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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
การปกครองทองถิ่น(Local Government) ถือเปนรูปแบบการปกครองที่สําคัญและ
เหมาะสมกับสังคมไทย ดวยเหตุผลของความกวางใหญของพื้นที่และความแตกตางหลากหลายของ
เรื่องราวตางๆ ในแตละพื้นที่ เชน ประวัติความเปนมาของทองถิ่น สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี ความเชื่อ ฯลฯ การปกครองพื้นที่เหลานี้รัฐบาลกลางไมสามารถจะ
ดูแลไดอยางทั่วถึง และไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดครบถวนทันทวงที
จึงไดมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นเพื่อใหทองถิ่นแตละแหงไดจัดตั้งองคกร คัดเลือกผูบริหาร
ทองถิ่น มาทําหนาที่ดูแลจัดบริการสาธารณะ มีอํานาจจัดเก็บภาษี ทําใหมีรายไดมีงบประมาณของ
ตนเองในการสรางความเจริญ เพื่อสนองความตองการของประชาชนในแตละทองถิ่นไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เนื่องจากความใกลชิดสภาพปญหาและความตองการ ในขณะที่
รัฐสวนกลางไมสามารถเขาไปดูแลไดอยางทั่วถึง (สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร 2549 : 23) นอกจากนี้
ยังทําใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จากการที่การปกครอง
ทองถิ่นเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง ไมวาจะโดยการสมัครรับเลือกตั้ง
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นเลือกเพื่อเขาไปทําหนาที่ฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติของหนวยการ
ปกครองสวนทองถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหนาที่ที่แตกตางกันนี้ มีสวนในการสงเสริมการเรียนรูของ
กระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติไดเปนอยางดี
นครินทร เมฆไตรรัตน (2546 : 42-54) ไดศึกษาถึงโครงสรางภายในของหนวยงาน
การปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 5 แบบไวดังนี้
1. องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) การจัดโครงสรางภายในขององคการบริหาร
สวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) บริหารงานออกเปน 2 สวน คือ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดทําหนาที่นิติบัญญัติ และ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนหัวหนาฝายบริหาร
2. เทศบาล ถือวาเปนหนวยการปกครองทองถิ่นของไทยที่เกาแกที่สุด คือเริ่มมีการ
สถาปนาตั้งแต พ.ศ. 2547 เทศบาลของไทยแบงออกเปน 3 ประเภท คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
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2. เทศบาล ถือวาเปนหนวยการปกครองทองถิ่นของไทยที่เกาแกที่สุด คือเริ่มมีการ
สถาปนาตั้งแต พ.ศ. 2547 เทศบาลของไทยแบงออกเปน 3 ประเภท คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล ตามเกณฑรายไดและประชากรในพื้นที่ โดยแบงโครงสรางออกเปน 2 สวน คือ สภา
เทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติและคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีเปนฝายบริหาร
3. กรุงเทพมหานคร เปนหนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษมีฐานะเปนนิติบุคคล
จัดตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 โครงสรางการจัด
องค ก รของกรุ ง เทพมหานครแบ ง เป น 2 ส ว น คื อ สภากรุ ง เทพมหานคร และผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานคร
4. เมืองพัทยา เปนหนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2521 โครงสรางภายในของเมืองพัทยา แบงออกเปน 2 สวน คือ สภา
เมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยา
5. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการยก
ฐานะมาจากสภาตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่ง
