตอนท่ี 2 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

การศึกษาวิเคราะห์ “ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปล ทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4  ด้าน 

 

ข้อ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ 
การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม 

ระดับทัศนคติ 
S.D. แปลผล 

1. ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม 3.92 0.69 มาก 
2. ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม 3.79 0.64 มาก 
3. ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม   3.72 0.66 มาก 
4. ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ตําบลตามหลักสาราณียธรรม   
 

3.69 
 

0.69 
 

มาก 
รวม 3.78 0.57 มาก 

 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สรุปโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณีย
ธรรม รองลงมาคือ ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสา
ราณียธรรม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลัก
สาราณียธรรม ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม 

 

ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม S.D. แปลผล 
1.  ด้านบริหารบุคคลมีอัธยาศัยอ่อนน้อมถ่อมตนและแต่ง

กายสุภาพสะอาด ไม่แสดงอาการรังเกียจหรือดูหมิ่น
เหยียดหยามประชาชน 4.15 0.82 มาก 

2.  ด้านบริหารบุคคลยินดีให้คําแนะนําและช้ีแจงราย 
ละเอียดกล่าววาจาสุภาพต่อผู้มาใช้บริการ 3.92 0.83 มาก 

3.  ด้านบริหารบุคคลให้เกียรติแก่ประชาชนด้วยไมตรีจิตไม่
เลือกปฏิบัติตามลําดับก่อนหลัง 3.82 0.87 มาก 

4.  ด้านบริหารบุคคลให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่มุ่งหวัง
สิ่งตอบแทนด้วยวาจาที่สุภาพไพเราะ 3.90 0.87 มาก 

5.  ด้านบริหารบุคคลมีจริยธรรม คุณธรรม วางตนเป็นที่น่า
นับถือไว้วางใจมีความเอื้อเฟ้ือ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและ
ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม 3.81 0.88 มาก 

6. ด้านบริหารบุคคลมีใจกว้างและพร้อมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการปฏิบัติงาน 3.82 0.87 มาก 

รวม 3.92 0.69 มาก 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณีย
ธรรมโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ด้านบริหาร
บุคคลมีอัธยาศัยอ่อนน้อมถ่อมตนและแต่งกายสุภาพสะอาด ไม่แสดงอาการรังเกียจหรือดูหมิ่นเหยียดหยาม
ประชาชน ข้อที่มีค่าเฉล่ียรองลงมา คือ ด้านบริหารบุคคลยินดีให้คําแนะนําและช้ีแจงราย ละเอียดกล่าว
วาจาสุภาพต่อผู้มาใช้บริการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านบริหารบุคคลมีจริยธรรม คุณธรรม วาง
ตนเป็นที่น่านับถือไว้วางใจมีความเอ้ือเฟ้ือ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม 

 

ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม  S.D. แปลผล 
1.  ด้านงบประมาณมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมี

การจัดต้ังกลุ่มเพ่ือดําเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชน 3.95 0.83 มาก 
2.  ด้านบริหารงบประมาณได้ ช้ีแจงรายละเอียดของ

งบประมาณประจําปีที่ท้องถิ่นได้รับให้ประชาชนทราบ
ด้วยถ้อยคําที่สุภาพและเข้าใจง่าย 3.81 0.79 มาก 

3.  ด้านบริหารงบประมาณมีการนํางบประมาณไปพัฒนา
ชุมชน เช่น การบูรณะถนนปรับปรุงระบบประปา 3.71 0.86 มาก 

4.  ด้านบริหารงบประมาณมีการนําไปช่วยเหลือกิจกรรม
ต่างๆ เช่น วันสําคัญทางพุทธศาสนา เพ่ือผลประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก 3.78 0.84 มาก 

5.  ด้านบริหารงบประมาณในการจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์มีการ
ช้ีแจงให้ประชาชนได้รับทราบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
หน้าที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 3.72 0.87 มาก 

6. ด้านบริหารงบประมาณเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอปัญหาความเดือดร้อนหรือความจําเป็น
เร่งด่วนของหมู่บ้าน เพ่ือจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ 3.79 0.83 มาก 

รวม 3.79 0.64 มาก 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสา
ราณียธรรม โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
งบประมาณมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดต้ังกลุ่มเพ่ือดําเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชน ข้อที่มี
ค่าเฉล่ียรองลงมา คือ ด้านบริหารงบประมาณได้ช้ีแจงรายละเอียดของงบประมาณประจําปีที่ท้องถิ่นได้รับ
ให้ประชาชนทราบด้วยถ้อยคําที่สุภาพและเข้าใจง่าย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านบริหาร
งบประมาณเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความเดือดร้อนหรือความจําเป็นเร่งด่วน
ของหมู่บ้าน เพ่ือจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม   

 

ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม    S.D. แปลผล 
1.  ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ให้คําแนะนําวิธีใช้อุปกรณ์แก่ประชาชน

ด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใสเป็นมิตรไมตรีต่อประชาชนผู้มารับ
บริการ 3.77 0.88 มาก 

2.  ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ 3.72 0.90 มาก 

3.  ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างสิ่งต่างๆเล็งเห็นความสุข
ทุกข์ของประชาชน 3.77 0.81 มาก 

4.  ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของการใช้งานของประชาชนเป็นสําคัญ 3.65 0.83 มาก 

5.  ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์มี เพียงพอต่อการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติ 3.64 0.88 มาก 

6. ด้านบริหารวัสดุมีการจัดซื้ออุปกรณ์เป็นไปตามความต้องการ
และทิศทางเดียวกันกับประชาชน 

3.78 0.88 มาก 
รวม 3.72 0.66 มาก 

  

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสา
ราณียธรรม  โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
บริหารวัสดุมีการจัดซื้ออุปกรณ์เป็นไปตามความต้องการและทิศทางเดียวกันกับประชาชน ข้อที่มีค่าเฉล่ีย
รองลงมาคือ ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างสิ่งต่างๆเล็งเห็นความสุขทุกข์ของประชาชน และข้อที่มี
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกันโดยปราศจากอคติ ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาตามหลัก    
สาราณียธรรม   

 

ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาตามหลักสาราณียธรรม    S.D. แปลผล 
1.  ด้านบริหารแผนพัฒนามีการจัดทําคู่มือด้านต่างๆ เช่น ด้าน

บุคลากร ด้านงบประมาณเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม 3.72 0.83 มาก 
2.  ด้านบริหารแผนพัฒนาได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วม

กิจกรรมการจัดทําแผนชุมชนด้วยถ้อยคําที่เป็นมิตรและเป็น
กันเอง 3.68 0.88 มาก 

3.  ด้านบริหารแผนพัฒนามีการเอาใจใส่ความทุกข์ร้อนและเกิด
จากปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 3.70 0.86 มาก 

4.  ด้านบริหารแผนพัฒนามีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าและเพียงพอกับความต้องการประชาชนเป็น
หลัก 3.67 0.87 มาก 

5.  ด้านบริหารแผนพัฒนาได้ประกาศผลการดําเนินงาน/โครงการ
ให้ประชาชนได้รับทราบเพ่ือความถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริตต่อ
หน้าที่ 3.70 0.87 มาก 

6. ด้านบริหารแผนพัฒนาในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. ข้อบังคับ
โครงการมีการลงมติ ประชาคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เสนอปัญหาและความต้องการ 

3.69 0.89 มาก 
รวม 3.69 0.69 มาก 

 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในอําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์การ
พัฒนาตามหลักสาราณียธรรม โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ด้านบริหารแผนพัฒนามีการจัดทําคู่มือด้านต่างๆ เช่น ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณเพื่อ
ประโยชน์สุขของส่วนรวม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ด้านบริหารแผนพัฒนามีการเอาใจใส่ความทุกข์ร้อน
และเกิดจากปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านบริหารแผนพัฒนามี
การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าและเพียงพอกับความต้องการประชาชนเป็นหลัก 
ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่ม

แบนโดยใช้สถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ในเรื่องเพศ และ F-test (One–
Way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มี
มากกว่า 2 กลุ่ม ในเรื่อง อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ถ้าพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบโดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในอําเภอ
กระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 4  ด้าน จําแนกตามเพศ  

 

เพศ n X S.D. แปลผล 
ชาย 
หญิง 

186 
211 

3.82 
3.74 

0.56 
0.59 

มาก 
มาก 

รวม 397 3.78 0.57 มาก 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ในอําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาครโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ เพศชาย 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงการเปรียบเทียบ ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณีย

ธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในอําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม
ทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามเพศ  

 

เพศ n X S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 
หญิง 

186 
211 

3.82 
3.74 

0.56 
0.59 

1.28 0.20 

 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลัก สา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในอําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4  ด้าน 
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตาม
เพศ  

 

 เพศ n X S.D. แปลผล 
ชาย 
หญิง 

186 
211 

3.97 
3.84 

0.64 
0.73 

มาก 
มาก 

รวม 397 3.92 0.69 มาก 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ในอําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณีย
ธรรม จําแนกตามเพศ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ เพศชาย 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก       สา

ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในอําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 
ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X S.D. t Sig. (2-tailed)
ชาย 
หญิง 

186 
211 

3.97 
3.84 

0.64 
0.73 

      1.84 0.07 

 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในอําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตาม
หลักสาราณียธรรม ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในอําเภอ
กระทุ่มแบน  ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามเพศ  

 

เพศ n X S.D. แปลผล 
ชาย 
หญิง 

186 
211 

3.80 
3.79 

0.63 
0.65 

มาก 
มาก 

รวม 397 3.79 0.64 มาก 
 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสา
ราณียธรรม จําแนกตามเพศ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ เพศชาย 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก       สา

ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในอําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 
ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามเพศ  

 

เพศ n X S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 
หญิง 

186 
211 

3.80 
3.79 

0.63 
0.65 

0.10 
 

0.92 

 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณ
ตามหลักสาราณียธรรม ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี

มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม  
จําแนกตามเพศ  

 

เพศ n X S.D. แปลผล 
ชาย 
หญิง 

186 
211 

3.76 
3.69 

0.65 
0.66 

มาก 
มาก 

รวม 397 3.72 0.66 มาก 
 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสา
ราณียธรรม  จําแนกตามเพศ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ เพศชาย 
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ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้าน
บริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม  จําแนกตามเพศ  

 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 
หญิง 

186 
211 

3.76 
3.69 

0.65 
0.66 

1.06 0.29 

      
 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของประชาชน

ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ตําบลตามหลักสาราณียธรรม  จําแนกตามเพศ  

 

เพศ n X S.D. แปลผล 
ชาย 
หญิง 

186 
211 

3.74 
3.65 

0.67 
0.70 

มาก 
มาก 

รวม 397 3.69 0.69 มาก 
 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามเพศ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า 
ค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ เพศชาย 
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ตารางที่ 4.20 แสดงการเปรียบเทียบความทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลัก  สาราณียธรรม 
จําแนกตามเพศ  

 

เพศ n X S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 
หญิง 

186 
211 

3.74 
3.65 

0.67 
0.70 

1.32 0.19 

      
 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์
ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรมไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล  ทัศนคติของประชาชน

ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  โดยรวมท้ัง 4  ด้าน จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X S.D. แปลผล 
18-25 ปี 
26-33 ปี 
34-41 ปี 
42-49 ปี 
50 ปีขึ้นไป 

59 
89 
123 
73 
53 

3.72 
3.76 
3.84 
3.80 
3.72 

0.60 
0.58 
0.52 
0.54 
0.68 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.78 0.57 มาก 
 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามอายุ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ อายุ 34-41 ปี ค่าเฉลี่ย
รองลงมา ได้แก่ อายุ 42-49 ปี และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ อายุ 18-25 ปี ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.22 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก
สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยรวมท้ัง 4 ด้าน จําแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.86 
129.19 

4 
392 

0.21 
0.33 

0.65 0.63 

รวม 130.05 396    
 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่
แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี

มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม  จําแนกตาม
อายุ 

 

อายุ n X S.D. แปลผล 
18-25 ปี 
26-33 ปี 
34-41 ปี 
42-49 ปี 
50 ปีขึ้นไป 

59 
89 
123 
73 
53 

3.77 
3.85 
3.99 
3.98 
3.86 

0.75 
0.69 
0.65 
0.62 
0.79 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.90 0.69 มาก 
 

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณีย
ธรรม จําแนกตามอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ อายุ 
34-41 ปี ค่าเฉล่ียรองลงมา ได้แก่ อายุ 42-49 ปี และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ อายุ 18-25 ปี 
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ตารางที่ 4.24 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก
สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน  SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.73 
186.41 

4 
392 

0.68 
0.48 

1.43 0.22 

รวม 189.14 396    
 

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตาม
หลักสาราณียธรรม ไม่แตกต่างกัน  

 
ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี

มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม  
จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X S.D. แปลผล 
18-25 ปี 
26-33 ปี 
34-41 ปี 
42-49 ปี 
50 ปีขึ้นไป 

59 
89 
123 
73 
53 

3.77 
3.72 
3.85 
3.77 
3.84 

0.71 
0.61 
0.58 
0.66 
0.73 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.79 0.64 มาก 
 

จากตารางที่ 4.25 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสา
ราณียธรรม  จําแนกตามอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่
อายุ 34-41 ปี ค่าเฉล่ียรองลงมา ได้แก่ อายุ50 ปีขึ้นไป และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่อายุ 26-33 ปี 
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ตารางที่ 4.26 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก
สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.00 
161.30 

4 
392 

0.25 
0.41 

0.61 0.66 

รวม 162.30 396    
 

จากตารางที่ 4.26 พบว่า พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลัก
สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหาร
งบประมาณตามหลักสาราณียธรรม ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ย (X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชน

ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม 
จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X S.D. แปลผล 
18-25 ปี 
26-33 ปี 
34-41 ปี 
42-49 ปี 
50 ปีขึ้นไป 

59 
89 
123 
73 
53 

3.68 
3.74 
3.77 
3.73 
3.60 

0.61 
0.63 
0.66 
0.65 
0.76 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.72 0.66 มาก 
 

จากตารางที่ 4.27 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสา
ราณียธรรม จําแนกตามอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ 
อายุ 34-41 ปี ค่าเฉล่ียรองลงมา ได้แก่ อายุ 26-33 ปี และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ อายุ 50 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.28 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก
สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.23 
169.39 

