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การศึกษาการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน
ในเขตภาคกลาง
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ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี1 ปิยะ สงวนสิน2 บุญอนันต์ บุญสนธิ3์ ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์4 และสมทรง บรรจงธิติทานต์5
Sasinan Setthawatbodee1 Piya Sa-nguansin2 Boonanan Boonsonth3 Tanawut Wongananda4 and
Somsong Banjongthitithan5
1

หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ชื่อสถาบันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ชื่อสถาบันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
3
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชื่อสถาบันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
4
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ชื่อสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
5
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน ชื่อสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
*
E-mail: sasinan@vru.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตภาคกลางในการเสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้า ใจ และความสามารถในการปฏิบั ติตามปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน 2) ศึกษาปัญหาการศึกษาการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตภาคกลางในการเสริ มสร้ างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งให้กับประชาชน 3) เปรียบเทียบการศึกษาการดาเนินงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถใน
การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 4) เปรียบเทียบ
ปัญหาการการศึกษาการดาเนินงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
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ประชาชนตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตภาคกลาง ซึ่งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 340 คน และทาการสุ่ มกลุ่ มตัว อย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน t-test,
F-test
ผลการวิจัย พบว่า 1) การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัญหาการดาเนินงานขององค์การบริหารส่ว นตาบลในเขต
ภาคกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 3) ผลการเปรียบเทียบการศึกษาการ
ดาเนินงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา
อายุ และที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารตาบลที่มีขนาดแตกต่างกันมีการดาเนินงานที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการศึกษาการดาเนินงานของบุ คลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถใน
การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา อายุ ที่แตกต่างกัน มี
ปัญหาในการดาเนินงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ
องค์การบริหารส่วนตาบล ความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนใน
เขตภาคกลาง
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study of the work performances of
Sub-District Administrations Organizations in the central region for Building Knowledge
and Understanding along with Promoting Ability to Follow the Philosophy of Sufficiency
Economy to People, 2) to study the work performances’ problems performances of
Sub-District Administrations Organizations in the central region for Building Knowledge
and Understanding along with Promoting Ability to Follow the Philosophy of Sufficiency
Economy to People, 3) to compare the work performances of the staffs Sub-District
Administrations Organizations in the central region for building both knowledge and
understanding along with promoting ability to follow the philosophy of sufficiency
economy to people by personal variables, and 4) to compare the work performances
of the staffs Sub-District Administrations Organizations in the central region for building
both knowledge and understanding along with promoting ability to follow the
philosophy of sufficiency economy to people by personal variables. The sample size