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2538 สําหรับโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน
เกิดจากการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติและองคการบริหารสวนตําบล ในป พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3)
และพ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4) คือ มีฝายนิติบัญญัติ คือ สภาองคการบริหารสวนตําบล และฝายบริหาร
คือคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
การปกครองทองถิ่นในที่นี้จะมุงเนนเฉพาะการปกครองในรูปแบบขององคการบริหาร
สวนตําบล(อบต.) ซึ่งเปนการปกครองในระดับรากหญาและใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล หรือ อบต. เป น รู ป แบบหนึ่ง ขององค ก รปกครองส ว น
ท อ งถิ่ น ได รั บ การจั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ป พ.ศ. 2537 เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ใ นการจั ด บริ ก ารสาธารณะให กั บ
ประชาชนในทั้ง 6 ดานอันไดแก 1) ดานโครงสรางพื้นฐาน 2) ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 3)
ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 4) ดานการวางแผนและการสงเสริมการลงทุน 5) ดานการ
บริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ 6) ดานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลจึงถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถิ่น ประชาชนใน
พื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลจะตองเลือกผูบริหารทองถิ่น และ
สมาชิกสภาทองถิ่นโดยตรง ตามบทบัญญัติในมาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 เพื่อเปนตัวแทนของประชาชนเขามาบริหารและพัฒนาทองถิ่นจากงบประมาณรายไดที่
เก็บจากภาษีของคนในพื้นที่และเงินอุดหนุนจากสวนกลาง

3

การจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 จนถึง 30 กันยายน พ.ศ.2550 มีจํานวนองคการบริหารสวน
ตําบลทั่วประเทศทั้งสิ้น 6,500 แหง และในอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีองคการบริหาร
สวนตําบลทั้งสิ้น 15 แหง มีองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน เปนองคการบริหารสวนตําบล
แหงแรกที่ตั้งขึ้นในอําเภอทามะกา ในป พ.ศ. 2537
สรรพสิ่งทั้งหลายมีลักษณะ 2 ดาน เปนทวิลักษณ คือ ดานบวกและดานลบ มีดีและไม
ดี มีคุณและโทษ เปนเชนนี้เสมอไมวาจะเปนบานเมือง ผูนําประเทศ องคการ สถาบัน สังคม
หรือแมแตบุคคลก็ตาม การที่สรรพสิ่งตางๆ ถูกมองวาดีหรือไมดีนั้น หมายถึงการมีภาพลักษณของ
สรรพสิ่งตางๆ เหลานั้นกํากับมาแลว (ประเวศ วะสี 2536, อางถึงใน เทวรุทธ สุนทร 2549 : 22)
เอดเวิรด แอล เบอรเนยส (Bernays 1961, อางถึงใน พาฝน สิทธิ์สงวน 2543 : 13)
กลาววา หนวยงานหรือองคกรใดก็ตาม หากมีภาพลักษณที่เปนในทางที่เสื่อมเสียแลว หนวยงาน
หรือองคกรนั้นยอมไมไดรับความเชื่อถือหรือไววางใจจากประชาชน ประชาชนอาจมีความระแวง
สงสัยหรือเกลียดชัง รวมทั้งไมใหความรวมมือสนับสนุน ในทางตรงกันขามหากหนวยงานหรือ
องคการใดมีภาพลักษณที่ดี ภาพที่เกิดในจิตใจของประชาชนยอมสวยสดงดงาม เกิดความเชื่อ
ศรัทธา ไววางใจ ซึ่งสอดคลองกับ พาฝน สิทธิ์สงวน (2543 : 12) ที่กลาววา เปนที่ยอมรับกันวา
การอยูรอดของการดําเนินกิจการของหนวยงานทุกหนวย ขึ้นอยูกับภาพลักษณอยูมิใชนอย หาก
หนวยงานหรือองคการ สถาบันใดมีภาพลักษณที่ดี ประชาชนก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ให
ความไววางใจ และใหความรวมมือตอหนวยงานนั้นๆ กอใหเกิดความราบรื่นในการดําเนินงาน
และความเจริญกาวหนาของหนวยงานนั้น ในทางตรงกันขามถาหากหนวยงานใดมีภาพลักษณใน
เชิงลบ มีชื่อเสียงเสื่อมเสีย ประชาชนก็จะไมไววางใจ ไมเชื่อถือ เกิดความระแวงสงสัย หรือ
เกลียดชังหนวยงานนั้นไปในที่สุด ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ หนวยงานหรือองคการนั้นๆ ยอมประสบ