4 
392 

0.31 
0.43 

0.71 0.58 

รวม 170.62 396    
 

จากตารางที่ 4.28 พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี

มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ตําบลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X S.D. แปลผล 
18-25 ปี 
26-33 ปี 
34-41 ปี 
42-49 ปี 

 50 ปีขึ้นไป 

59 
89 
123 
73 
53 

3.66 
3.71 
3.74 
3.70 
3.57 

0.72 
0.71 
0.63 
0.59 
0.85 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.69 0.69 มาก 
 

จากตารางที่ 4.29 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอายุ 
พบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ อายุ 34-41 ปี รองลงมา ได้แก่ อายุ 26-33 ปี และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 
อายุ 50 ปีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 



95 
 

ตารางที่ 4.30 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก
สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม 
จําแนกตามอายุ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.09 
185.60 

4 
392 

0.27 
0.47 

0.57 0.68 

รวม 186.69 396    
 

จากตารางที่ 4.30 พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์
ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรมไม่แตกต่างกัน  

 
ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี

มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 4 ด้าน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทขึ้นไป 

84 
59 
104 
138 
12 

3.68 
3.76 
3.77 
3.83 
4.06 

0.71 
0.52 
0.53 
0.52 
0.61 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.78 0.57 มาก 
 

จากตารางที่ 4.31 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4  ด้าน จําแนกตามระดับ
การศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป ค่าเฉล่ียรองลงมา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ระดับ
ประถมศึกษา 
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ตารางที่ 4.32 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก
สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยรวมท้ัง 4 ด้าน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.21 
127.84 

4 
392 

0.55 
0.33 

1.70 0.15 

รวม 130.05 396    
 

จากตารางที่ 4.32 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม   ทั้ง 4 
ด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี

มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม  จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทขึ้นไป 

84 
59 
104 
138 
12 

3.89 
3.84 
3.92 
3.89 
4.38 

0.82 
0.64 
0.65 
0.65 
0.75 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
รวม 397 3.90 0.69 มาก 

 

จากตารางที่ 4.33 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณีย
ธรรม  จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า 
ค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ระดับปริญญาโทข้ึนไป ค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ตารางที่ 4.34 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก
สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน  SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.02 
186.12 

4 
392 

0.76 
0.47 

1.59 0.18 

รวม 189.14 396    
 

จากตารางที่ 4.34 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหาร
บุคคลตามหลักสาราณียธรรม ไม่แตกต่างกัน  

 
ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี

มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม  
จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทขึ้นไป 

84 
59 
104 
138 
12 

3.70 
3.73 
3.77 
3.87 
4.06 

0.76 
0.56 
0.61 
0.61 
0.71 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.79 0.64 มาก 
 

จากตารางที่ 4.35 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสา
ราณียธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ได้แก่ ระดับระดับปริญญาโทขึ้นไป ค่าเฉล่ียรองลงมา ได้แก่ ระดับ   ปริญญาตรี และค่าเฉล่ียน้อย
ที่สุด ได้แก่ ระดับประถมศึกษา 
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ตารางที่ 4.36   แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน 
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน   
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตาม 
ระดับการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.61 
159.69 

4 
392 

0.65 
0.41 

1.60 0.17 

รวม 162.30 396    
 

จากตารางที่ 4.36 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหาร
งบประมาณตามหลักสาราณียธรรม ไม่แตกต่างกัน  

 
ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี

มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทขึ้นไป 

84 
59 
104 
138 
12 

3.62 
3.76 
3.67 
3.78 
3.93 

0.77 
0.63 
0.64 
0.60 
0.70 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.72 0.66 มาก 
 

จากตารางที่ 4.37 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสา
ราณียธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า 
ค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ระดับปริญญาโทขึ้นไป ค่าเฉล่ียรองลงมา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี และค่าเฉล่ียน้อย
ที่สุด ได้แก่ ระดับประถมศึกษา 
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ตารางที่ 4.38 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ     กระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.15 
168.47 

4 
392 

0.54 
0.43 

1.25 0.29 

รวม 170.62 396    
 

จากตารางที่ 4.38 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม ไม่แตกต่างกัน  

 
ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี

มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ตําบลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทขึ้นไป 

84 
59 
104 
138 
12 

3.49 
3.71 
3.70 
3.79 
3.88 

0.84 
0.64 
0.64 
0.61 
0.79 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.69 0.69 มาก 
 

จากตารางที่ 4.39 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ระดับปริญญาโทขึ้นไปค่าเฉล่ียรองลงมา ได้แก่ 
ระดับปริญญาตรี และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ระดับประถมศึกษา 
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ตารางที่ 4.40 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก
สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5.12 
181.57 

4 
392 

1.28 
0.46 

2.77 0.03* 

รวม 186.69 396    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่4. 40 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผน
ยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ดัง
ตารางที่ 4.41 
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ตารางที่ 4.41 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณีย
ธรรม จําแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ  เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
(X = 3.49) 

มัธยมต้น 
(X = 3.71) 

มัธยมตอน 
ปลาย 

(X = 3.70) 

ปริญญาตรี 
(X = 3.79) 

ปริญญาโท 
(X = 3.88) 

ประถมศึกษา 
(X = 3.49) - 0.22 0.21 

0.30 
(0.04*) 

0.39 

มัธยมต้น 
(X = 3.71)  - -0.01 0.08 0.17 

มัธยมปลาย 
(X = 3.70)   - 0.09 0.18 

ปริญญาตรี 
(X = 3.79)    - 0.09 

ปริญญาโท 
(X = 3.88)     - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.41 พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผน
ยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน กับประชาชนที่ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี
มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 4 ด้าน จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n X S.D. แปลผล 
นักเรียน/นักศึกษา 
รับจ้าง/พนักงานบริษัท 
ค้าขาย/ทําธุรกิจ 
เกษตรกรรม 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

26 
144 
94 
52 
81 

3.52 
3.74 
3.76 
3.76 
3.95 

0.59 
0.54 
0.61 
0.67 
0.48 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.78 0.57 มาก 
 

จากตารางที่ 4.42 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครโดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามอาชีพ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สุดได้แก่ รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ค่าเฉล่ียรองลงมา ได้แก่ ค้าขาย/ทําธุรกิจ และค่าเฉล่ียน้อยที่สุดได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา 

 
ตารางที่ 4.43 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน 

ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 4 ด้าน จําแนกตามอาชีพ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.45 
125.59 

4 
392 

1.11 
0.32 

3.48 0.01* 

รวม 130.05 396    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.43 พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.44 
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ตารางที่ 4.44 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ 
(Scheffé) 

 

อาชีพ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 

(X = 3.52) 

รับจ้าง/
พนักงาน
บริษัท 

(X = 3.74) 

ค้าขาย/ทํา
ธุรกิจ 

(X = 3.76) 

เกษตรกรรม 
(X = 3.76) 

รับราชการ/ 
พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 
(X = 3.95) 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

(X = 3.52) 
- 0.22 0.24 0.24 

0.43 
(0.02*) 

รับจ้าง/พนักงาน
บริษัท 

(X = 3.74) 
 - 0.02 0.02 0.21 

ค้าขาย/ทําธุรกิจ 
(X = 3.76) 

  - 0.00 0.19 

เกษตรกรรม 
(X = 3.76) 

   - 0.19 

รับราชการ/ 
พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 
(X = 3.95) 

    - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.44 พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน 
แตกต่างกัน จํานวน 1  คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน กับประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี
มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรมจําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n X S.D. แปลผล 
นักเรียน/นักศึกษา 
รับจ้าง/พนักงานบริษัท 
ค้าขาย/ทําธุรกิจ 
เกษตรกรรม 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

26 
144 
94 
52 
81 

3.50 
3.85 
3.93 
3.98 
4.04 

0.75 
0.63 
0.71 
0.76 
0.67 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.90 0.69 มาก 
 

จากตารางที่ 4.45 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณีย
ธรรม จําแนกตามอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ 
อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ค่าเฉล่ียรองลงมา ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 
ได้แก่ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
 
ตารางที่ 4.46 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก

สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอาชีพ 

 

แหล่งความแปรปรวน  SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

6.57 
182.57 

4 
392 

1.64 
0.47 

3.53 0.01* 

รวม 189.14 396    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.46 พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตาม
หลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.47 
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ตารางที่ 4.47 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ ด้วย
วิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

อาชีพ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 

(X = 3.50) 

รับจ้าง/
พนักงาน
บริษัท 

(X = 3.85) 

ค้าขาย/ทํา
ธุรกิจ 

(X = 3.93) 

เกษตรกรรม 
(X = 3.98) 

รับราชการ/ 
พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 
(X = 4.04) 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

(X = 3.50) 
- 0.35 0.43 0.48 

0.54 
(0.01*) 

รับจ้าง/พนักงาน
บริษัท 

(X = 3.85) 
 - 0.08 0.13 0.19 

ค้าขาย/ทําธุรกิจ 
(X = 3.93) 

  - 0.05 0.11 

เกษตรกรรม 
(X = 3.98) 

   - 0.06 

รับราชการ/ 
พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 
(X = 4.04) 

    - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.47 พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตาม
หลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีทัศนคติต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพ รับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.48 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี
มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม  จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n X S.D. แปลผล 
นักเรียน/นักศึกษา 
รับจ้าง/พนักงานบริษัท 
ค้าขาย/ทําธุรกิจ 
เกษตรกรรม 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

26 
144 
94 
52 
81 

3.59 
3.73 
3.79 
3.73 
4.00 

0.68 
0.58 
0.68 
0.74 
0.59 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.79 0.64 มาก 
 

จากตารางที่ 4.48 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสา
ราณียธรรม  จําแนกตามอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ได้แก่ อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ อาชีพค้าขาย/ทําธุรกิจ และค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
 
ตารางที่ 4.49 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก

สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอาชีพ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5.14 
157.16 

4 
392 

1.29 
0.40 

3.21 0.01* 

รวม 162.30 396    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.49 พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณ
ตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.50 
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ตารางที่ 4.50 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

อาชีพ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 

(X = 3.59) 

รับจ้าง/
พนักงาน
บริษัท 

(X = 3.73) 

ค้าขาย/ทํา
ธุรกิจ 

(X = 3.79) 

เกษตรกรรม 
(X = 3.73) 

รับราชการ/ 
พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 
(X = 4.00) 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

(X = 3.59) 
- 0.14 0.20 0.14 0.41 

(0.00*) 

รับจ้าง/พนักงาน
บริษัท 

 (X = 3.73) 
 - 0.06 0.00 

 
0.27 

(0.00*) 
 

ค้าขาย/ทําธุรกิจ 
 (X = 3.79) 

  - -0.06 
 

0.21 
(0.03*) 

เกษตรกรรม 
(X = 3.73) 

   - 0.27 
(0.01*) 

รับราชการ/ 
พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 
 (X = 4.00) 

    - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.50 พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณ
ตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน จํานวน 4 คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีทัศนคติต่อ
การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล แตกต่างกับประชาชนท่ีมีอาชีพ รับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง/พนักงานบริษัท  แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพ 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขาย/ทําธุรกิจ แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพ รับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพ รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  
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ตารางที่ 4.51 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี
มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n X S.D. แปลผล 
นักเรียน/นักศึกษา 
รับจ้าง/พนักงานบริษัท 
ค้าขาย/ทําธุรกิจ 
เกษตรกรรม 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

26 
144 
94 
52 
81 

3.54 
3.70 
3.65 
3.73 
3.90 

0.57 
0.62 
0.71 
0.77 
0.58 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.72 0.66 มาก 
 

จากตารางที่ 4.51 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสา
ราณียธรรม จําแนกตามอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ได้แก่ อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม และค่าเฉล่ียน้อย
ที่สุด ได้แก่ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 

 
ตารางที่ 4.52 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก

สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ จําแนกตามอาชีพ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.00 
166.62 

4 
392 

1.00 
0.43 

2.35 0.05* 

รวม 170.62 396    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.52 พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.53 
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ตารางที่ 4.53 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอาชีพเป็นราย
คู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

(X = 3.54) 

รับจ้าง/
พนักงาน
บริษัท 

(X = 3.70) 

ค้าขาย/ทํา
ธุรกิจ 

(X = 3.65) 

เกษตรกรรม 
(X = 3.73) 

รับราชการ/ 
พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 
(X = 3.90) 

นักเรียน/
นักศึกษา 

 (X = 3.54) 
- 0.16 0.11 0.19 

0.36 
(0.01*) 

รับจ้าง/พนักงาน
บริษัท 

 (X = 3.70) 
 - -0.05 0.03 

0.20 
(0.02*) 

ค้าขาย/ทําธุรกิจ 
 (X = 3.65) 

  - 0.08 
0.25 

(0.01*) 
เกษตรกรรม 
(X = 3.73) 

   - 
0.17 

(0.00*) 
รับราชการ/ 
พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 
 (X = 3.90) 

    - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.53 พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม  แตกต่างกัน จํานวน 4 คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามี
ทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล แตกต่างกับประชาชนที่มี
อาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง/พนักงานบริษัท แตกต่างกับประชาชนที่
มีอาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขาย/ทําธุรกิจมีทัศนคติต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล แตกต่างกับประชาชนท่ีมีอาชีพ รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  
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ตารางที่ 4.54 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี
มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ตําบลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n X S.D. แปลผล 
นักเรียน/นักศึกษา 
รับจ้าง/พนักงานบริษัท 
ค้าขาย/ทําธุรกิจ 
เกษตรกรรม 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

26 
144 
94 
52 
81 

3.44 
3.69 
3.66 
3.61 
3.87 

0.71 
0.67 
0.66 
0.80 
0.63 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.69 0.69 มาก 
 

จากตารางที่ 4.54 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตาม
อาชีพ พบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ค่าเฉล่ียรองลงมา ได้แก่ อาชีพ
รับจ้าง/พนักงานบริษัท และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
 
ตารางที่ 4.55 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก

สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม 
จําแนกตามอาชีพ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.74 
181.96 

4 
392 

1.18 
0.46 

2.55 0.04* 

รวม 186.69 396    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.55 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์
ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 
4.56 
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ตารางที่ 4.56 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์ตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามอาชีพเป็น
รายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

(X = 3.44) 

รับจ้าง/
พนักงาน
บริษัท 

(X = 3.69) 

ค้าขาย/ทํา
ธุรกิจ 

(X = 3.66) 

เกษตรกรรม 
(X = 3.61) 

รับราชการ/ 
พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 
(X = 3.87) 