220

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

was determined by using Taro Yamane formula and got 340 staffs with a multi-stage
random sampling. Questionnaires were used for collecting data. Statistics used for data
analysis including Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test and F-test.
The results showed that; 1) the overall role of work performances of SubDistrict Administrations Organizations in the central region for building both knowledge
and understanding along with promoting ability to follow the philosophy of sufficiency
economy to people was in high level. 2) Work performances’ problems of Sub-District
Administrations Organizations in the central region for building both knowledge and
understanding along with promoting ability to follow the philosophy of sufficiency
economy to people was in moderate level. 3) In comparing the work performances of
Sub-District Administrations Organizations in the central region for building both
knowledge and understanding along with promoting ability to follow the philosophy
of sufficiency economy to people by personal variables such as gender, levels of
education, ages and size of the organization found that overall data have statistical
significant difference at the level of 0.05. 4) In comparing work performances’ problem
of Sub-District Administrations Organizations in the central region for building both
knowledge and understanding along with promoting ability to follow the philosophy
of sufficiency economy to people by personal variables such as gender, levels of
education and ages found that overall data have statistical significant difference at the
level of 0.05.
Keywords
The Central Region Sub-district Administrations, Knowledge, Understanding,
The Philosophy of Sufficiency Economy, People in the Central Region
ความสาคัญของปัญหา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล (อบต.) เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
เพื่อกระจายอานาจการปกครอง ให้ประชาชนในท้องถิ่นระดับตาบลซึ่งเป็นเขตชนบทได้มีโ อกาส
เรี ย นรู้ การแก้ไขปั ญหาและการสนองตอบความต้องการของตนเอง มีส่ ว นร่ว มทางการเมืองการ
ปกครอง องค์การบริหารส่วนตาบลจึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่
ชนบทมากที่สุด (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2540)
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลจะต้ องรั บการถ่ า ยโอนภารกิ จ การให้ บ ริก ารสาธารณะจาก
ราชการส่วนกลางไปดาเนินการเองตามที่พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 มาตรา 78 กาหนดว่ า รั ฐ จะต้องกระจายอานาจให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น สามารถ
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พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่ว
ประเทศ รวมทั้งพัฒ นาจั งหวัดที่มีความพร้ อมให้ เป็นองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดย
คานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นหลัก (อภิชาต สถิตนิรามัย, 2555) เพื่อสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนระดับตาบล และสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับ
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งปัญหาเกิดจากการพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุลและยั่งยืน เนื่องจากมุ่งการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้นาทางในการพัฒ นาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 มีการให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาที่มี “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยให้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
เปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงมิติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
ได้อัญเชิญหลัก “ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัช ญานาทางในการพัฒ นาและบริหาร
ประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย
หลักเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสู่ความอยู่ดีมีสุข พร้อมทั้งยึดหลักทางสายกลาง เพื่อให้
ประเทศรอดพ้ น จากวิ ก ฤต สามารถด ารงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมั่ น คง มี คุ ณ ภาพและยั่ ง ยื น ควบคู่ ไ ปกั บ
ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการวางแผนจากการดาเนิ น การ “โดยราชการเพื่ อ ประชาชน” เป็ น การมี
“ประชาชนเข้าร่วม” ให้คนเป็นผู้ตัดสินใจหรือกาหนดทิศทางการพัฒนาที่คานึงถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อพร้อมรับความเสี่ยงบนฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ
ความเพียร และคุณธรรม (สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี , สานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2557) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ยังคงน้อม
น าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ นปรั ช ญาน าทางในการพั ฒ นาและบริ ห ารประเทศ ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุล การอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในสังคมและการอยู่ร่วมกันระหว่าง
คนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่า งยั่งยืน และกาหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้น้อมนา
หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งไปสู่ การปฏิบัติภ ายในส่ ว นราชการ พร้อมทั้งมีการส่ งเสริมให้
ประชาชนทุกระดับนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นพื้นฐานและแนวทางในการดาเนินชีวิตใน
ด้านต่าง ๆ อันจะนาไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่ งยืน ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สังคมมีความ