อุปสรรคนานาชนิดในการปฏิบัติงาน และถาหากปลอยทิ้งไวไมมีการแกไข หนวยงานนั้นก็จะไม
สามารถอยูรอดได ตองลมเลิกกิจการไปในที่สุด
ดังที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ภาพลักษณ ถือเปนปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการไดรับ
ความรวมมือในการมีสวนรวมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ จากประชาชน ซึ่งการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปกครองทองถิ่นเปนรากฐานที่สําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่ง
เปนการปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอยางแทจริง ในปจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ภาพลักษณทั้งของหนว ยงานภาครัฐและภาคเอกชนเปนจํานวนมาก จากงานวิจัยของวิลาวัลย
วรพุฒิพงค (2549) ไดทําการศึกษาเรื่องภาพลักษณของสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม ในแขวง
เม็ ง ราย ที่ มี ผ ลต อ การส ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานกั บ ภาคประชาชนพบว า ประชาชนมี
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ความเห็นตอภาพลักษณของสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม ในแขวงเม็งราย ในทางบวก โดย
เห็นวาเปนผูมีบทบาทในการนําปญหาของประชาชนไปเสนอตอฝายบริหารใหแกไข มีความรู
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เอาใจใสรวมกิจกรรมของประชาชน มีกิริยามารยาทดี เชื่อมั่นในตนเอง
มนุษยสัมพันธดี นาเชื่อถือ และเปนที่พึ่งของประชาชน ซึ่งงานวิจัยนี้เปนการศึกษาในสวนของฝาย
สภาฯในสวนของเทศบาลเพียงอยางเดียว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในสวนของฝายบริหารวามี
ภาพลักษณการบริหารงานของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนอยางไร
การวิจัยในครั้งนี้ มีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาพลักษณใน
ดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล(อบต.)ตะคร้ําเอน เปนองคกรแหงแรกที่จัดตั้งเปนองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) และมีจํานวนประชากรในเขตพื้นที่มากที่สุด ในเขตอําเภอทามะกา
จังหวัดกาญจนบุ รี เพื่อใช เปนแนวทางสําหรับผูบริ หารในการปรับปรุงแกไข การบริหารงาน
องคกร ของคณะผูบริหาร เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)ตะคร้ําเอน มีภาพลักษณที่ดี
ในสายตาของประชาชน ดังคําขวัญของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่วา ทองถิ่นกาวไกล
ชาวไทยมีสุข
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาพลักษณในดานการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทางวิชาการ
ทําใหทราบถึงทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาพลักษณในดานการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใชเปนขอมูลอางอิง
สําหรับการศึกษาคนควาทางดานการปกครองทองถิ่น สําหรับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
เชิงนโยบาย
ทําใหผูบริหารสามารถกําหนดนโยบายการบริหารงานและการพัฒนาทองถิ่นของได
ตรงตามความตองการของประชาชน
ทางปฏิบัติ
1. ทําใหผูบริหารนํามาปรับใชในการกําหนดแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน
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2. เพื่อเปนประโยชนตอผูบริหารในการนําผลการศึกษามาใชปรับปรุงพัฒนา รูปแบบ
การบริหารงาน การทํางานและการบริการขององคกร
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาพลักษณในดานการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น 13,278 คน (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2551)
กลุมตัวอยาง (Sample) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 13,278 คน
วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