นักเรียน/
นักศึกษา 

(X = 3.44) 
- 0.25 0.22 0.17 0.43 

(0.00*) 
รับจ้าง/พนักงาน

บริษัท 
(X = 3.69) 

 - -0.03 -0.08 0.18 
(0.05*) 

ค้าขาย/ทําธุรกิจ 
(X = 3.66) 

  - -0.05 0.21 
(0.04*) 

เกษตรกรรม 
(X = 3.61) 

   - 0.26 
(0.02*) 

รับราชการ/ 
พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 
(X = 3.87) 

    - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.56 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์
ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน จํานวน 4 คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษามีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล 
แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง/พนักงาน
บริษัทมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล แตกต่างกับ
ประชาชนท่ีมีอาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขาย/ทําธุรกิจมีทัศนคติต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพ รับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  
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ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี
มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน n X S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001 บาทข้ึนไป 

25 
113 
118 
90 
51 

3.26 
3.70 
3.81 
3.95 
3.82 

0.79 
0.57 
0.54 
0.49 
0.50 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.78 0.57 มาก 
 

จากตารางที่ 4.57 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามรายได้
ต่อเดือน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายได้ พบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ รายได้ต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท ค่าเฉล่ียรองลงมา ได้แก่ รายได้ต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้แก่ รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท 
 
ตารางที่ 4.58 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก

สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยรวมท้ัง 4 ด้าน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

10.34 
119.71 

4 
392 

2.59 
0.31 

8.47 0.00* 

รวม 130.05 396    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.58 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 
ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.59 

 
 
 
 



113 
 

ตารางที่ 4.59 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามรายได้ต่อเดือนเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ 
เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

รายได้ต่อ 
เดือน 
(บาท) 

ตํ่ากว่า 
5,000 

(X = 3.26) 

5,001-10,000 

(X = 3.70) 

10,001-15,000 

(X = 3.81) 

15,001- 
20,000 

(X = 3.95) 

20,001 
ขึ้นไป 

(X = 3.82) 
ตํ่ากว่า 5,000 

(X = 3.26) 
- 

0.44 
(0.01*) 

0.55 
(0.00*) 

0.69 
(0.00*) 

0.56 
(0.00*) 

5,001-10,000 

(X = 3.70) 
 - 0.11 

0.25 
(0.03*) 

0.12 

10,001-15,000 

(X = 3.81) 
  - 0.14 0.01 

15,001-20,000 

(X = 3.95) 
   - -0.13 

20,001 ขึ้นไป 

(X = 3.82) 
    - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.59 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน 
แตกต่างกัน จํานวน 5 คู่ ได้แก่ ประชาชนท่ีมีรายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท มีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมแตกต่างกัน กับประชาชนที่มีรายได้ 5,001-10,000 บาท ที่มีรายได้ 10,001-15,000 
บาท ที่มีรายได้ 15,001-20,000 บาท และรายได้ 20,001 บาทข้ึนไป และประชาชนที่มีรายได้ 5,001-
10,000 บาท มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมแตกต่างกัน กับประชาชนที่มีรายได้ 
15,001-20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.60 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี
มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตาม
รายได้ต่อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน n X S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001 บาทข้ึนไป 

25 
113 
118 
90 
51 

3.33 
3.83 
3.96 
4.05 
3.97 

0.91 
0.70 
0.65 
0.59 
0.68 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.90 0.69 มาก 
 

จากตารางที่ 4.60 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณีย
ธรรม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายได้ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ได้แก่ รายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ รายได้ต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป 
และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท 
 
ตารางที่ 4.61 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก

สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ด้านบริหารบุคคล จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน  SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

11.45 
177.69 

4 
392 

2.86 
0.45 

6.31 0.00* 

รวม 189.14 396    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.61 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหาร
บุคคลตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.61 
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ตารางที่ 4.62 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามรายได้ต่อเดือนเป็นราย
คู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

รายได้ต่อเดือน 
(บาท) 

ตํ่ากว่า 5,000  
(X = 3.33) 

5,001-10,000 
 (X = 3.83) 

10,001-
15,000  

(X = 3.96) 

15,001-
20,000  

(X = 4.05) 

20,001  
ขึ้นไป 

(X = 3.97) 

ตํ่ากว่า 5,000  
(X = 3.33) 

- 
0.50 

(0.02*) 
0.63 

(0.00*) 
0.72 

(0.00*) 
0.64 

(0.00*) 
5,001-10,000  
(X = 3.83) 

 - 0.13 0.22 0.14 

10,001-15,000 
(X = 3.96) 

  - 0.09 0.01 

15,001-20,000 
(X = 4.05) 

   - -0.08 

20,001 ขึ้นไป 
(X = 3.97) 

    - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.62 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีคู่ ทัศนคติของต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหาร
บุคคลตามหลักสาราณียธรรมแตกต่างกัน จํานวน 4 คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีรายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท มี
ทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมแตกต่างกัน กับประชาชนที่มีรายได้ 5,001-10,000 บาท 
ที่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท ที่มีรายได้ 15,001-20,000 บาท และรายได้ 20,001 บาทขึ้นไป  อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.63 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี
มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม  
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน n X S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001 บาทข้ึนไป 

25 
113 
118 
90 
51 

3.36 
3.65 
3.83 
4.01 
3.84 

0.80 
0.64 
0.59 
0.62 
0.54 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.79 0.64 มาก 
 

จากตารางที่ 4.63 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสา
ราณียธรรม  จําแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายได้ พบว่า ค่าเฉล่ีย
มากที่สุด ได้แก่ รายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ค่าเฉล่ียรองลงมา ได้แก่ รายได้ต่อเดือน 20,001 บาท
ขึ้นไป และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท 
 
ตารางที่ 4.64 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก

สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

11.52 
150.78 

4 
392 

2.88 
0.38 

7.49 0.00* 

รวม 159.90 396    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.64 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหาร
งบประมาณตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)ดังตารางที่ 4.65 
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ตารางที่ 4.65 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

รายได้ต่อเดือน 
(บาท) 

ตํ่ากว่า 5,000 
(X = 3.36) 

5,001-10,000 
(X = 3.65) 

10,001-
15,000  

(X = 3.83) 

15,001-
20,000  

(X = 4.01) 

20,001  
ขึ้นไป 

(X = 3.84) 
ตํ่ากว่า 5,000 
 (X = 3.36) 

- 0.29 
0.47 

(0.02*) 
0.65 

(0.00*) 
0.48 

(0.04*) 
5,001-10,000  
(X = 3.65) 

 - 0.18 
0.36 

(0.00*) 
0.19 

10,001-15,000 
 (X = 3.83) 

  - 0.18 0.01 

15,001-20,000 
 (X = 4.01) 

   - -0.17 

20,001 ขึ้นไป 
(X = 3.84) 

    - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.65 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณ
ตามหลักสาราณียธรรมแตกต่างกัน จํานวน 4 คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีรายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท มีทัศนคติต่อ
การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมแตกต่างกัน กับประชาชนที่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท ที่มีรายได้
15,001-20,000 บาท และรายได้ 20,001 บาทข้ึนไป ประชาชนท่ีมีรายได้ 5,001-10,000 บาท มีทัศนคติต่อ
การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมแตกต่างกัน กับประชาชนที่มีรายได้ 15,001-20,000 บาท อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.66 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี
มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน n X S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001 บาทข้ึนไป 

25 
113 
118 
90 
51 

3.15 
3.69 
3.74 
3.87 
3.77 

0.86 
0.61 
0.63 
0.62 
0.64 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.72 0.66 มาก 
 

จากตารางที่ 4.66 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสา
ราณียธรรม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายได้ พบว่า ค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ได้แก่ รายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ค่าเฉล่ียรองลงมา ได้แก่ รายได้ต่อเดือน 20,001 บาท
ขึ้นไป และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท 

 
ตารางที่ 4.67 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน

ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

10.45 
160.17 

4 
392 

2.61 
0.41 

6.39 0.00* 

รวม 170.62 396    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.67 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.68 
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ตารางที่ 4.68 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

รายได้ต่อเดือน 
ตํ่ากว่า 5,000 
(X = 3.15) 

5,001-10,000 
(X = 3.69) 

10,001-15,000 
(X = 3.74) 

15,001-
20,000  

(X = 3.87) 

20,001  
ขึ้นไป 

(X = 3.77) 
ตํ่ากว่า 5,000  
(X = 3.15) 

- 
-0.54 
(0.00*) 

0.59 
(0.00*) 

0.72 
(0.00*) 

0.62 
(0.00*) 

5,001-10,000 
(X = 3.69) 

 - 0.05 0.18 0.08 

10,001-15,000 (
X = 3.74) 

  - 0.13 0.03 

15,001-20,000 (
X = 3.87) 

   - -0.10 

20,001 ขึ้นไป 
(X = 3.77) 

    - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.68 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม จํานวน 4 คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีรายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท มีทัศนคติต่อ
การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมแตกต่างกัน กับประชาชนที่มีรายได้ 5,001-10,000 ที่มีรายได้ 
10,001-15,000 ที่มีรายได้15,001-20,000 และรายได้ 20,000 ขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 นอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.69 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ทัศนคติของประชาชนท่ี
มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ตําบลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน n X S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001 บาทข้ึนไป 

25 
113 
118 
90 
51 

3.19 
3.63 
3.72 
3.87 
3.69 

0.87 
0.68 
0.72 
0.60 
0.55 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 397 3.69 0.69 มาก 
 

จากตารางที่ 4.69 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามรายได้ พบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ รายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ค่าเฉล่ียรองลงมา 
ได้แก่ รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 
บาท 

 
ตารางที่ 4.70 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก

สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

9.56 
144.13 

4 
392 

2.39 
0.45 

5.29 0.00* 

รวม 186.69 396    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.70 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผน
ยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ดัง
ตารางที่ 4.70 
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ตารางที่ 4.71 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณีย
ธรรม จําแนกตามรายได้ต่อเดือนเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

รายได้ต่อเดือน 
(บาท) 

ตํ่ากว่า 5,000 
(X = 3.19) 

5,001-10,000 
(X =3.63) 

10,001-
15,000  

(X = 3.72) 

15,001-
20,000  

(X = 3.87) 

20,001  
ขึ้นไป 

(X = 3.69) 

ตํ่ากว่า 5,000 
 (X = 3.19) 

- 0.44 
0.53 

(0.01*) 
0.68 

(0.00*) 
0.50 

5,001-10,000 
 (X = 3.63) 

 - 0.09 0.24 0.06 

10,001-15,000 
(X = 3.72) 

  - 0.15 -0.03 

15,001-20,000 
(X = 3.87) 

   - -0.18 

20,001 ขึ้นไป 
(X = 3.69) 

    - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.71 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์
ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน จํานวน 2 คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มี
รายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมแตกต่างกัน กับประชาชนที่มี
รายได้ 10,001-15,000 และที่มีรายได้15,001-20,000 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่
พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 4.72 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมติฐาน 
สถิติ

ทดสอบ 
โดยรวม 

ด้านบริหาร
บุคคล 

ด้านบริหาร
งบประมาณ

ด้านบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ 

ด้านบริหาร
แผนยุทธ์
ศาสตร์ 

1. เพศ t-test 0.20 0.07 0.92 0.29 0.19 

2. อายุ f-test 0.63 0.22 0.66 0.58 0.68 

3. ระดับ
การศึกษา f-test 0.15 0.18 0.17 0.29 0.03* 

4. อาชีพ f-test 0.01* 0.01* 0.01* 0.05* 0.04* 

5. รายได้ต่อ
เดือน f-test 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.72 สรุปได้ว่า ประชาชนที่มี อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีทัศนคติต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และ
อายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดนครปฐม 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 ผู้วิจัยได้ต้ังคําถามปลายเปิดสําหรับผู้ตอบแบบสอบถามข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม ด้านบริหาร
วัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม  และ ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตาม
หลักสาราณียธรรม ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปของตารางประกอบการ
บรรยาย ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.73 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหาร
บุคคลตามหลักสาราณียธรรม 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี
1. อบต. ควรเอาใจใส่รายละเอียดที่จะพูดกับผู้มารับบริการโดยคํานึงถึงการใช้คําพูดที่ฟัง

เข้าใจง่ายและด้วยถ้อยคําที่เป็นกันเองมากย่ิงขึ้นจะทําให้เกินความสามัคคีในการมาใช้
บริการ 

 
15 

2. เจ้าหน้าที่ต้องพูดจาไพเราะสุภาพต่อผู้มารับบริการและให้บริการด้วยความเต็มใจโดย
คํานึงถึงความรู้สึกประชาชนเป็นหลัก 

25 

รวม  
 

จากตารางที่ 4.73 พบว่า ประชาชนในเขตอําเภอกระทุ่มแบนที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร  ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม ดังน้ี 1) อบต. ควรเอาใจใส่รายละเอียด
ที่จะพูดกับผู้มารับบริการโดยคํานึงถึงการใช้คําพูดที่ฟังเข้าใจง่ายและด้วยถ้อยคําที่เป็นกันเองมากยิ่งขึ้นจะ
ทําให้เกินความสามัคคีในการมาใช้บริการ  จํานวน 15 คน 2) เจ้าหน้าที่ต้องพูดจาไพเราะสุภาพต่อผู้มารับ
บริการและให้บริการด้วยความเต็มใจโดยคํานึงถึงความรู้สึกประชาชนเป็นหลักจํานวน 25 คน 
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ตารางที่ 4.74 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหาร
งบประมาณตามหลักสาราณียธรรม 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี
1. อบต. ควรพัฒนาชุมชน เช่น การซ่อมแซมถนนหนทาง ควรทําอย่างเร่งด่วน และมีการ

ช้ีแจงให้ประชาชนได้รับ หรือมีการประชุมในชุมชนน้ันๆเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในส่วนที่
จะบูรณะซ่อมแซม 

 
25 

2. อบต. ควรมีการประชาคมในชุมชนและมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 30 
รวม  

 

จากตารางที่ 4.74 พบว่า ประชาชนในเขตอําเภอกระทุ่มแบนที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร  ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม ดังน้ี 1) อบต. ควรพัฒนาชุมชน 
เช่น การซ่อมแซมถนนหนทาง ควรทําอย่างเร่งด่วน และมีการช้ีแจงให้ประชาชนได้รับ หรือมีการประชุมใน
ชุมชนน้ันๆเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในส่วนที่จะบูรณะซ่อมแซม จํานวน 25 คน 2) อบต. ควรมีการประชาคม
ในชุมชนและมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง จํานวน 30 คน 