เข้มแข็ง และประเทศชาติมั่น คง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิด
ต่อเนื่องน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติฉ บั บ ที่ 8-10 โดยก าหนดประเด็ น การพั ฒ นาประเทศต้ องเร่ง สร้ า ง
ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ และเสริม
รากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จาก
การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมอย่ างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
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สิ่ ง แวดล้ อ มน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาประเทศที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น (ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนสามารถนาไปปฏิบัติ และ
ประยุ ก ต์ให้ เหมาะสมกับ บริ บ ทของตนเองได้ โดยเฉพาะองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลในฐานะเป็ น
หน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จะต้องน้อมนาเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน และจะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตาม
ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ กับ ประชาชน เพราะหากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจก็จะช่วยให้
ประชาชนสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างรวดเร็ว เพราะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะทาให้ประชาชนสามารถประมาณตนได้
เป็นคนที่มีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี มีความความรู้ และมี คุณธรรม (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, 2550)
ภาคกลางของประเทศไทย เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น มีความเจริญ ด้าน
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็ว ทาให้มีการเปลี่ยนสภาพจากสังคมชนบทมาเป็นสังคมเมือง จึงทาให้
มีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น ปัญหามลภาวะเป็น พิษ ปัญหาน้าเน่าเสีย ปัญหาการจราจรติดขัด
ปัญหาการว่างงาน ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการดาเนิน ชีวิตของ
ผู้คนในด้านสุขภาพอนามัย และความมั่นคงในชีวิต จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องเร่งแก้ไข แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนคือสอนให้ประชาชนรู้ และเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งได้ จะท าให้ ชุ ม ชนเข็ ม แข็ ง และสามารถแก้ ไ ขปัญ หาได้อ ย่ า งยั่ ง ยื น (คณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550) ได้อธิบายถึงการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับปัจเจก
บุคคล และชุมชนออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับปัจเจกบุคคลและครอบครัว คือ สมาชิกในครอบครัว
รู้จักใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง สามารถพึ่งพาตนเอง และดาเนินชีวิตอย่างพอกินพอใช้ไม่
เบียดเบียนผู้อื่น พอใจในสิ่งที่ตนเอง มีรู้จักการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2) ความพอเพียงระดับ
ชุมชนซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อประชาชน หรือสมาชิกมีความพอเพียงในครอบครัวเป็นพื้นฐาน และสมาชิก
สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชน โดย
อาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน และความสามารถและศักยภาพของชุมชนช่วยกันทาให้เกิดเป็นชุมชนที่
ยั่งยืน และเป็นเครือข่ายที่เชื่ อมโยงกัน 3) ความพอเพียงในระดับรัฐหรือระดับประเทศเป็นเศรษฐกิจ
แบบก้าวหน้าที่เกิดจากการรวมกลุ่มของชุมชน หรือหมู่บ้านมาแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมมือกัน
พัฒ นาประเทศโดยการสร้ างเครื อข่าย มีการแบ่งปันช่ว ยเหลื อกัน จนกลายเป็นสั งคมแห่ งความ
พอเพี ย งและจะน าไปสู่ การพั ฒ นาอย่ างยั่ งยืน องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล (อบต.) ในฐานะที่เป็ น
หน่วยงานหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายของภาครัฐมา
ปฏิ บั ติ โ ดยเฉพาะต้อ งปฏิบั ติ ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ทุก ฉบับ ที่ ก าหนดให้
หน่วยงานต่าง ๆ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัช ญานาทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ และมาถ่ายทอดสู่ประชาชน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องมีบทบาทสาคัญ
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย งของประชาชนเพื่อเพิ่มพูน ขี ดความสามารถในการรับรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถนาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างมีเป้าหมายและมีทิศทางที่ชัดเจน และประสบผลสาเร็จ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
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วิธีการดาเนินงาน และปัญหาในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตภาคกลางเพื่อจะได้ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลาง มีการดาเนินงาน และปัญหาการดาเนินงาน
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชาชนแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดาเนินงานขององค์ การบริห ารส่ ว นตาบลในเขตภาคกลางในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชาชน
2. เพื่อศึกษาปัญหาการศึกษาการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาค
กลางในการเสริ มสร้ างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชน
3. เพื่อเปรียบเทียบการศึกษาการดาเนินงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
ภาคกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชนจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
4. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการการศึกษาการดาเนินงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตภาคกลางในการเสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
-เพศ