ขั้นตอนที่ 1 คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร ยามาเน (Yamane's) ( รัตนะ
รัตนะวงษ 2550 : 45) โดยใหมีคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05
ดังนั้นกลุมตัวอยางทั้งหมดที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้จึงมีจํานวน 388 คน
ขั้นตอนที่ 2 คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยการเทียบสัดสวน โดยใชสูตรดังนี้
จํานวนตัวอยาง =

จํานวนตัวอยางทั้งหมด X จํานวนประชากรในแตละกลุม
_______________________________________
จํานวนประชากรทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บขอมูลใชวิธีแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ดวยการแจกดวย
การแจกแบบสอบถามใหกับประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ไมนอยกวา 5 ป และไม
มีความสัมพันธกับผูบริหารหรือพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดวย ทําการแจกก
แบบสอบถามจนครบตัวอยางที่ตองการ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
แบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามทัศนคติของประชาชนตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําา
เอน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน ( Ratio Scales )
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ตอนที่ 3 สอบถามภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน
ตอนที่ 4 คําถามเพิ่มเติม ( คําถามปลายเปด ) เปนขอเสนอแนะอื่นๆ จากผูตอบ
แบบสอบถาม
เมื่อสรางเสร็จแล วนําเครื่องมือไปใหอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิตรวจ
แกไขและใหคําแนะนําในดานความตรงของเนื้อหาและการใชสํานวนภาษาที่เหมาะสมแลวนํามา
แกไข เพื่อใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย แจกแบบสอบถามให ก ลุ ม ตั ว อย า งกรอกข อ มู ล เองและรอรั บ แบบสอบถาม
ในทันทีหรือสัมภาษณตามแบบสอบถาม ซึ่งในแบบสอบถามจะมีเนื้อหา การแนะนําตัวของผูวิจัย
และชี้แจงวัตถุประสงคในการทําวิจัย พรอมทั้งขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยทํา
การตรวจสอบความครบถวนของแบบสอบถาม ในกรณีที่ ก ลุมตัว อยางตอบแบบสอบถามไม
ครบถวน ผูวิจัยจะตัดทิ้งและเก็บขอมูลตัวอยางรายใหมใหไดครบตามจํานวนที่ตองการคือ จํานวน
388 ชุด ทําการบันทึกขอมูลและวิเคราะหประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for
Window
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธ กําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(dependent Variables)

ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในเขต
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
7. ความสัมพันธกับผูบริหารและ
พนักงานขององคการบริหารสวนตําบล
(อบต.)

ทัศนคติตอภาพลักษณดาน
การบริหารงาน
1. การพัฒนาทองถิ่น
2. ผูบริหาร
3. พนักงาน
4. การบริหารงาน
5. เครื่องมือ อุปกรณ อาคาร
และสถานที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล(อบต.)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพลักษณดานการบริหารงาน
- ความเจริญกาวหนาของ อบต.
- การใหบริการที่ดี
- ความสัมพันธอันดีกับประชาชน
- ประสิทธิภาพระบบบริหารและ
การจัดการ
- การทําประโยชนทางเศรษฐกิจใหกับ
สวนรวม
- การปฏิบตั งิ านภายใตกรอบกฎหมาย
- ความรับผิดชอบตอสังคม
- ภาพลักษณโดยรวม
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นิยามศัพท
องคการบริหารสวนตําบล หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอ
ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนองคการบริหารสวนตําบล ที่มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปน
ราชการสวนทองถิ่น มีอํานาจตัดสินใจในการบริหารงานของตําบล ตามที่กฎหมายกําหนดไว