 

ตารางที่ 4.75 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม   

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี
1. อบต. ควรมีเครื่องที่ทันสมัยต่อการใช้งานมากขึ้นเพ่ือความต้องการที่ทันกับเหตุการณ์

หรือเหมาะสมกับปัญหาที่จะแก้ไข 
 

10 
2. อบต. ควรมีเครื่องมือที่มีต้องทันเหตุการณ์และมาจากความต้องการของประชาชนเป็น

หลัก 
15 

รวม  
 

จากตารางที่ 4.75 พบว่า ประชาชนในเขตอําเภอกระทุ่มแบนที่ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร  ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม  ดังน้ี 1) อบต. ควรมีเครื่องที่
ทันสมัยต่อการใช้งานมากขึ้นเพ่ือความต้องการท่ีทันกับเหตุการณ์หรือเหมาะสมกับปัญหาที่จะแก้ไข จํานวน 
10 คน 2) อบต. ควรมีเครื่องมือที่มีต้องทันเหตุการณ์และมาจากความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 
จํานวน 15 คน 
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ตารางที่ 4.76 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผน
ยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี
1. อบต. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาต้องมาจากความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนและใช้

ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าและเพียงพอกับความต้องการประชาชนเป็นหลัก 
 

11 
2. ควรมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมาจากปัญหาของชุมชนโดยตรง 20 

รวม  
 

จากตารางที่ 4.76 พบว่า ประชาชนในเขตอําเภอกระทุ่มแบนที่ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร  ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม  ดังน้ี 1) อบต. ควรมีการจัดทํา
แผนพัฒนาต้องมาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าและ
เพียงพอกับความต้องการประชาชนเป็นหลัก จํานวน 11 คน 2) ควรมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมาจากปัญหา
ของชุมชนโดยตรง จํานวน 20 คน 
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ตอนท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ปลัดอบต.,รองปลัด อบต. 
และผู้ใหญ่บ้าน ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เก่ียวกับการบริหารงานตามหลัก
สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ตัวแทนปลัดอบต.,รองปลัด อบต. และผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 5 ท่าน ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง วันที่สัมภาษณ์ 
1 นายอัครเดช สอนประสิทธ์ิ รองปลัดอบต.คลองมะเดื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
2 นายธรรมรักษ์  แสงสว่าง รองปลัดอบต.คลองหนองนกไข่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
3 นายสมหมาย ฤกษ์นาวี ปลัดอบต.บางยาง 26 กุมภาพันธ์ 2559 
4 นายชัยวัฒน์ กิตติสุบรรณ ผู้ใหญ่บ้านท่าไม้ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
5 นายทวี รอดแจ่ม ผู้ใหญ่บ้านแคราย 29 กุมภาพันธ์ 2559 

ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ดังน้ี 
 

 1. ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ ท่านมีทัศนคติเก่ียวกับบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารงานส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลัก
สาราณียธรรม เป็นอย่างไรบ้าง 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักสาราณียธรรม ได้ปฏิบัติตาม
หลักสาราณียธรรม โดยได้ให้ความสําคัญกับประชาชนเป็นสําคัญ เน่ืองจากต้องทําในฐานะหน่วยงาน
ให้บริการประชาชน หากต้องการให้องค์การมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ จะต้องให้ประชาชนได้รับ
บริการท่ีดีได้รับการแนะนําตอบสนองปัญหาความต้องการและเมื่อประชาชนมั่นใจก็จะเกิดการยอมรับและ
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในพ้ืนที่ได้อย่างไม่มีความขัดแย้ง  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักสาราณียธรรม โดยได้ให้
คําแนะนําด้วยคําพูดที่สุภาพเป็นกันเอง มีความอ่อนน้อมต่อประชาชนที่เข้าไปใช้บริการและยินดีให้
คําแนะนําช้ีแจงรายละเอียดให้ประชาชนได้เข้าใจด้วยถ้อยคําที่สุภาพไพเราะ  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักสาราณียธรรม โดยได้มีการ
ต้อนรับที่ดีเป็นกันเองไม่มีการแสดงกิริยาอาการไม่ดีต่อประชาชาชนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีไม่เลือกปฏิบัติ
ตามลําดับก่อนหลัง  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักสาราณียธรรม เจ้าหน้าที่มี
การใช้คําพูดกับผู้มาใช้บริการด้วยถ้อยคําไม่สุภาพและไม่ค่อยเคารพผู้มาใช้บริการเท่าที่ควรจนเป็นเหตุให้
เกิดความขัดแย้งกันของทั้งสองฝ่ายทั้งผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล การ
บริหารงานบุคคลตามหลักสาราณียธรรม ได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติระเบียบการให้บริการแก่ประชาชนมี
เจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําตลอดด้วยความเป็นมิตรและมีการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนรู้สึกดีเมื่อมาใช้
บริการที่ อบต.  
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สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักสาราณียธรรม ได้มีการให้คําแนะนําช้ีแจงรายละเอียด
ให้ประชาชนได้เข้าใจด้วยถ้อยคําที่สุภาพไพเราะไม่มีการแสดงกิริยาอาการที่ไม่ดีต่อประชาชนและมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีไม่เลือกปฏิบัติตามลําดับก่อนหลังมีการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนรู้สึกดีต่อการใช้บริการ
ตลอดจนสร้างความเป็นมิตรและเป็นกันเองกับประชาชนผู้มารับบริการมีพร้อมทั้งยังแนะนําให้ประชาชนได้
รู้ถึงหลักการให้บริการได้เข้าใจง่ายและเป็นไปตามแบบอย่างขององค์การบริหารส่วนตําบลท้ังน้ีเพ่ือเป็นการ
สร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนมากย่ิงขึ้น 

2. ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ ท่านมีทัศนคติเก่ียวกับบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารงานส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณ
ตามหลักสาราณียธรรม เป็นอย่างไรบ้าง 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยจัดทําประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน ในการจัดทํา
โครงการก่อนที่จะเสนอเพ่ืออนุมัติ ในการติดตามตรวจสอบการทํางานมีคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรมและซื้อสัตย์  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม โดยมี
การจัดทําแผนของหมู่บ้านในแต่ละพ้ืนที่ว่าต้องการอะไรและมีการจัดเรียงลําดับปัญหาตามความหนักเบา
และเลือกแผนสําคัญที่สุดเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม โดยการ
ทํางานของ อบต.ไม่ค่อยมีความเป็นธรรม ความเสมอภาค การกระจายการพัฒนาไม่ทั่วถึงเท่าเทียมกัน มี
การเลือกปฏิบัติ ไม่ค่อยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน และการทํางานยังขาดระเบียบวินัยพอสมควร  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม โดย
เจ้าหน้าที่ พนักงานของอบต. มีการติดประกาศให้ประชาชนได้ทราบในการจัดสรรงบประมาณโดยมีตัวแทน
แต่ละหมู่บ้านเสนองบประมาณไปทํากิจกรรมและจัดทํางบประมาณขึ้นเพ่ือให้เกิดความสามัคคีของชุมชน  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม โดยให้
ความเห็นว่า มีการส่งเสริมกิจกรรมของหมู่บ้านโดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการเรียนมีการสร้างอาคารเรียน
ให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนและมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามจุดประสงค์การใช้งานของประชาชน  

สรุปได้ว่า การบริหารงานงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม อบต.มีการจัดงบประมาณลงพื้นที่
แก้ไขปัญหาท่ีสําคัญได้ดีโดยมีการทําประชาคมลงพ้ืนที่และนําปัญหาท่ีได้จากประชาชนมาทําแบบแผน
งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากประชาชนนึกถึงประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอบต. มีการติด
ประกาศให้ประชาชนได้ทราบในการจัดสรรงบประมาณโดยมีตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเสนองบประมาณไปทํา
กิจกรรมและจัดทํางบประมาณขึ้นทั้งยังสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็ก เช่น มีการสร้างอาคารเรียนให้แก่เด็ก
นักเรียน มีการให้ทุนแก่เด็ก เป็นต้น 

3. ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ ท่านมีทัศนคติเก่ียวกับบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารงานส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์
ตามหลักสาราณียธรรม เป็นอย่างไรบ้าง 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม โดยให้
ความเห็นว่า อบต. มีการจัดซื้อ - จัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ มีการประชาสัมพันธ์ในการจัดซื้อ - 
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จัดจ้าง โดยประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีการสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีให้ประชาชนได้ทราบ และ
ประชุมช้ีแจงให้รับทราบอย่างต่อเน่ือง  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม โดยให้
ความเห็นว่า อบต. มีการให้ข้อมูลต่อชุมชนเป็นอย่างดี การจัดซื้อ - จัดจ้างมีความโปร่งใสต่อชุมชน การ
ประชุมสภาแต่ละคร้ัง อบต. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้นํารับทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบด้วย
อย่างตรงไปตรงมาและซ้ือสัตย์  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม โดยให้
ความเห็นว่า การตรวจสอบงานของ อบต. เป็นไปด้วยความยากลําบาก เพราะโดยรวมมีการเล่นพรรคเล่น
พวกอยู่มาก จึงทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความสามัคคีใน
ท้องถิ่นจนขาดความเป็นธรรม  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม โดยให้
ความเห็นว่า ต้องการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น เครื่องลอกท่อนํ้า นอกนั้นมีเพียงพอต่อประชาชน
เมื่อประชาชนต้องการใช้อุปกรณ์ช้ินใดก็มีการเขียนคําร้องเพื่อขอใช้อุปกรณ์เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม โดยให้
ความเห็นว่า อบต. มีวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถให้บริการสาธารณะได้แต่อาจจะไม่เพียงพอต่อประชาชนจึงมี
ความจําเป็นต้องจัดซื้อเพ่ิมเติม เช่น รถกระเช่าไฟฟ้า เป็นต้น การจัดซื้อ - จัดจ้างที่รับรู้ทั่วถึง มีการปิด
ประกาศข้อกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และข่าวสารที่ประชาชนควรรู้อย่างเท่าเทียมกัน 

สรุปได้ว่า การบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความ
โปร่งใสและถูกต้อง มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนซึ่งได้มาจากปัญหาของประชาชนที่จะนําไปใช้
ในกิจกรรมต่างๆได้มีการมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในการประชุมสภา แต่วัสดุอุปกรณ์ก็ยังไม่
ทันสมัยเท่าที่ควรยังต้องปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นเพ่ือการขับเคลื่อนขององค์การต่อไปให้มีระบบและ
ระเบียบมากขึ้นและทําให้ประชาชนมีความสามัคคีกันมากขึ้นกับองค์กร  

4. ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ ท่านมีทัศนคติเก่ียวกับบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารงานส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์
ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม เป็นอย่างไรบ้าง 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตาม
หลักสาราณียธรรม โดยให้ความเห็นว่า อบต. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้รับทราบในแผนการ
พัฒนาจนเกิดความขัดแย้งกันและขาดความสามัคคีของชุมชนและอบต.  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตาม
หลักสาราณียธรรม โดยให้ความเห็นว่า มีการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ให้มีอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ต่อชุมชน มีการเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบด้วยโดยมี
แนวทางความคิดไปในทางเดียวกันไม่ขัดแย้งกันและเป็นไปตามกฏระเบียบขององค์กร  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ตามหลักสาราณียธรรม โดยให้ความเห็นว่า อบต.ไม่ค่อยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นใน
การพัฒนา หรือปรับปรุงในการแก้ปัญหาของหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่ เพ่ือจะได้นําไปเป็นแนวทางในการ
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จัดงบประมาณลงในพ้ืนที่ตามความเหมาะสมจนทําให้เกิดความขัดแย้งกับความต้องการของชุมชนจนขาด
ความสามัคคีในชุมชน  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตาม
หลักสาราณียธรรม โดยให้ความเห็นว่า การจัดทําแผนพัฒนามาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าและเพียงพอกับความต้องการประชาชนเป็นหลัก     

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตาม
หลักสาราณียธรรม โดยให้ความเห็นว่า มีการพัฒนาในด้านถนนหนทางให้ชุมชนและตรวจสอบดูแลความ
เป็นอยู่ของชุมชนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นสําคัญ  

สรุปได้ว่า การบริหารงานแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามหลักสาราณียธรรม โดยมี
การจัดทําแผนพัฒนามาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเพ่ือจะได้นําไปเป็นแนวทางในการจัด
งบประมาณลงในพ้ืนที่ตามความเหมาะสมอย่างประหยัดและคุ้มค่าและเพียงพอกับความต้องการประชาชน
เป็นหลักทั้งน้ีการจัดทําแผนต้องเร่ิมจากปัญหาที่เร่งด่วนและมีความจําเป็นต่อประชาชนในการลงมือจัดทํา
เพ่ือให้เกิดความม่ันคงในองค์กรรวมท้ังประชาชนจะได้ให้ความสําคัญกับประชาคมมากข้ึนและมองเห็นว่า
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ความสําคัญอย่างมากกับประชาชนในชุมชน 
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ตารางที่ 4.77 แสดงการสรุปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นําชุมชน ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม 
 

การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามหลักสาราณียธรรม สัมภาษณ์ผู้นําชุมชน สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

 
1. 

ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณีย
ธรรม 

ท่านที่ 1 สอดคล้อง  
ท่านที่ 2 สอดคล้อง  
ท่านที่ 3 สอดคล้อง  
ท่านที่ 4 สอดคล้อง  
ท่านที่ 5 สอดคล้อง  

รวม 5 5 0 
 

จากตาราง 4.77 สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นําชุมชนทั้ง 5 ท่าน ต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตามหลักสาราณียธรรม ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ใน ด้านบริหารบุคคล
ตามหลักสาราณียธรรม มีความสอดคล้อง กันทั้ง 5 ท่าน  

 
ตารางที่ 4.78 แสดงการสรุปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นําชุมชน ด้านบริหารงบประมาณตาม 

หลักสาราณียธรรม 
 

การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามหลักสาราณียธรรม สัมภาษณ์ผู้นําชุมชน สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

 
2. 

ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสา
ราณียธรรม 

ท่านที่ 1 สอดคล้อง  
ท่านที่ 2 สอดคล้อง  
ท่านที่ 3 สอดคล้อง  
ท่านที่ 4 สอดคล้อง  
ท่านที่ 5 สอดคล้อง  

รวม 5 5 0 
 

จากตาราง 4.78 สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นําชุมชนทั้ง 5 ท่าน ต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตามหลักสาราณียธรรม ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ใน ด้านบริหาร
งบประมาณตามหลักสาราณียธรรม มีความสอดคล้อง กันทั้ง 5 ท่าน  
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ตารางที่ 4.79 แสดงการสรุปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นําชุมชน ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลัก 
สาราณียธรรม 

  

การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามหลักสาราณียธรรม สัมภาษณ์ผู้นําชุมชน สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

 
3. 

ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสา
ราณียธรรม 

ท่านที่ 1 สอดคล้อง  
ท่านที่ 2 สอดคล้อง  
ท่านที่ 3 สอดคล้อง  
ท่านที่ 4 สอดคล้อง  
ท่านที่ 5 สอดคล้อง  

รวม 5 5 0 
 

จากตาราง 4.79 สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นําชุมชนทั้ง 5 ท่าน ต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตามหลักสาราณียธรรม ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ใน ด้านบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม มีความสอดคล้อง กันทั้ง 5 ท่าน  
 
ตารางที่ 4.80   แสดงการสรุปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นําชุมชน ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนว 
    ทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม 
 

การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามหลักสาราณียธรรม สัมภาษณ์ผู้นําชุมชน สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

 
4. 

ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาตําบลตามหลัก 

สาราณียธรรม 

ท่านที่ 1 สอดคล้อง  
ท่านที่ 2 สอดคล้อง  
ท่านที่ 3 สอดคล้อง  
ท่านที่ 4 สอดคล้อง  
ท่านที่ 5 สอดคล้อง  

รวม 5 5 0 
 

จากตาราง 4.80 สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นําชุมชนทั้ง 5 ท่าน ต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตามหลักสาราณียธรรม ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ใน ด้านบริหารแผนยุทธ์
ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม มีความสอดคล้อง กันทั้ง 5 ท่าน  



 
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ไว้ 3 ประการ คือ 

1) เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ใน
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 397คน โดยวิธีการใช้สูตรการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 4 ด้าน ดังน้ี 1) 
ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม 2) ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม 3) ด้านบริหาร
วัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม  และ 4) ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตาม
หลักสาราณียธรรม  จากน้ันนําแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพ่ือคํานวณหาค่าสถิติ ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที และสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
ตามลําดับดังน้ี 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามเป็น

เพศชาย จํานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90 และเป็นเพศหญิง จํานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 53.10 
ส่วนใหญ่มีอายุ 34-41ปี จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.98 รองลงมา คือ ผู้มีอายุ 26-33 ปี จํานวน 89 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.42  และน้อยที่สุด คือ ผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.35 
ส่วนใหญ่มีระดับปริญญาตรี จํานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.76 รองลงมามีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 และน้อยที่สุด คือ มีระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.02 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง/พนักงานบริษัท จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.27 
รองลงมาคือผู้ที่มีอาชีพค้าขาย/ทําธุรกิจ จํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68 และน้อยที่สุด คือ ผู้ที่มี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.55 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 
บาท จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.72 รองลงมาผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จํานวน 113 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.46 และน้อยที่สุด คือ ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป จํานวน 51 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.85 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน  เมื่อเรียง
ตามลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม ด้านบริหาร
งบประมาณตามหลักสาราณียธรรม ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรมด้านบริหารแผนยุทธ์
ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม ตามลําดับ  

1. ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ข้อ 1. ด้าน
บริหารบุคคลมีอัธยาศัยอ่อนน้อมถ่อมตนและแต่งกายสุภาพสะอาด ไม่แสดงอาการรังเกียจหรือดูหมิ่น
เหยียดหยามประชาชน รองลงมาได้แก่ ข้อ 2.ด้านบริหารบุคคลยินดีให้คําแนะนําและช้ีแจงราย ละเอียด
กล่าววาจาสุภาพต่อผู้มาใช้บริการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 5.  ด้านบริหารบุคคลมีจริยธรรม 
คุณธรรม วางตนเป็นที่น่านับถือไว้วางใจมีความเอ้ือเฟ้ือ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและไม่แสดงกิริยาที่ไม่
เหมาะสม ตามลําดับ 

2. ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดได้แก่ 
ข้อ 1. ด้านงบประมาณมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดต้ังกลุ่มเพ่ือดําเนินกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชน รองลงมาได้แก่ ข้อ 2. ด้านบริหารงบประมาณได้ช้ีแจงรายละเอียดของงบประมาณประจําปีที่ท้องถิ่น
ได้รับให้ประชาชนทราบด้วยถ้อยคําที่สุภาพและเข้าใจง่าย  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 3. ด้าน
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บริหารงบประมาณมีการนํางบประมาณไปพัฒนาชุมชน เช่น การบูรณะถนนปรับปรุงระบบประปา 
ตามลําดับ 

3. ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม พบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดได้แก่ 
ข้อ 6. ด้านบริหารวัสดุมีการจัดซื้ออุปกรณ์เป็นไปตามความต้องการและทิศทางเดียวกันกับประชาชน 
รองลงมาได้แก่ ข้อ 3. ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างสิ่งต่างๆเล็งเห็นความสุขทุกข์ของประชาชน 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 5. ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติ ตามลําดับ 

4. ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม พบว่า 
ประชาชนมีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังน้ี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ข้อ 1. ด้านบริหารแผนพัฒนามีการจัดทําคู่มือด้านต่างๆ เช่น ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม รองลงมาได้แก่ ข้อ 3. ด้านบริหารแผนพัฒนามีการ
เอาใจใส่ความทุกข์ร้อนและเกิดจากปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 
4. ด้านบริหารแผนพัฒนามีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าและเพียงพอกับความ
ต้องการประชาชนเป็นหลัก ตามลําดับ 
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5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน “โดยรวมพบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน  มี

ทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ 
และระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดนครปฐม โดยรวมไม่แตกต่างกัน ดังน้ี 

จากสมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ คือ ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม ด้านบริหาร
งบประมาณตามหลักสาราณียธรรม ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม และด้านบริหารแผน
ยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม   

จากสมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน ทัศนคติต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ คือ ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม ด้านบริหาร
งบประมาณตามหลักสาราณียธรรม ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม และด้านบริหารแผน
ยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม  

จากสมมติฐานท่ี 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทัศนคติต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ คือ ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม ด้าน
บริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม และด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม ส่วนด้าน
บริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม  แตกต่างกัน 

จากสมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ทัศนคติต่อการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม
แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ คือ ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม ด้านบริหาร
งบประมาณตามหลักสาราณียธรรม ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม และด้านบริหารแผน
ยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม  แตกต่างกัน  
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จากสมมติฐานที่ 5 ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทัศนคติต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยรวมแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ คือ ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม ด้านบริหาร
งบประมาณตามหลักสาราณียธรรม และด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลัก
สาราณียธรรม และด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน 

 
5.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ

องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 1) ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม ประชาชนในเขตอําเภอกระทุ่มแบนมี

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังน้ี 1) 
อบต. ควรเอาใจใส่รายละเอียดที่จะพูดกับผู้มารับบริการโดยคํานึงถึงการใช้คําพูดที่ฟังเข้าใจง่ายและด้วย
ถ้อยคําที่เป็นกันเองมากย่ิงขึ้นจะทําให้เกินความสามัคคีในการมาใช้บริการ  จํานวน 15 คน 2) เจ้าหน้าที่
ต้องพูดจาไพเราะสุภาพต่อผู้มารับบริการและให้บริการด้วยความเต็มใจโดยคํานึงถึงความรู้สึกประชาชนเป็น
หลักจํานวน 25 คน 

 2) ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม ประชาชนในเขตอําเภอกระทุ่มแบนมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังน้ี 1) 
อบต. ควรพัฒนาชุมชน เช่น การซ่อมแซมถนนหนทาง ควรทําอย่างเร่งด่วน และมีการช้ีแจงให้ประชาชน
ได้รับ หรือมีการประชุมในชุมชนน้ันๆเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในส่วนที่จะบูรณะซ่อมแซม จํานวน 25 คน 2) 
อบต. ควรมีการประชาคมในชุมชนและมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง จํานวน 30 คน 
 3) ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม  ประชาชนในเขตอําเภอกระทุ่มแบนมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังน้ี 1) 
อบต. ควรมีเคร่ืองที่ทันสมัยต่อการใช้งานมากขึ้นเพ่ือความต้องการที่ทันกับเหตุการณ์หรือเหมาะสมกับ
ปัญหาที่จะแก้ไข จํานวน 10 คน 2) อบต. ควรมีเครื่องมือที่มีต้องทันเหตุการณ์และมาจากความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลัก จํานวน 15 คน 
 4) ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม 
ประชาชนในเขตอําเภอกระทุ่มแบนมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้  1) อบต. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาต้องมาจากความต้องการท่ีแท้จริง
ของประชาชนและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าและเพียงพอกับความต้องการประชาชนเป็นหลัก 
จํานวน 11 คน 2) ควรมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมาจากปัญหาของชุมชนโดยตรง จํานวน 20 คน 
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 5.1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ปลัดอบต.,รองปลัด อบต. และ
ผู้ใหญ่บ้าน ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 1) ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม ปลัดอบต.,รองปลัด อบต. และผู้ใหญ่บ้าน เห็นว่า 
สําหรับด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการให้คําแนะนําช้ีแจงรายละเอียดให้ประชาชนได้เข้าใจด้วยถ้อยคําที่สุภาพไพเราะ
ไม่มีการแสดงกิริยาอาการท่ีไม่ดีต่อประชาชนและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีไม่เลือกปฏิบัติตามลําดับก่อนหลังมีการ
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนรู้สึกดีต่อการใช้บริการตลอดจนสร้างความเป็นมิตรและเป็นกันเองกับประชาชนผู้
มารับบริการมีพร้อมทั้งยังแนะนําให้ประชาชนได้รู้ถึงหลักการให้บริการได้เข้าใจง่ายและเป็นไปตาม
แบบอย่างขององค์การบริหารส่วนตําบลทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชนเพ่ือความเข้มแข็ง
ของชุมชนมากย่ิงขึ้น 
 2) ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม ปลัดอบต.,รองปลัด อบต. และผู้ใหญ่บ้าน 
เห็นว่า การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ใน “ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม” น้ัน อบต.มีการจัดงบประมาณลงพื้นที่
แก้ไขปัญหาที่สําคัญได้ดีโดยมีการทําประชาคมลงพ้ืนที่และนําปัญหาที่ได้จากประชาชนมาทําแบบแผน
งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากประชาชนนึกถึงประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอบต. มีการติดประกาศ
ให้ประชาชนได้ทราบในการจัดสรรงบประมาณโดยมีตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเสนองบประมาณไปทํากิจกรรม
และจัดทํางบประมาณขึ้นทั้งยังสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็ก เช่น มีการสร้างอาคารเรียนให้แก่เด็กนักเรียน 
มีการให้ทุนแก่เด็ก เป็นต้น 
 3) ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม ปลัดอบต.,รองปลัด อบต. และผู้ใหญ่บ้าน 
เห็นว่า การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความ
โปร่งใสและถูกต้อง มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนซึ่งได้มาจากปัญหาของประชาชนที่จะนําไปใช้
ในกิจกรรมต่างๆได้มีการมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในการประชุมสภา แต่วัสดุอุปกรณ์ก็ยังไม่
ทันสมัยเท่าที่ควรยังต้องปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นเพ่ือการขับเคลื่อนขององค์การต่อไปให้มีระบบและ
ระเบียบมากขึ้นและทําให้ประชาชนมีความสามัคคีกันมากขึ้นกับองค์กร  

4) ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม ปลัด
อบต.,รองปลัด อบต. และผู้ใหญ่บ้าน เห็นว่า การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล มีการจัดทําแผนพัฒนามาจากความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนเพ่ือจะได้นําไปเป็นแนวทางในการ
จัดงบประมาณลงในพ้ืนที่ตามความเหมาะสมอย่างประหยัดและคุ้มค่าและเพียงพอกับความต้องการ
ประชาชนเป็นหลักทั้งน้ีการจัดทําแผนต้องเร่ิมจากปัญหาที่เร่งด่วนและมีความจําเป็นต่อประชาชนในการลง
มือจัดทําเพ่ือให้เกิดความมั่นคงในองค์กรรวมทั้งประชาชนจะได้ให้ความสําคัญกับประชาคมมากข้ึนและ
มองเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความสําคัญอย่างมากกับประชาชนในชุมชน 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยที่ควรนํามาอภิปรายผลในคร้ังน้ีมีหลายประเด็นด้วยกัน ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้

ดังต่อไปน้ี 
5.2.1 การวิเคราะห์ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ

องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณีย

ธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร ได้นําหลักสาราณียธรรมมาใช้ในบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ การ
บริหารบุคคล เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยอ่อนน้อมถ่อมตนและแต่งกายสุภาพสะอาด ไม่แสดงอาการรังเกียจหรือดู
หมิ่นเหยียดหยามประชาชน การบริหารงบประมาณมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดต้ังกลุ่ม
เพ่ือดําเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชน การบริหารวัสดุอุปกรณ์มีการจัดซื้ออุปกรณ์เป็นไปตามความต้องการและ
ทิศทางเดียวกันกับประชาชน  และการบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลได้มีการจัดทํา
คู่มือด้านต่างๆ เช่น ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กาญจนา พิมพ์สุข ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม 6 ในการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า พบว่าการประยุกต์
หลักสาราณียธรรม 6 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โรงเรียนในเขตพื้นที่ อําเภอ
เมืองขอนแก่น สังกัดงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภรณ์รัตน์  เลิศไผ่รอด ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองกรด จังหวัด
นครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองกรด จังหวัดสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในแต่ละข้อ ได้แก่ 1) ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม  2) 
ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม 3) ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม และ  4) 
ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม  ในแต่ละข้อมีประเด็นที่
นํามาอภิปรายได้ดังน้ี 

1) ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม ซึ่งมีค่าแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีอภิปราย
ได้ว่า อบต. มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการทํางานและมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีดี และเจ้าหน้าที่มีการ
วางตนที่เหมาะสมและการแต่งกายที่สุภาพสะอาดมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนที่มาใช้บริการสร้างความ
เป็นมิตรแก่ประชาชน ทั้งน้ีเกิดจาก อบต มีการจัดอบรมบุคลากรและพัฒนาจัดสรรบุคลากรเข้ามาทํางาน
เพราะทรัพยากรท่ีมีค่าที่สุดขององค์การ คือ บุคคลในองค์การ เปรียบเสมือนช้ินส่วนสําคัญในการขับเคลื่อน
องค์การเพ่ือไปสู่จุดหมายปลายทางที่กําหนดไว้  จึงส่งผลให้ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาไพทูรย์ จิตฺตทนฺโต (ลุน
พันธ์) ได้วิจัยเรื่อง “การนําหลักสาราณียธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง การศึกษาโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า การนําหลักสาราณียธรรมไป
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ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก  สอดคล้องกับ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนายอัครเดช สอนประสิทธิ์ รองปลัดอบต.คลอง
มะเด่ือ ที่กล่าวว่า โดยได้ให้ความสําคัญกับประชาชนเป็นสําคัญ เน่ืองจากต้องทําในฐานะหน่วยงาน
ให้บริการประชาชน หากต้องการให้องค์การมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ จะต้องให้ประชาชนได้รับ
บริการที่ดีได้รับการแนะนําตอบสนองปัญหาความต้องการและเมื่อประชาชนมั่นใจก็จะเกิดการยอมรับและ
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในพ้ืนที่ได้อย่างไม่มีความขัดแย้ง 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า  เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยอ่อนน้อมถ่อมตนและแต่งกาย
สุภาพสะอาด ไม่แสดงอาการรังเกียจหรือดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นน้ีอภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นว่าการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยอ่อน
น้อมถ่อมตนและการแต่งกายที่สะอาดเรียบร้อย เพราะว่า แต่ละอบต. มีการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ือให้ผู้มารับบริการเกิดความประทับใจและสร้างความสามัคคีในชุมชน
มาย่ิงขึ้น ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ประชาชนมีทัศนคติในรายข้อน้ีสูงกว่าทุกข้อ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) ท่านได้อธิบายหลักสาราณียธรรม 6 หมายถึง 
ธรรมเป็นที่ต้ังแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุที่ระลึก ถึงกัน, หลักการอยู่ร่วมกันได้แก่ เมตตากายกรรม
ช่วยเหลือ กิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสุภาพ เมตตาวจีกรรม บอกแจ้งสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ด้วยความหวังดี เมตตามโนกรรม ต้ังจิตปรารถนาดีคิดทําสิ่งที่เป็นประโยชน์  สาธารณโภคี ได้ของ
สิ่งใดมาก็แบ่งปนกันคือเมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธ์ิเสมอกันความประพฤติ
สุจริตดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัยไม่ทําตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะทิฏฐิสามัญญตามีทิฏฐิดีงาม
เสมอกันเพ่ือนพรหมจรรย์'ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับ  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า เจ้าหน้าที่มีจริยธรรม คุณธรรม วางตนเป็นที่น่านับถือ
ไว้วางใจมีความเอ้ือเฟ้ือ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่
เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นว่าการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล เจ้าหน้าที่มีจริยธรรม 
คุณธรรม วางตนเป็นที่น่านับถือไว้วางใจมีความเอ้ือเฟ้ือ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน แต่ด้วยปัญหา
ของผู้มารับบริการก็อาจจะเกิดการล่าช้า หรือการให้บริการอาจจะไม่ทั่วถึงกันเป็นเพราะเกิดจากการเข้ามา
รับบริการมีจํานวนมากจนเป็นเหตุให้เกิดการขัดแย้งของประชาชนได้ ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ประชาชนมี
ทัศนคติในรายข้อน้ีตํ่ากว่าทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปัญญา ใช้บางยาง ได้กล่าวว่า สาราณีย
ธรรม คือ ธรรมเป็นที่ต้ังแห่งความระลึกถึงธรรม เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน การพูดจาดีต่อกันไม่แสดงอาการ
รังเกียจมีนํ้าใจให้กันและกันยินดียอมรับกฎระเบียบปฏิบัติตนตามกฎฟังความคิดเห็นของกันและกันและ
นําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนและแก่สังคม  

2) ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม ซึ่งมีค่าแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ี
อภิปรายได้ว่า การบริหารงบประมาณ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดต้ังกลุ่มเพ่ือดําเนินกิจกรรม
ต่างๆในชุมชนเพ่ือความสามัคคีและผลประโยชน์ของชุมชนและยังช้ีแจงรายละเอียดของงบประมาณ
ประจําปีที่ท้องถิ่นได้รับให้ประชาชนทราบด้วยถ้อยคําที่สุภาพและเข้าใจง่ายเพ่ือให้เกิดความประทับใจแก่
ประชาชนที่มารับบริการขององค์การและมีการนํางบประมาณไปพัฒนาชุมชน เช่น การบูรณะถนนปรับปรุง
ระบบประปา หรือนําไปช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ เช่น วันสําคัญทางพุทธศาสนา เพ่ือผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลักและมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความเดือดร้อนหรือความ
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จําเป็นเร่งด่วนของหมู่บ้าน เพ่ือจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ จึงส่งผลให้ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสา
ราณียธรรมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กาญจนา  พิมพ์สุข 
ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม 6 ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์หลักสาราณียธรรม 6 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ อําเภอเมืองขอนแก่น สังกัดงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกด้านมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนายธรรมรักษ์  แสงสว่าง รองปลัด
อบต.คลองหนองนกไข่ ที่กล่าวว่า โดยมีการจัดทําแผนของหมู่บ้านในแต่ละพ้ืนที่ว่าต้องการอะไรและมีการ
จัดเรียงลําดับปัญหาตามความหนักเบาและเลือกแผนสําคัญที่สุดเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า อบต. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดต้ัง
กลุ่มเพ่ือดําเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า ประชาชน
เห็นว่าการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล มีการนํางบประมาณเพ่ือใช้ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเป็น
การสร้างความมั่นคงของชุมชนและทําให้มองเห็นปัญหาได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้นรวมถึงเป็นการสร้างความ
สามัคคีให้แก่ชุมชนและองค์การสนับสนุนให้ทํางานได้ดําเนินการไปอย่างราบร่ืนจนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างดี ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ประชาชนมีทัศนคติในรายข้อน้ีสูงกว่าทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ M2 (Money) ได้แก่ ด้านการเงินที่จะต้องหาเงินมาเพ่ือใช้ในการดําเนิน
กิจกรรม ตามที่กําหนดเวลาที่ถูกต้องสอดคล้องกัน ดังน้ันการพิจารณาเรื่องแหล่งเงิน การจัดสรรเพ่ือเป็น 
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม และรายการต่างๆ ใช้จ่ายให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์โดยไม่รั่วไหลสูญเสีย หรือฟุ่มเพ่ือย  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า มีการนํางบประมาณไปพัฒนาชุมชน เช่น การบูรณะ
ถนนปรับปรุงระบบประปา มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นว่าการ
พัฒนาซ่อมแซมยังไม่ครอบคลุมถึงทุกพ้ืนที่ในแต่ละชุมชนบางชุมชนมีสิ่งที่ต้องการมากพอแล้วแต่บางชุมชน
ยังไม่มีเป็นเพราะงบประมาณที่มีจํากัดจึงทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตลอดทุกชุมชนจนอาจเกิดความ
ขัดแย้งได้ อาจด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ประชาชนมีทัศนคติในรายข้อน้ีตํ่ากว่าทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สมคิด บางโม ได้อธิบายองค์ประกอบของการบริหารที่สําคัญ และมีความจําเป็นต่อองค์การ ดังน้ี 1) 
วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่าดําเนินการไปทําไม เพ่ืออะไร และ ต้องการอะไร 2. ทรัพยากร
ในการบริหาร 4 Ms คือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการวัด
การ (Management) การบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ทรัพยากรชอง องค์การที่มี
อยู่ระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยนําเข้าและค่าใช้จ่ายกับปัจจัยนําออกและรายได้ ขององค์การ   

3) ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม  ซึ่งมีค่าแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ี
อภิปรายได้ว่า อบต. มีการให้คําแนะนําวิธีใช้อุปกรณ์แก่ประชาชนด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใสเป็นมิตรไมตรีต่อ
ประชาชนผู้มารับบริการเพ่ือสร้างสัมพันธ์และเป็นกันเองให้เกิดความสามัคคีในชุมชนรวมถึงมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติหน้าที่และเอาใจใส่ความสุขทุกข์ของประชาชนใน
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเพ่ือความเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันขององค์การและชุมชน จึงส่งผลให้ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก  ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภรณ์รัตน์  เลิศไผ่รอด ได้วิจัยเรื่อง “ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองกรด 
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จังหวัดนครสวรรค์” โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนายชัยวัฒน์ 
กิตติสุบรรณ ผู้ใหญ่บ้านท่าไม้ ที่กล่าวว่า ต้องการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น เครื่องลอกท่อนํ้า 
นอกน้ันมีเพียงพอต่อประชาชนเมื่อประชาชนต้องการใช้อุปกรณ์ช้ินใดก็มีการเขียนคําร้องเพ่ือขอใช้อุปกรณ์
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า มีการจัดซื้ออุปกรณ์เป็นไปตามความต้องการและ
ทิศทางเดียวกันกับประชาชน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นว่าการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ได้มีการช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการซื้อและจัดหาอุปกรณ์ที่เป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนเป็นสําคัญ เพราะเกิดจากความใกล้ชิดกับชุมชนและมองเห็นปัญหาความ
ต้องการของชุมชนรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ติดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงในแต่ตําบล
มีวัสดุเพียงพอต่อการใช้งานทั้งในส่วนขององค์กรและประชาชนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เป็นอย่างดี
โดยตระหนักถึงความสําคัญและผลประโยชน์ของประชาชน ที่จะสามารถช่วยให้การดําเนินงานตามหน้าที่
ของหน่วยงานน้ันๆ อย่างได้ผล หรือเป็นประโยชน์ที่สุดแก่ชุมชน ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ประชาชนมีทัศนคติใน
รายข้อน้ีสูงกว่าทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาวาเอก นภดล  บงกชกาญจน์ ได้วิจัยเรื่อง “การ
ปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากรศูนย์ซ่อมอากาศยานกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ” 
ทั้ง 6 ด้าน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติ  มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนเห็นว่าเครื่องมือ มีพอต่อการใช้งานแต่ในทางกลับกันอาจจะไม่ทันสมัยกับการใช้งานหรือมีไม่ทั่ว
ถึงกับการให้บริการในการจัดเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรในแต่ละ อบต. รวมถึง
งบประมาณและความจําเป็นในแต่ละ อบต. ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าอุปกรณ์เครื่องมือใน อบต. อาจมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในบางพ้ืนที่ ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ประชาชนมีทัศนคติในรายข้อน้ีตํ่า
กว่าทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จุมพล สวัสดิยากร ได้อธิบายโดยทั่วไปการบริหาร คือ การที่บุคคล
ต้ังแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันทํางานเพ่ือจุดประสงค์อย่างเดียวกันในการบริหารถือว่ามีทรัพยากร 
(Administration resources) ที่เป็นปัจจัยที่สําคัญ 4 ประการคือ คน(Men) เงิน(Money) วัตถุสิ่งของ
(Material) และการ จัดการ(Management) หรือที่เรียกสั้นว่า 4 M ปัจจุบันมีนักวิชาการหลายท่านได้
พิจารณาทรัพยากร การบริหารไปในลักษณะที่มีขอบเขตกว้างขวางย่ิงขึ้น และมองว่าทรัพยากรบริหาร
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ คน เงิน วัตถุสิ่งของ อํานาจหน้าที่ เวลา กําลังใจในการทํางาน และความสะดวกต่างๆ ทั้งน้ี
ได้ย้ําถึงความจําเป็นและความสําคัญของอํานาจหน้าที่   

4) ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม ซึ่งมีค่าแปลผลใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา มีการจัดทําคู่มือด้านต่างๆ เช่น ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมและได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดทําแผนชุมชนด้วยถ้อยคําที่เป็นมิตรและเป็นกันเองเพราะในการจัดทําแผนคือหัวใจหลักขององค์การ
จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เกิดความราบรื่นในการดําเนินงานของชุมชนจึงต้องมีการเอาใจใส่และปัญหา
จากประชาชนอย่างแท้จริงเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันดังน้ันจึงมีการประชาคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอปัญหาในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. จึงส่งผลให้ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาตาม
หลักสาราณียธรรม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาวาเอก นภดล  บงกช
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กาญจน์ ได้วิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากรศูนย์ซ่อมอากาศยานกองการบิน
ทหารเรือ กองเรือยุทธการ” โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนาย
สมหมาย ฤกษ์นาวี ปลัดอบต.บางยาง ที่กล่าวว่า อบต.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นใน
การพัฒนา หรือปรับปรุงในการแก้ปัญหาของหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่ เพ่ือจะได้นําไปเป็นแนวทางในการ
จัดงบประมาณลงในพ้ืนที่ตามความเหมาะสมจนทําให้เกิดความขัดแย้งกับความต้องการของชุมชนจนขาด
ความสามัคคีในชุมชน  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า แผนพัฒนามีการจัดทําคู่มือด้านต่างๆ เช่น ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีอภิปราย
ได้ว่า ประชาชนเห็นว่าการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล จัดทําคู่มือแผนพัฒนาเป็นภารกิจอันดับ
แรกที่มีความสําคัญเพ่ือให้มีความชัดเจนขององค์การในการพัฒนาชุมชนร่วมถึงเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในสังคมและยังเป็นการจัดระเบียบขององค์การให้มีความเหมาะสมและสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ประชาชนมีทัศนคติในรายข้อน้ีสูงกว่าทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พนัส 
หันนาคินทร์ ได้ให้ความเห็นการบริหาร คือ กระบวนการที่ผู้บริหารใช้อํานาจตลอดจนทัพยากรต่างๆ เช่น 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ที่มีอยู่หรือคาดว่าจะมีจัดการดําเนินงานของสถาบันหรือหน่วยงานน้ันๆให้ดําเนินไปสู่
จุดหมายที่ต้องการ 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า แผนพัฒนามีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าและเพียงพอกับความต้องการประชาชนเป็นหลัก มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นน้ีอภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นว่าทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4 ประการคือ คน เงิน วัสดุ การบริหารงาน 
มีความสําคัญต่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากอาจมีปัจจัยมาจากสภาพแวดล้อมท้องถิ่นที่อยู่อาศัยไม่
เอ้ืออํานวยในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้ประชาชน ทํางานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสีย
ค่าใช้จ่ายต่ําสุด การทํางานให้ สําเร็จอย่างเดียวไม่พอ แต่จะต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การ
ทําให้ได้ทั้งสองอย่าง คือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการและการใช้ทรัพยากรต่ําสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่าง
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ประชาชนมีทัศนคติในรายข้อน้ีตํ่ากว่าทุกข้อ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว์ ได้อธิบายการบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ทํางานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ําสุด การทํางานให้ สําเร็จอย่าง
เดียวไม่พอ แต่จะต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การทําให้ได้ทั้งสองอย่าง คือ งานบรรลุผลตามท่ี
ต้องการและการใช้ทรัพยากรต่ําสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผล และประสิทธิภาพ  
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5.2.2 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ของประชาชนท่ีมีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน 

ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยจําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มี อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ใน
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประชาชนที่
มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกันมีทัศนคติ  ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในแต่ละส่วนมีประเด็นที่จะ
นํามาอภิบายดังน้ี 

1) จากสมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมทั้งในส่วนของผู้บริหารและ
พนักงานส่วนตําบลต้องถือปฏิบัติตามกันทั้งหมด ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งผลการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมย่อมแสดงให้เห็นว่าทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลโดยภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจในการนําหลัก
สาราณียธรรมบริหารงานประสบความสําเร็จหรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ประชาชนท้ังสองเพศมีความ
เข้าใจ และมีสิทธิในการใช้บริการเท่าเทียมกัน ดังน้ันเพศชายหรือเพศหญิงไม่มีผลต่อการบริหารงานต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภรณ์รัตน์  เลิศไผ่รอด ได้วิจัยเรื่อง “ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองกรด 
จังหวัดนครสวรรค์” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีเพศทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 2) จากสมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่อายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความรู้สึก นึกคิด พฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อม อันเกิดจากประสบการณ์ที่บุคคลได้แสดงออกมาต่อสิ่งต่างๆท่ีได้รับรู้ว่าพอใจหรือไม่พอใจ 
ต่อสิ่งเหล่าน้ันและท่าทีที่ชอบหรือไม่ชอบอย่างใดอย่างหน่ึงต่อการบริหารงานจะเห็นได้ว่าอายุน้อยหรือมี
อายุมาก จะเป็นวัยไหนก็ตาม ช่วงอายุไม่มีผลต่อระดับทัศนคติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาเอก
มร ฐิตปญฺโญ ได้วิจัยเรื่อง “ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน 
มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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3) จากสมมติฐานที่ 3 ประชาชนท่ีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  แตกต่าง
กัน 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนทุกระดับ
การศึกษาย่อมได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกระดับช้ันไม่มีการแบ่งระดับการศึกษาในการให้บริการ 
การศึกษาที่ต่างกัน ไม่มีผลทําให้มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล แตกต่างกัน เพราะความรู้ทางด้านหลักสาราณียธรรมของผู้ที่มีการศึกษาต่างกัน ย่อมไม่แตกต่างกัน
ไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระมหาไพทูรย์ จิตฺตทนฺโต (ลุนพันธ์) ได้วิจัยเรื่อง “การนําหลักสา
ราณียธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ใน
เขตจังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีนําหลักสาราณียธรรมไปใช้
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

4) จากสมมติฐานท่ี 4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสา
ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน 

  ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า อาชีพของแต่ละบุคคลมีผลต่อการ
ตัดสินใจดําเนินงานต่าง ๆ อาจเป็นไปตามกลุ่มองค์กร หรือสิ่งแวดล้อมในองค์กร อาชีพก็ขึ้นอยู่กับความ
จําเป็นของแต่ละอาชีพในการขอใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระมหาอนุชิต  อนุจารี (ถนัด
เลื่อย) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลแข้ อําเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาสังคมตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลแข้ แตกต่างกัน 

5) จากสมมติฐานที่ 5 ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีทัศนคติต่อการบริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีทัศนคติของต่อการบริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมแตกต่างกัน อภิปราย
ได้ว่า ประชาชนที่มีรายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมแตกต่าง
กัน กับประชาชนท่ีมีรายได้ 10,001-15,000 และที่มีรายได้15,001-20,000 บาท เพราะเกิดจากความจําเป็น
ในการดําเนินชีวิตและการเข้าไปใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวิธานสุตาภรณ์  สมาจาโร 
(ม่ันประสงค์) ได้วิจัยเรื่อง “ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรที่ว่าการอําเภอกงไกรลาศ” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร แตกต่างกัน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลดังกล่าวมาแล้ว สามารถสรุปผลเป็น

ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังน้ี 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณีย

ธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังน้ี 
1) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 1 คือ ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรมพบว่า อยู่

ในระดับมาก  ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ควรรักษา โดย
ส่งเสริมให้ การปฏิบัติงานของสมาชิก อบต. เอาใจใส่รายละเอียดที่จะพูดกับผู้มารับบริการโดยคํานึงถึงการ
ใช้คําพูดที่ฟังเข้าใจง่ายและด้วยถ้อยคําที่เป็นกันเองมากยิ่งขึ้นจะทําให้เกินความสามัคคีในการมาใช้บริการ 

2) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 2 คือ ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม 
พบว่า อยู่ในระดับมากดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ควรรักษา 
โดยส่งเสริมให้ อบต. การพัฒนาชุมชน เช่น การซ่อมแซมถนนหนทาง ควรทําอย่างเร่งด่วน และมีการช้ีแจง
ให้ประชาชนได้รับ หรือมีการประชุมในชุมชนน้ันๆเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในส่วนที่จะบูรณะซ่อมแซม 

3) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 3 คือ ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม  
พบว่า อยู่ในระดับมาก ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ควร
รักษา โดยส่งเสริมให้ อบต. มีเครื่องที่ทันสมัยต่อการใช้งานมากขึ้นเพ่ือความต้องการท่ีทันกับเหตุการณ์หรือ
เหมาะสมกับปัญหาที่จะแก้ไข 

4) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 4 คือ ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ควรรักษา โดยส่งเสริมให้ อบต. การจัดทําแผนพัฒนาต้องมาจากความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าและเพียงพอกับความต้องการ
ประชาชนเป็นหลัก 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป ดังน้ี 
1) ควรศึกษาเรื่องการบริหารงานด้านแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนตําบล ในอําเภออ่ืน ๆ 
2) ควรศึกษาโดยเฉพาะในด้านใดด้านหน่ึงของงานในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลตามหลักสาราณียธรรม ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม ด้านบริหาร
งบประมาณตามหลักสาราณียธรรม ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม ด้านบริหารแผนยุทธ์
ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณียธรรม  เพ่ือจักได้ทราบข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์
เฉพาะแก่การบริหารงานขององค์การรบริหารส่วนตําบลด้านน้ันๆ 
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3) การสัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์ นายอัครเดช สอนปรสิทธ์ิ, 25 กุมภาพันธ์ 2559. รองปลัดอบต.คลองมะเด่ือ 
สัมภาษณ์ นายธรรมรักษ์ แสงสว่าง, 26 กุมภาพันธ์ 2559. ปลัดอบต.หนองนกไข่ 
สัมภาษณ์ นายสมหมาย ฤกษ์นาวี, 26 กุมภาพันธ์ 2559. ปลัดอบต.บางยาง 
สัมภาษณ์ นายชัยวัฒน์ กิตติสุบรรณ, 26 กุมภาพันธ์ 2559. ,  ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าไม้ 
สัมภาษณ์ นายทวี รอดแจ่ม, 29 กุมภาพันธ์ 2559. ผู้ใหญ่บ้านบ้านแคราย 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

1) ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ 
วุฒิการศึกษา   Ph.D. (Buddhist Studies) Magadh University 
ตําแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

2) รศ.ดร.ศรชัย  ท้าวมิตร 
วุฒิการศึกษา   Ph.D. (Social science) Magadh University 
ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
3) พ.ต.อ.ศ.ดร.นิธิ  ศรีวัฒนา 

วุฒิการศึกษา   Ph.D. (Social science) Magadh University 
        ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

 4) ดร.กรุณา  มรุลาภรังสรรค์ 
วุฒิการศึกษา   Ph.D. (Political science) Magadh University 
ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
   วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ 

 5) จ่าเอกดิเรก เรียงทอง 
วุฒิการศึกษา   รป.ม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแคราย อําเภอกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการ Try Out 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากร 
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ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รายช่ือผู้ให้การสัมภาษณ์ 
 
1. นายอัครเดช สอนประสิทธ์ิ 

อายุ   41 ปี  
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  รองปลัด อบต.  
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 199/337 หมู่ 5 ตําบลคลองมะเด่ือ อําเภอกระทุ่ม

แบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
2 . นายธรรมรักษ์  แสงสว่าง  

อายุ   55 ปี  
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์  
ตําแหน่งปัจจุบัน  ปลัด อบต.  
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 8 ตําบลหนองนกไข่ อําเภอกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
 
3.. นายสมหมาย ฤกษ์นาวี  

อายุ   41ปี  
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ปลัด อบต.  
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 199 หมู่ 10 ตําบลบางยาง อําเภอกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
 
4. นายชัยวัฒน์ กิตติสุบรรณ 

อายุ   50 ปี  
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ 
ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 57/2 หมู่ 7 ตําบลท่าไม้ อําเภอกระทุ่มแบน  

 
5. นายทวี รอดแจ่ม 

อายุ   58 ปี  
วุฒิการศึกษา  ป.7 
ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 97 หมู่ 5 ตําบลแคราย อําเภอกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
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ภาคผนวก ช 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ซ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

และแบบสัมภาษณ์ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
เรื่อง 

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 
คําชี้แจง 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามน้ีตามเป็นจริง โดยใส่เครื่องหมาย ลงใน (  ) หรือเติมข้อความ
ลงในช่องว่าง ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะปกปิดเป็นความลับ แต่จะนําไปวิเคราะห์ เพ่ือนําผลการวิจัยไปแก้ไข
ปรับปรุงเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2  ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ บริหาร

ส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตอนท่ี 1 ปัจจั

1.  เพศ  
1. (  

2. อายุ         
 1. (   
 3. (   
 5. (  
 
3. ระดับการศึ
 1. (  
 3. (  
 5. (  
4. อาชีพ 

1. (  
3. (  
5. (  

5. รายได้ต่อเดื
 1. (  
 3. (  
 5. (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัยส่วนบุคคลข
เลขที

  ) ชาย 
                 
 ) 18 - 25 ปี 
 ) 34 - 41 ปี 
  ) 50 ปีขึ้นไป

ศกึษา
  ) ประถมศึก
  ) มัธยมศึกษ
  ) ปริญญาโท

  ) นักเรียน/นั
  ) ค้าขาย/ทาํ
  ) รับราชการ
ดือน
  ) 5,000 บาท
  ) 10,001 - 1
  ) 20,001 ขึ้น

ของผู้ตอบแบ
ที่แบบสอบถาม
 

  
 
  

ป 

ษา 
ษาตอนปลาย
ทขึ้นไป 

นักศึกษา
าธุรกิจ 
ร/พนักงานรัฐวิ

ทลงมา 
15,000 บาท
นไป 

บบสอบถาม 
ม..... 

2. (    

 2. (    
4. (    

2. (    
4. (    

2. (    
4. (    

วิสาหกิจ 

2. (    
4. (    

 
) หญิง 

) 26 - 33 ปี 
) 42 - 49 ปี

) มัธยมศึกษา
) ปริญญาตรี

) รับจ้าง/พนัก
) เกษตรกรรม

) 5,001 - 10,
) 15,001 - 20

 

ตอนต้น        

กงานบริษัท    
ม 

000 บาท 
0,000 บาท 

สําหรับผู้
 1    
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ผูวิ้จัย 
 2     3     
           
        4 

        5 

       
   6         

      
   7        

        8  

   



ตอนท่ี 2 ทัศน
ตําบ

 

ข้อที่ 

 
1) ด้านบรหิ
1.1  ด้าน

กายสุ
หยาม

1.2  ด้าน
ละเอี

1.3 ด้านบ
เลือก

1.4  ด้าน
ตอบแ

1.5 ด้านบ
นับถื
แสดง

1.6 ด้านบ
ของป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นคติของประช
บลในอําเภอกร

หารบุคคลตามห
นบริหารบุคคลมี
สภุาพสะอาด ไ
มประชาชน 
นบริหารบุคคลยิ
ยดกล่าววาจาส
บริหารบุคคลให
กปฏิบัติตามลํา
นบริหารบุคคลใ
แทน 
บริหารบุคคลม
อไว้วางใจมีคว
งกิริยาที่ไม่เหม
บริหารบุคคลมี
ประชาชนในกา

ชาชนที่มีต่อก
ระทุ่มแบน จัง

 
ข้อความ

 

หลักสาราณยี
มอัีธยาศัยอ่อน
ไม่แสดงอาการ

ยินดีให้คําแนะ
สุภาพต่อผู้มาใ
ห้เกียรติแก่ปร
ดับก่อนหลัง
ให้บริการแก่ป

มีจริยธรรม คุ
วามเอื้อเฟ้ือ มี
มาะสม 
มีใจกว้างและพ
ารปฏิบัติงาน 

การบริหารงาน
งหวัดสมุทรสา

ม 

ยธรรม 
นน้อมถ่อมตนแ
รรังเกียจหรือดู

ะนําและช้ีแจงร
ใช้บริการ 
ระชาชนด้วยไม

ระชาชนโดยไม

คุณธรรม วางต
ีมนุษย์สัมพันธ

พร้อมรับฟังค

นตามหลักสา
าคร 

และแต่ง
หมิ่นเหยียด

ราย 

มตรีจิตไม่

ม่มุ่งหวังสิ่ง

ตนเป็นที่น่า
ธ์ที่ดีและไม่

วามคิดเห็น

ราณียธรรมข

ระด
มาก
ที่สุด

มาก

5 4 

  

  

  

  

  

  

ององค์การบริ

ดับความคิดเห็
ก ปาน

กลาง 
น้

3 
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ริหารส่วน

หน็ 
น้อย น้อย

ที่สุด
2 1 

  

  

  

  

  

  

สําหรับ
ผู้วิจัย 

 
 
      9  

      10 

      11 

      12
  

 
      13 

 
 

      14 



ข้อที่ 

 