-อายุ
-ระดับการศึกษา
-ขนาดขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล

ตัวแปรตาม
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตภาคกลางในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และความสามารถใน
การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับประชาชน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่บุคลากรขององค์การบริหารหารส่วนตาบลในเขตภาคกลาง
ประกอบด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลาง
จานวน 2,724 คน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย ผู้บริหาร และ
เจ้ าหน้ าที่ผู้ป ฏิบัติงานขององค์การบริห ารส่ วนตาบลในเขตภาคกลาง การกาหนดขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 340 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multi Stage Random Sampling) มีขั้นตอนในการสุ่ม ดังนี้
1)การสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยแบ่ งเป็นกลุ่มจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางออกเป็น 5 กลุ่ม
จังหวัด ได้แก่ 1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย 1) จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 2) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2) ประกอบด้ว ย
จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง 3) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด นครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดสระแก้ว 4) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัดราชบุ รี และจั งหวัดสุพรรณบุรี 5) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
2) ทาการสุ่ มอย่ า งง่า ยด้ ว ยวิ ธีก ารจับฉลากเพื่ อให้ ได้ กลุ่ มจั งหวั ดที่ เป็น ตัว แทนที่ดี ของ
ประชากร ซึ่งในการจับฉลากได้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
3) ทาการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลากเพื่อเลือกอาเภอของแต่ละจังหวัด และทาการสุ่ม
เลือกองค์การบริหารตาบลมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตภาคกลางในการเสริ มสร้ างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาค
กลางในการเสริ มสร้ างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชน แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อคาถามเกี่ยวกับปัญหาการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตภาคกลางในการเสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้า ใจ และความสามารถในการปฏิบั ติตามปรั ช ญา
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เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content validity) โดยคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาระหว่าง
0.67-1.00 จากนั้นนาแบบบสอบถามไปปรั บปรุงแก้ไข และนาไปทดลองใช้กับ บุคลากรขององค์การ
บริหารหารส่วนตาบล ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และนาผลมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งแบบสอบถามทั้งฉบับ
ได้ระดับค่าความเชื่อมั่น 0.886 ซึ่งนับว่ามีคุณภาพสามารถนาไปเก็บข้อมูลได้จริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยให้มหาวิทยาลัยออกจดหมายขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล และผู้วิจัยเดินทางไป
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และได้รับข้อมูลกลับคืนมาจานวน 340 ชุด แต่เมื่อมาตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และสามารถนามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ จานวน 340 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ความถี่ ร้อยละวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตภาคกลาง ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบบทบาท ฯ และ
ปัญหา จาแนกตามตัวแปรของเพศ โดยใช้ t-test independent ส่วนระดับการศึกษา และขนาดของ
องค์การบริหารส่วนตาบลใช้ F-test หากพบความแตกต่างจะดาเนินการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่โดยวิธีการของเซฟเฟ่
ผลการวิจัย
จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ
หญิงมากที่สุด ร้ อยละ 69.41 และกลุ่ มตัว อย่างที่เป็นเพศชายมาตอบแบบสอบถามเพียง ร้อยละ
30.59 และเมื่อจาแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี อายุ 30-34 ปี
มากที่สุ ด ร้ อยละ 22.94รองลงมาอายุ 40-44 ปี ร้อยละ 15.29 และอายุ 25-29 ปี ร้อยละ 15.00
ตามลาดับ จาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามวุฒิการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุดร้อยละ 53.82 รองลงมาคือต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 24.41 และระดับ
ปริญญาโทร้อยละ 21.77 ตามลาดับ และจาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามขนาดขององค์การบริหาร
หารส่วนตาบล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดเล็กมากที่สุ ด ร้อยละ 80.88 รองลงมาองค์การบริห ารส่ว นตาบลขนาดกลาง ร้อยละ 13.53
และองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดใหญ่ ร้อยละ 5.59
2. การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.52, S.D. = 0.710) เมื่อพิจารณารายข้อพบข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
3 อันดับแรก ได้แก่ มีการกาหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานของ อบต.