ระยะเวลาการอาศัยอยูในเขตขององคการบริหารสวนตําบล หมายถึง ระยะเวลาที่
ประชาชนอาศัยอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล(อบต.)ตะคร้ําเอน ตอง
ไมนอยกวา 5 ป
ความสัม พั น ธ กับ ผู บริ ห ารและพนั ก งานขององคก ารบริห ารสว นตํ าบล หมายถึ ง
ประชาชนตองไมมีความสัมพันธกับผูบริหารหรือพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ํา
เอน เชน เครือญาติ
ภาพลักษณดานการบริหารงาน หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนตาม
ความรูสึกนึกคิดที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ประกอบดวยภาพลักษณขององคกร 6
ภาพลักษณ ไดแก เปนองคกรที่เจริญกาวหนาทันโลก, มีบริการและสัมพันธอันดีกับประชาชน, มี
ระบบบริหารและฝายจัดการที่สูงดวยประสิทธิภาพ, ทําคุณประโยชนทางเศรษฐกิจใหแกสวนรวม,
ปฏิบัติงานภายในกรอบกฎหมายบานเมือง และ มีความรับผิดชอบตอสังคมในระดับสูง โดยภาพที่
เกิดขึ้นมานั้น เกิดจากการรับรูหรือการมีประสบการณในอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งอาจเปนภาพลักษณ
ที่ดีหรือไมดีก็ได
ความเจริญกาวหนาทันโลกของ อบต. หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนม
มีอุปกรณ เครื่องมือ สําหรับปฏิบัติงานและบริการประชาชนที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและ
พอเพียงตอการใชงาน
การใหบริการที่ดี หมายถึง เจาพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนมีก
การบริการที่รวดเร็ว มีหนาตายิ้มแยมแจมใส มีความเต็มใจและใสใจในการใหบริการ มีความ
คล อ งแคล ว ว อ งไวในการทํ า งาน มี ค วามรู แ ละข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ มี ค วาม
กระตือรือรนในการใหบริการดวยความเทาเทียมกัน
ความสัมพันธอันดีกับประชาชน หมายถึง ผูบริหารและพนักงานขององคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน มีการทํากิจกรรมรวมกับประชาชนดวยดี มีการพบปะ พูดคุย แ ลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และประสานงานที่ดีตอกันอยางสม่ําเสมอ
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ประสิทธิภาพระบบบริหารและจัดการ หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ํา
เอนนมีนโยบาย วิสัยทัศน เปาหมาย ในการดําเนินงานที่ชัดเจนมุงสูประโยชนประชาชนสวนรวม
อยางแทจริง มีการทํางาน และประสานงานกับชุมชนที่รับรูขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง ถูกตอง
รวดเร็วและสม่ําเสมอ
การทําประโยชนทางเศรษฐกิจใหกับสวนรวม หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ํามีการจัดทํากิจกรรมหรือโครงการหรือสนับสนุนาสงเสริมการสรางอาชีพ สรางรายไดให
แกประชาชนในพื้นที่
การปฏิบัติงานภายใตกรอบกฎหมาย หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนม
มีการจัดทํากิจกรรมหรือโครงการตามระเบียบ ขั้นตอนกฎระเบียบของการปกครองสวนทองถิ่น
ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดําเนินการ
พัฒนาทองถิ่นตรงตามแผนการพัฒนาอยางทั่วถึง
ทั ศ นคติ ต อ ภาพลั ก ษณ ด า นการบริ ห ารงาน หมายถึ ง ความรู สึ ก ของจิ ต ใจของ
ประชาชนจากประสบการณ ที่ไ ด รับอาจแสดงออก พอใจ ไมพอใจ เห็น ดว ยหรือไมเ ห็นดว ย
ในดาน การพัฒนาทองถิ่น ผูบริหาร พนักงาน การบริหารงาน อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและ
สถานที่ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
การพั ฒ นาทอ งถิ่ น หมายถึง การพัฒ นาท องถิ่ น ของผูบริ ห ารในด า นต า งๆ ไดแ ก
แผนงานพั ฒ นาคนและสั ง คม แผนงานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แผนงานพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน
แผนงานพั ฒ นาแหล ง น้ํ า แผนงานการเมื อ งและการบริ ห าร และแผนงานพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล(อบต.)