2) ด้านบรหิ
2.1 ด้านง

จัดต้ัง
2.2 ด้านบ

งบปร
ถ้อยค

2.3 ด้านบ
ชุมชน

2.4 ด้านบ
เช่น ว
ประช

2.5 ด้านบ
ช้ีแจง
หน้าที

2.6 ด้านบ
ในกา
ของห

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หารงบประมาณ
งบประมาณมีก
งกลุ่มเพ่ือดําเนิ
บริหารงบประม
ระมาณประจํา ี
คําที่สุภาพและ
บริหารงบประม
น เช่น การบูรณ
บริหารงบประม
วันสําคัญทางพ
ชาชนเป็นหลัก 
บริหารงบประม
งให้ประชาชนไ
ที่โปร่งใสตรวจ
บริหารงบประ
ารเสนอปัญหาค
หมู่บ้าน เพ่ือจัด

 
ข้อความ

 

ณตามหลักสาร
การส่งเสริมและ
นินกิจกรรมต่าง
มาณได้ช้ีแจงรา
ปีที่ท้องถิ่นได้ร
ะเข้าใจง่าย 
มาณมีการนําง
ณะถนนปรับป
มาณมีการนําไ
พุทธศาสนา เพื

มาณในการจัด
ได้รับทราบด้วย
สอบได้ 
มาณเปิดโอกา
ความเดือดร้อน
ดสรรงบประมา

ม 

ราณียธรรม 
ะสนับสนุนให้ช
งๆในชุมชน 
ายละเอียดของ
รับให้ประชาชน

งบประมาณไปพ
ปรุงระบบประป
ไปช่วยเหลือกิจ
พ่ือผลประโยชน

ดซื้อพัสดุอุปกร
ยความซื่อสัตย์

าสให้ประชาชน
นหรือความจํา
าณลงพื้นที่ 

ชุมชนมีการ

ง
นทราบด้วย

พัฒนา
ปา 
จกรรมต่างๆ 
น์ของ

รณ์มีการ
ย์สุจริตต่อ

นมีส่วนร่วม
เป็นเร่งด่วน

ระด
มาก
ที่สุด

มาก

5 4 

  

  

  

  

  

  

ดับความคิดเห็
ก ปาน

กลาง 
น้

3 
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หน็ 
น้อย น้อย

ที่สุด
2 1 

  

  

  

  

  

  

สําหรับ
ผู้วิจัย 

 

 
      15  

      16 

      17 

      18
  

 
      19 

 
 

      20 



ข้อที่ 

 
3) ด้านบรหิ

3.1 ด้านบ
ประช
ประช

3.2 ด้านบ
ทราบ

3.3   ด้านบ
ความ

3.4   ด้านบ
ถึงปร

3.5 ด้านบ
ประช

3.6 ด้านบ
ต้องก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หารวัสดุอุปกรณ

บริหารวัสดุอุ
ชาชนด้วยคว
ชาชนผู้มารับบ ิ
บริหารวัสดุอุ
บเพ่ือนําไปสู่กา
บริหารวัสดุอุป
มสุขทุกข์ของป
บริหารวัสดุอุป
ระโยชน์ของกา

บริหารวัสดุอุ
ชาชนอย่างทั่วถึ

บริหารวัสดุมี
การและทิศทาง

 
ข้อความ

 

ณ์ตามหลักสา

ปกรณ์ให้คําแ
วามย้ิมแย้มแ
ริการ 
ปกรณ์ได้ประ
ารปฏิบัติ 
ปกรณ์ในการก่อ
ระชาชน 
ปกรณ์ในการจั
ารใช้งานของปร

ปกรณ์มีเพียง
ถึงและเท่าเทีย

มีการจัดซื้ออุป
งเดียวกันกับป

ม 

าราณียธรรม  

แนะนําวิธีใช้อ
แจ่มใสเป็นมิต

ะชาสัมพันธ์ให้

อสร้างสิ่งต่างๆ

จัดหาวัสดุอุปก
ระชาชนเป็นสํ

งพอต่อการให้
ยมกันโดยปราศ

ปกรณ์เป็นไป
ระชาชน 

 

อุปกรณ์แก่
ตรไมตรีต่อ

ห้ประชาชน

ๆเล็งเห็น

กรณ์เล็งเห็น
าคัญ 

ห้บริการแก่
ศจากอคติ 

ปตามความ

ระด
มาก
ที่สุด

มาก

5 4 

  

  

  

  

  

  

ดับความคิดเห็
ก ปาน

กลาง 
น้

3 
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หน็ 
น้อย น้อย

ที่สุด
2 1 

  

  

  

  

  

  

สําหรับ
ผู้วิจัย 

 
 

      21  

      22 

      23 

      24
  

 

      25 

 

      26 



ข้อที่ 

 
4) ด้านบรหิ

4.1 ด้านบ
ด้านบ
ส่วนร

4.2 ด้านบ
ร่วมกิ
และเ

4.3   ด้านบ
เกิดจ

4.4   ด้านบ
ประห
ประช

4.5 ด้านบ
โครงก
ซื่อสตั

4.6 ด้านบ
ข้อบัง
ส่วนร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หารแผนยุทธ์ศ

บริหารแผนพัฒ
บุคลากร ด้านง
รวม 

บริหารแผนพัฒ
กิจกรรมการจัด
ป็นกันเอง 
บริหารแผนพัฒ
จากปัญหาของป

บริหารแผนพัฒ
หยัดและคุ้มคา่
ชาชนเป็นหลัก 
บริหารแผนพัฒ
การให้ประชาช
ตย์สุจริตต่อหน
บริหารแผนพั
งคับโครงการมี
ร่วมเสนอปัญห

 
ข้อความ

 

ศาสตร์การพฒั

ฒนามีการจัดทํ
งบประมาณเพ่ื

ฒนาได้ประชาสั
ดทําแผนชุมชน

ฒนามีการเอาใจ
ประชาชนอย่า

ฒนามีการวางแ
าและเพียงพอกั

ฒนาได้ประกาศ
ชนได้รับทราบเ
น้าที่ 
พัฒนาในการจ
มีการลงมติ ปร
หาและความต้อ

ม 

ฒนาตามหลักส

ทาํคู่มือด้านต่าง
อประโยชน์สุข

สัมพันธ์ให้ประ
นด้วยถ้อยคําที่

จใส่ความทุกข์
างแท้จริง 

แผนการใช้ทรัพ
กับความต้องกา

ศผลการดําเนิน
เพ่ือความถูกต้

จัดทําแผนพัฒ
ะชาคมเพ่ือให้
องการ 

สาราณียธรรม 

งๆ เช่น 
ขของ

ะชาชนเข้า
เป็นมิตร

ข์ร้อนและ

พยากรอย่าง
าร

นงาน/
้องและ

ฒนา อบต. 
้ประชาชนมี

ระด
มาก
ที่สุด

มาก

5 4 
  

  

  

  

  

  

  

ดับความคิดเห็
ก ปาน

กลาง 
น้

3 
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หน็ 
น้อย น้อย

ที่สุด
2 1 

  

  

  

  

  

  

สําหรับ
ผู้วิจัย 
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      32 
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล  
 ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
1. ท่านคิดว่าการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบุคคลตามหลกัสาราณียธรรม มีแนวทางเป็นอย่างไรบ้างและควรมี
แนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………….................... 
2. ท่านคิดว่าการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอ 
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม มีแนวทางเป็นอย่างไร
บ้างและควรมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………….................... 
3. ท่านคิดว่าการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่ม 
แบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม มีแนวทางเป็นอย่างไรบ้างและ
ควรมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………………………………….……………....
............................................................................................................................................ 
4. ท่านคิดว่าการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอกระทุ่ม 
แบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสาราณีย
ธรรม มีแนวทางเป็นอย่างไรบ้างและควรมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………………………………….……………....
............................................................................................................................................ 

 
 

ขออนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างย่ิงที่ให้ความร่วมมือ 
 

พระทัตเทพ  ธมฺมานนฺโท (จันทึก) 
พระนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง 
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลใน

อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 
คําชี้แจง 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามน้ีตามเป็นจริง หรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ข้อมูล
ที่ได้ทั้งหมดจะปกปิดเป็นความลับ แต่จะนําไปวิเคราะห์ เพ่ือนําผลการวิจัยไปแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่
เก่ียวกับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2  ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยการกรอกข้อความลงในช่องว่าง   
              ตามความเป็นจริงเท่าที่สามารถเปิดเผยได้ 
ตอนท่ี 2 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ลําดับที่สัมภาษณ์................... 
ช่ือ.................................................................นามสกุล...........................................อายุ....................ปีตําแหน่ง
..................................................................................เงินเดือน.......................................บาทการศึกษา
...................................................สาขา..................................................................................ที่อยู่ บ้านเลขท่ี
.........................หมู่ที่.......................ถนน.....................................................................ตําบล...........................................
อําเภอ........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.................................โทร
.................................................มือถือ.................................... 
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ตอนท่ี 2 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหาร  
              ส่วนตําบลในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  

(หลักธรรมสาราณียธรรม คือ เป็นธรรมที่ส่งเสริมความพร้อมเพรียงสามัคคีของหมู่คณะ สร้าง
ความปรารถนาดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกาย วาจา และใจ คือ ทําดี พูดดี และคิดดีต่อกัน มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันแลกัน มีความประพฤติเหมือนคนอ่ืนๆไม่ทําให้หมู่คณะเสียหาย) 

1) มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารงานส่วนตําบลในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารบคุคลตามหลักสาราณียธรรม
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................... 

2) มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารงานส่วนตําบลในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................... 

3) มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารงานส่วนตําบลในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม 
.............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

4) มีทัศนคติต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารงานส่วนตําบลในอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตําบลตามหลักสา
ราณียธรรม
.............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 

 
ขออนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างย่ิงที่ให้ความร่วมมือ 

พระทัตเทพ  ธมฺมานนฺโท (จันทึก) 
ผู้วิจัย 

คณะสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ฌ 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง  

ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
(R ) 

N

R
IOC 

 
หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2  คนที่ 3 คนที่4 คนที่5

1. ด้านบริหารบุคคลตามหลักสาราณียธรรม 

1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

5. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

2. ด้านบริหารงบประมาณตามหลักสาราณียธรรม 

1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

5. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 
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3. ด้านบริหารวัสดุอุปกรณ์ตามหลักสาราณียธรรม 

1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

5. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

4) ด้านบริหารแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาตามหลักสาราณียธรรม   

1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

5. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 

6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 นําไปใช้ได้ 
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ภาคผนวก ญ 
ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbaach) 
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ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale       Corrected 
               Mean         Variance        Item-             Alpha 
              if Item         if Item        Total            if Item 
              Deleted        Deleted     Correlation      Deleted 
 
A1 86.6333 52.6540 .2482 .8469 
A2 86.6333 51.6195 .3434 .8429 
A3 86.5667 50.4609 .4799 .8371 
A4 86.5667 49.8402 .5424 .8345 
A5 86.5333 51.9816 .3431 .8426 
A6 86.5000 50.1897 .4396 .8389 
B1 86.8667 51.1540 .5138 .8365 
B2 86.6333 53.3437 .2518 .8454 
B3 86.7667 50.8057 .5900 .8343 
B4 86.7333 52.1333 .4381 .8393 
B5 86.6000 52.1103 .4074 .8401 
B6 86.8667 51.4299 .4811 .8376 
C1 86.8333 54.2126 .2279 .8454 
C2 86.7667 52.8747 .3344 .8425 
C3 86.7333 52.4782 .4546 .8393 
C4 86.7333 52.6161 .3775 .8412 
C5 86.8000 52.8552 .3279 .8427 
C6 87.0667 53.9264 .1343 .8515 
D1 86.6667 53.4023 .3616 .8420 
D2 86.8000 50.2345 .5349 .8350 
D3 86.8333 50.8333 .5074 .8364 
D4 86.7667 51.0126 .4617 .8379 
D5 86.8000 49.8897 .5288 .8350 
D6 86.8000 51.6828 .3273 .8437 
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Reliability Coefficients 
N of Cases  =     30.0                    N of Items = 24 
Alpha   =    .8461 
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ภาคผนวก ฎ 
ภาพถ่ายประกอบการสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทัศนคติขอ
องค์การบ

ตําแหน

ตําแหน่ง ป

ภาพ
องประชาชนที่
บริหารส่วนตํา

รูปภาพท
น่ง รองปลัดอบ

รูปภาพ
ปลัด อบต. หน

พถ่ายประกอบ
มีต่อการบริห
าบล ในอําเภอ

 

ที่ 1 นายอัคร
บต. คลองมะเด่ื

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พที่ 2 นายธรร
นองนกไข่ อําเภ

บการสัมภาษณ์
ารงานตามหลั
อกระทุ่มแบน จ

เดช สอนประสิ
ด่ือ อําเภอกระท

รมรักษ์ แสงสว
ภอกระทุ่มแบน

ณ์ 
ลักสาราณียธร
จังหวัดสมุทรส

สิทธิ ์
ทุ่มแบน จังหวั

ว่าง 
น จังหวัดสมุทร

รรมของ 
สาคร 

วัดสมุทรสาคร 

รสาคร 
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ตําแหน่

ตําแ

รูปภาพ
ง ปลัดอบต. บ

รูปภาพ
แหน่ง ผู้ใหญ่บ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พที่ 3 นายสม
บางยาง อําเภอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พที่ 4 นายชัยวั
บ้าน อําเภอกระ

 
 

มหมาย ฤกษ์น
อกระทุ่มแบน จ

วัฒน์ กิตติสุบร
ะทุ่มแบน จังห

าวี 
จังหวัดสมุทรส

รรณ 
วัดสมุทรสาคร

สาคร 

ร 
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ตําแหน่
รูปภ

น่ง ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5. นาย
หมู่ที่5 อําเภอ

 

ยทวี รอดแจ่ม
อกระทุ่มแบน จัจังหวัดสมุทรสสาคร 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล -ฉายา   พระทัตเทพ  ธมฺมานนฺโท (จันทึก) 
วัน เดือน ปี เกิด 12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2531  
ภูมิลําเนาเดิม เลขที่ 57 หมู่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอ

กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 26 หมู่ที่ 7 ตําบลอ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

73160 
 
การศึกษาทางธรรม 

ปี พ.ศ. 2552 สอบได้นักธรรมช้ันตรี  
ปี พ.ศ. 2553 สอบได้นักธรรมช้ันโท 
ปี พ.ศ. 2554 สอบได้นักธรรมช้ันเอก 
 

การศึกษาทางโลก 
ปี พ.ศ. 2550 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมหาสวัสด์ินาคพุฒาราม  
 ตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
ปี พ.ศ. 2556 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) 
 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง  
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
ประสบการณ์การทํางาน  

พ.ศ. 2553  พระธรรมวิทยากร สังกัด มมร. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระ
ราชูปถัมภ์ 

 พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน  เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มมร. วิทยาเขตสิรินธรราช
วิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ 
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