226

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

( X = 3.63, S.D. = 0.882) รองลงมา อบต.ของท่ า นมี ก ารจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น การ
เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้าใจให้ กับ ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ( X = 3.59, S.D. = 0.831) และมีการกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินงานและ
ผู้รับผิดชอบชัดเจน ( X = 3.58, S.D. = 0.853) ตามลาดับ
3. ปัญหาการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.19, S.D. = 0.407) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ประชาชนยึดติดกับเทคโนโลยีหรือกระแสภายนอกมากเกินไป
( X = 3.46, S.D. = 0.867) รองลงมา อบต. ขาดตัวอย่างและบุคลากรต้นแบบในชุมชนที่จะใช้เป็น
ตัวอย่าง ( X = 3.43, S.D. = 0.862) และประชาชนส่วนใหญ่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดไปทางานที่อื่น ( X =
3.33, S.D. = 0.862)
4. เปรียบเทียบ การดาเนินงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางใน
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชาชน
4.1บุ ค ลากรองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในเขตภาคกลางที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ก าร
ด าเนิ น งานของการเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ และความสามารถในการปฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2 บุ ค ลากรองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในเขตภาคกลางที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น มี ก าร
ด าเนิ น งานของการเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ และความสามารถในการปฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
ความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลาง ที่มีอายุระหว่าง
20-25 ปี มีการดาเนินงานแตกต่างกับ ผู้มีอายุระหว่าง 40-44 ปี และอายุระหว่าง 20-25 ปี มีการ
ปฏิบัติแตกต่างกับ ผู้มีอายุระหว่าง 50-54 ปี
4.3 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางที่มีการศึกษาต่างกัน มีการ
ด าเนิ น งานของการเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ และความสามารถในการปฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
ความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่าบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลาง ที่มกี ารศึกษาต่ากว่า
ระดับปริญญาตรี กับระดับปริญญาตรีมีการดาเนินงานแตกต่างกัน
4.4 บุ คลากรองค์การบริ หารส่ ว นตาบลในเขตภาคกลางที่ป ฏิบัติงานในองค์การ
บริ ห ารตาบลที่มีข นาดแตกต่างกัน มี การดาเนิ นงานของการเสริ มสร้างความรู้ค วามเข้ าใจ และ
ความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตภาคกลางที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดเล็ก กับขนาดกลาง มีการดาเนินงานที่
แตกต่างกัน
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5. เปรียบเทียบ ปัญหาการดาเนินงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาค
กลางในการเสริ มสร้ างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชน
5.1 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางที่มีเพศต่างกัน มีปัญหาการ
ด าเนิ น งานของการเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ และความสามารถในการปฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.2 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางที่มีอายุต่างกัน มีปัญหาการ
ด าเนิ น งานของการเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ และความสามารถในการปฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
ความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่า
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางที่มีอายุ ระหว่าง 20-25 ปี มีการปฏิบัติแตกต่างกับ
ผู้มีอายุระหว่าง 50-54 ปี และ อายุระหว่าง 30-34 ปี มีการดาเนินงานแตกต่างกับ ผู้มีอายุระหว่าง
50-54 ปี
5.3 บุ คลากรองค์การบริห ารส่ ว นตาบลในเขตภาคกลางที่มี การศึกษาต่างกัน มี
ปัญหาการดาเนิ นงานของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจ ารณาความแตกต่ า งเป็ น รายคู่ พ บว่ า บุ ค ลากรองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในเขตภาคกลางที่ มี
การศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี กับระดับปริญญาตรี มีปัญหาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
5.4 บุ คลากรองค์การบริหารส่ ว นตาบลในเขตภาคกลางที่ ปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารตาบลที่มีขนาดแตกต่างกัน มีปัญหาการดาเนินงานของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ความสามารถในการปฏิบั ติตามปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย งให้ กับประชาชนไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก ที่ ผ ลการวิจัย เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากองค์การบริห ารส่ ว นตาบลเป็ น
หน่วยงานส่วนราชการส่วนท้องถิ่นที่ต้องน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐพซัย ทตนนท์ (2556) ที่ทาการวิจัยเรื่องบทบาทขององค์การบริหารส่วน
ตาบลกับการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนตาบลส้าน อาเภอเวียงสา จังหวัดน่ าน พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกับการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
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2. ปัญหาการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีการ
กาหนดกลยุทธ์ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน ตลอดจนมีการจัดทาคู่มือ หรือประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน
ทราบอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้มีปัญหาในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
(ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร, ศิรัญญา เสือคง และณัฐฐา รักษ์ถาวรกุล, 2559 ) ที่ทาการวิจัยเรื่องสภาพ
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลคอกกระบือ อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีการปรับทักษะคติของประชาชนให้ เข้าใจการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร เช่น ลงพื้นที่พูดคุย พบปะประชาชน หรือจัดทาคู่มือแจกจ่ายการ