ตะคร้ําเอน
ผูบริหาร หมายถึง คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล(อบต)ตะคร้ําเอน
อําเภอ ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
พนักงาน หมายถึง พนักงาน ลูกจาง และขาราชการขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
การบริหารงาน หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการประชาสัมพันธขาวสารโครงการกิจกรรมตางๆ ขององคกร การประสานงาน
และทํางานรวมกับชุมชน นโยบายการบริหารของคณะผูบริหารและเจาหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน
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เครื่องมือ อุปกรณ อาคาร และสถานที่ขององคการบริหารสวนตําบล(อบต.) หมายถึง
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ อาคารและสถานที่ขององคการบริหารสวนตําบล(อบต.)ตะคร้ําเอน อําเภอ
ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาถึง “ทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาพลักษณ
ในดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี”
ดังนั้น ในการทําวิจัยนี้ไดนําแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนกรอบใชในการศึกษา
ดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับองคการบริหารสวนตําบล
2. องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
4. แนวคิดเกีย่ วกับภาพลักษณ
5. งานวิจยั ที่เกีย่ วของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น มีฐานะ
เปนนิติบุคคลและราชการสวนทองถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2538
องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชน
มากที่สุด จุดมุงหมายสําคัญของการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลก็เพื่อใหเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สามารถรองรับการกระจายอํานาจไปสูประชาชนใหมากยิ่งขึ้น และพัฒนาไปสูการ
ปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบเทศบาล โดยสภาตําบลที่มีรายไดโดยรวมไมรวมเงินอุดหนุนใน
ปงบประมาณที่ผานมาติดกัน 3 ป เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 150,000 บาทหรือตามการเปลี่ยนแปลงเกณฑ
รายไดเฉลี่ยที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ (สนิท จรอนันต 2543, อางถึงใน กําไล ภูหาด 2548 : 14)
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1.1 ความเปนมา
โกวิ ท ย พวงงาม(2541:35) ได ก ล า วไว ว า พ.ศ. 2537 ได มี ก ารประกาศใช
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เปนกฎหมายที่ใชจัดระเบียบ
การบริหารงานในตําแหนงแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ทําใหมีการปรับฐานะการบริหารงานในระดับตําบล โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหมของ
สภาตําบลทั่วประเทศออกเปน 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. รูปแบบ “สภาตําบล” ไดรับการยกฐานะเปนนิติ
บุ ค คล ได แ ก สภาตํ า บลที่ มี ร ายได โ ดยไม ร วมเงิ น อุ ด หนุ น ต่ํ า กว า 150,000 บาท 2. รู ป แบบ
“องคการบริหารสวนตําบล” (อบต.) ตั้งขึ้นจากสภาตําบลที่มีรายได (โดยไมรวมเงินอุดหนุน) ใน
ปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามป เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 150,000 บาท ไดรับการยกฐานะเปน
องคการบริหารสวนตําบล มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น(มาตรา 43)
ซึ่งปจจุบันในป 2551 มีอยูจํานวน 6,157 แหง ( ขอมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2551 )
1.2 โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล
โครงสร า งองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค ก าร
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบดวย (มานพ อุบลทิพย
2549 : 16)
1. สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ไดรับเลือกตั้งจากประชาชนหมูบานละ 2 คน หากองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียง 1
หมูบาน ใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลได 6 คน หากองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียง
2 หมูบาน ให มีสมาชิกได หมูบานละ 3 คน โดยใหอายุของ สภาองคการบริหารสวนตําบล มี
กําหนดคราวละ 4 ปนับแตวันเลือกตั้ง ซึ่งสภาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1.1 ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อเปนแนวทางในการ
บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
1.2 พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบล รางขอบังคับงบประมาณ
รายจายประจําป และรางขอบังคับงบประมาณรายจายเพิม่ เติม
1.3 ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ห ารให เ ป น ไปตาม (1) และ
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
2. นายกองคการบริหารสวนตําบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น มีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละ 4 ป นับตั้งแตวันเลือกตั้งแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระไมได นายกองคการบริหาร
สวนตําบลอาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
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ตําบล ซึ่งไมใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ดังตอไปนี้
2.1 กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
2.2 สั่งอนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล
2.3 แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล
2.4 วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความ
เรียบรอย
2.5 รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
2.6 ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดบัญญัติไว ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และกฎหมายอื่น
ใหมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
องคการบริหารสวนตําบล รองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่
กฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
1.3 อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนา
ตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยอาจแยกเปนอํานาจหนาที่ตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ได 9 ประการ ดังนี้ ประกอบดวย (มานพ อุบลทิพย 2549 : 16)
(1) จัดใหมแี ละบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และทีส่ าธารณะ รวมทั้งกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(7) คุมครอง ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
(9) ปฏิ บัติห นาที่ อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจั ดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ที่กลาวมานั้นไมเปนการตัดอํานาจ
หนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกร หรือหนวยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใด เพื่อ
ประโยชนของประชาชนในตําบลแตตองแจงให อบต. ทราบลวงหนาตามสมควร ในกรณีนี้ หาก
องคการบริหารสวนตําบล มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม
หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐนําความเห็นขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ไปประกอบ
พิจารณาดําเนินกิจการนั้นดวย (กําไล ภูหาด 2548 : 17)
ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล นอกจากจะไดกําหนด
ไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่
5) พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนอํานาจหนาที่โดยตรงแลว ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดใหอํานาจหนาที่
แก องคการบริหารสวนตําบลในฐานะราชการสวนทองถิ่น เชน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 เปนตน
1.4 การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
บัญชาพล วิไลบัญชา (2548 : 23) ไดมีแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) วา การบริหารงานของ อบต. หมายถึง การบริหารงานตามภารกิจ และ
หนาที่ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และไดกลาววา เนื่องจาก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มี
ภารกิจและหนาที่ในการพัฒนาตําบล ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการจัดระบบการ
บริ ก ารสาธารณะ เพื่ อ ประโยชน ข องประชาชนในท อ งถิ่ น ของตนเองอั น เป น การแก ไ ข และ
ตอบสนองความตองการของชุมชนระดับทองถิ่น โดยใชแผนพัฒนา อบต. เปนเครื่องมือ ซึ่งการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบลนั้นจะตองทําใหครอบคลุมภารกิจและหนาที่ของ อบต. ซึ่งสามารถแยก
ภารกิจหรือหนาที่ออกเปน 6 แผนงาน ประกอบดวย
1. แผนงานพัฒนาคนและสังคม เปนการพัฒนาเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชน รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งมีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับดานตางๆ
ดังนี้

15
1.1 ดานสาธารณสุข เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน การปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ
1.2 ด า นการศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม โดยเน น การดํ า เนิ น การ
เกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้ง
สงเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
1.3 ดานการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ไดแก กิจกรรมสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมการจัดเวทีประชาคม การจัดประชุม สัมมนาเพื่อระดม
ความคิดเห็น เปนตน
1.4 ดานการนันทนาการ และสงเสริมกิจกรรมการกีฬา
1.5 ดานการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
1.6 ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1.7 ดานการจัดสวัสดิการ และการสงเคราะห ไดแก การสงเคราะหคน
ยากจน คนพิการ เด็กและผูส ูงอายุ เปนตน
2. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ เปนการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมโครงการดาน
การประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว
3. แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เปนการพัฒนาดานกายภาพเกีย่ วกับ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ เพื่อยกระดับความเปนอยู และอํานวยความสะดวกในชุมชน
โดยดําเนินกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับ
3.1 การคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ํา
3.2 ไฟฟาสาธารณะ
3.3 การระบายน้ํา
3.4 การผังเมือง เปนตน
4. แผนงานพัฒนาแหลงน้ํา เนนการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการบริโภค-อุปโภค และ
เพื่อการเกษตร ซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
4.1 แหลงน้ําเพื่อการบริโภค ไดแก สระ ประปา บอน้ําตืน้ เปนตน
4.2 แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค ไดแก บอบาดาล สระน้ํา ประปา เปนตน
4.3 แหลงน้ําเพื่อการเกษตร ไดแก เหมือง ฝาย อางเก็บน้ํา ขุดลอกคูคลอง
เปนตน
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5. แผนงานการเมื องและการบริห าร เปนการพัฒนาความรู ความเขาใจของ
ประชาชนในการมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมทางการเมื อ งตามระบอบประชาธิ ป ไตย รวมถึ ง
การปรับปรุงประสิทธิภาพแก การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหบริการแก
ประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมใน
รูปของประชาคม
5.1 การสงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ ยวกั บกิจกรรมของ อบต. และ
การบริหารการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไดแก กิจกรรมรณรงคการเลือกตั้ง เปนตน
5.2 การพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานสวนตําบล สมาชิกสภา อบต. ใหมี
ความรูคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
5.3 การพัฒนารายได โดยการปรับปรุงแหลงรายได วิธีการหารายได
รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี การทํากิจการพาณิชยของ อบต.