ทางานระหว่างบุคลากรกับประชาชน ทาความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจการทางานของบุคลากร
และสอดคล้องกับ รายงานผลการประเมิน ประสิ ทธิภ าพการบริห ารงานขององค์การปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ของสถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า การดาเนินงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลปั ญหาเกี่ย วกับผลงานอยู่ใน ระดับปานกลาง ถึง ระดับสู ง เพียงร้อยละ 19.93
นอกจากนั้น มีสภาพปัญหาเกิดขึ้นบ้าง ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับการประกาศนโยบายของคณะผู้บริหาร
ให้สภา บุคลากร และประชาชนทราบ ปัญหาเกี่ยวกับอัตรากาลัง ที่ประสบ ปัญหาอัตรากาลังมากเกิน
โครงสร้าง ปัญหาเกี่ยวกับการ บริหารงบประมาณ/รายได้ ปัญหาเกี่ยวกับระบบข้อมูล เพื่อการพัฒนา
และปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ระบบการพั ฒ นาบุ ค ลากร เป็ น ต้ น (มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง , 2547) และ
สอดคล้องกับ ผลวิจัยของ วินัย ชาติทัต (2546) ที่ทาวิจัยเรื่อง ปัญหาการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบล : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวมแล้วองค์การบริหารส่วนตาบล มีปัญหาในการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
3. เปรียบเทียบ การดาเนินงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางใน
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชาชนพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางที่มี ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
เช่น เพศ แตกต่างกัน วุฒิการศึกษาแตกต่างกัน อายุแตกต่างกัน และที่มีปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ตาบลที่มีขนาดแตกต่างกัน มีลักษณะของการดาเนินงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่บุคคลมีลักษณะที่แตกต่างกันทาให้มีการทางานแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจั ย ของ จิ ร ะ วรภัย (2548) ได้ทาการศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจในการทางานของคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ แตกต่าง กัน เช่นเพศ การศึกษา อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ มี ผลต่อความรู้ความ
เข้าใจในการทางานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบลที่แตกต่าง
กัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพพร เมธีอนันต์กุล (2549) ได้ทาการศึกษาการนาแนวปฏิบัติตาม
ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งไปใช้ใ นการดาเนิ นชีวิ ต : กรณี ศึกษาเกษตรกรลู ก ค้าธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า อายุ ระดับการศึกษา
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และฐานนะทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการนาแนวปฏิบัติตามปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการดาเนินชีวิตของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4. เปรียบเทียบ ปัญหาการดาเนินงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาค
กลางในการเสริ มสร้ างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ กับประชาชนพบว่า บุ คลากรองค์การบริหารส่ว นตาบลในเขตภาคกลางที่มีปัจจัยส่ว น
บุคคลแตกต่างกัน เช่น เพศ แตกต่างกัน วุฒิการศึกษาแตกต่างกัน อายุแตกต่างกัน มีปัญหาของการ
ด าเนิ น งานที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ที่ ผ ลการวิ จั ย เป็ น เช่ น นี้ อ าจ
เนื่องมาจากสถานภาพส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ย่อมมีปัญหาในการปฏิบัติที่แตกต่างกันและ
ส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมด้านสังคมที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฏฐพงศ์ ชูทัย (2559) ที่
อธิบายว่าอาชีพการศึกษา ฐานทางเศรษฐกิจและลักษณะอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้บุคคลมี
ลักษณะสังคมที่ไม่เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปรีช า สุวรรณภูมิ และคนอื่น ๆ, 2554)
ทาวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การ บริหารส่วนตาบลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประเทศไทย พบว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และ ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการองค์การบริหารส่วนตาบล มีผลทาให้ความคิดเห็น
ต่อ การบริ ห ารจั ด การขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลในกลุ่ ม จัง หวัด ภาคเหนื อตอนล่ า ง กลุ่ มที่ 1
ประเทศไทย แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ จ าแนกตาม อายุ ระดั บ
การศึกษาสถานภาพและ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัญหาทั้ง 7 ด้าน [คือ การนาองค์การ (การบริหาร
จัดการองค์การ) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้า นการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ ด้านการจัดการ
กระบวนการ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ด้านความโปร่งใส และ ด้านการมีส่วน
ร่ ว มของประชาชน] สู ง กว่ า ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป
นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ งที่มีอายุต่ากว่า 1 ปี และ ที่มีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไปมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับปัญหาการนาองค์การ (การบริหารจัดการองค์การ) สูงกว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มี
อายุ 1-10 ปี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1...องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลาง ควรมีการสร้างชุมชนต้นแบบ หรือคัดเลือก
บุคคลต้นแบบ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ และใช้เป็นต้นแบบในการดาเนินชีวิต
2...องค์การบริหารส่วนตาบลควรมีส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพในชุมชนเพื่อประชาชน
จะได้ไม่ทิ้งถิ่นฐานไปทางานที่อื่น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ และความสามารถของประชาชนในเขตภาคอื่น ๆ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ควรศึกษารูปแบบที่ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

230

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

บรรณานุกรม
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. (2556). ข้อมูลจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก http://www.dla.go.th/work/abt/summarize.jsp.
กระทรวงมหาดไทย. (2550). การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ.
กรุงเทพ ฯ: สานักนโยบายและแผน สานักปลัดกระทรวง.
กระทรวงมหาดไทย. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2547). ข้อมูลสภาตาบล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล. กรุงเทพ ฯ: สานักงานเลขานุการ กระทรวงมหาดไทย.
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. (2550). การสร้างขวนการขับเคลื่อนเศรษษฐกิจ
พอเพียง. กรุงเทพ ฯ: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.
จิระ วรภัย. (2548). ความรู้ความเข้าใจในการทางานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงาน
องค์กรระดับชุมชนระดับตาบล : ศึกษากรณี จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพ ฯ: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
นายฐพซัย ทตนนท์. (2556) บทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลกับการส่งเสริมการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลส้าน
อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
ณัฏฐพงศ์ ชูทัย. (2559). ความแตกต่างระหว่างบุคคล. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก
https://nuttapong.wikispaces.com.
ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี. (2550). ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็นมาและความหมาย ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพ ฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์.
นพพร เมธีอนันต์กุล. (2549). การนาแนวปฏฺบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิต : กรณีศึกษาเกษตรลูกค้า ธ.ก.ส. อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์.
กรุงเทพ ฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ประเวศ วะสี. (2547). กระบวนการนโยบายสาธารณะ. กรุงเทพ ฯ: ปียอนด์ พับลิสชิง.
ปรีชา สุวรรณภูมิ และคนอื่น ๆ . (2554). รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประเทศไทย. ว.สมาคม
นักวิจัย. 16(3) กันยายน-ธันวาคม.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา. (2547). รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ
การบริหารงานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: ส่วนท้องถิ่น.
ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร ศิรัญญา เสือคง และณัฐฐา รักษ์ถาวรกุล. (2559 ). สภาพปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลคอกกระบือ อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 ครั้งที่ 3
The 3rd SAU National Interdisciplinary Conference 2016. [ออนไลน์],
เข้าถึงได้จาก
http://www.sau.ac.th/graduate/research/MBA/SAUNIC_2016_doc_224.pdf.

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

231

วินัย ชาติทัต. (2546). ปญหาการบริหารงานขององคการบริหารสวนตาบลกรณีศึกษาเฉพาะ
องคการบริหารสวนตาบลในจังหวัดตราด. ปญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2540). นโยบายสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2540). การบริหารงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล. กรุงเทพ ฯ :
กราฟิคฟอร์แมท (ไทยแลนด์).
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพ ฯ : สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี.
สานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (2543). พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542.
[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก http://www.odloc.go.th/web.
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี. สานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง. (2557). การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
กรุงเทพ ฯ : สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี.
อภิชาต สถิตนิรามัย. (2555). รัฐธรรมนูญและการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน. เชียงใหม่ : เดือนตุลาคม.