5.4 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงานใหเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน โดยจัดการใหบริการทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน
รวมทั้งการอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตองานตางๆ รวมทั้งการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆ ใหประชาชนทราบ
6. แผนงานพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ ม เน น การพั ฒ นาซึ่ ง
ครอบคลุมกิจ กรรมที่เ กี่ย วกับการบํ ารุงรั กษาสิ่ง แวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อใหเกิดความนาอยู และความยั่งยืน ไดแก
6.1 การสรางจิตสํานึก และตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6.2 การปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
6.3 การบําบัด และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไดแก
6.3.1 การอนุรักษแหลงน้ํา และปาไม เชน กิจกรรมปาชุมชน
6.3.2 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6.3.3 การบําบัดน้ําเสีย เปนตน
7. แผนงานอื่ น ๆ เป น แผนงานการพั ฒ นาตามสภาพที่ ท อ งถิ่ น ต อ งการ
นอกเหนื อ จากที่ ก ล า วมาข า งต น หรื อ ต อ งการเน น เป น พิ เ ศษ ได แ ก แผนงานการส ง เสริ ม
การทองเที่ยว หรือแผนงานการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน เปนตน
เมื่อจัดทําแผนพัฒนา อบต. ประจําปเสร็จเรียบรอยแลว อบต.จะตองจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ซึ่งเปนการวางแผนการจัดหา และการใชจายเงินในปนั้นๆ โดยจะมี

17
การประมาณการรายรับที่คาดวาจะไดรับ และประมาณการรายจายที่จะดําเนินการภายในวงเงิน
งบประมาณรายรับที่กําหนดไว ทั้งนี้โครงการที่กําหนดในงบประมาณรายจายประจําป จะตองเปน
โครงการที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนา อบต. ประจําป ซึ่ง อบต. จะตองทําการบริหารโครงการให
สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแตละโครงการ และทําการติดตามประเมินผล
พรอมทั้งรายงานใหสภา อบต. ทราบ และใชเปนขอมูลสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
2. องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
2.1 วิสัยทัศน
รวมใจพัฒนา ประชามีรายได ผลผลิตหลากหลาย เจ็บตายลดลง นําธงประชาธิปไตย
เขาใจวัฒนธรรม การศึกษาเลิศล้ํา คุณธรรมนําใจ
2.2 ขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวน
ตําบลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538
2.2.1 จํานวนพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน มีเนื้อที่โดยประมาณ 60.25 ตารางกิโลเมตร
คิดเปนเนื้อที่ประมาณ 36,260 ไร
2.2.2 ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบลุมริมแมน้ํา โดยมีแมน้ําแมกลองไหลผาน
ทางทิศตะวันตก บริเวณตอนกลางของพื้นที่อบต. เปนถนนสายกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี มีคลองสง
น้ํ า ระบบชลประทานกระจายอยู ทั่ ว พื้ น ที่ สภาพพื้ น ที่ โ ดยทั่ ว ไปมี ค วามเหมาะสมกั บ การทํ า
การเกษตรกรรม
2.2.3 จํานวนหมูบาน
จํานวนหมูบานในเขต อบต.ตะคร้ําเอน ประกอบดวย 15 หมูบาน ไดแก
หมูที่ 1
บานสํานักครอ
หมูที่ 2
บานสํานักครอ
หมูที่ 3
บานทาสาร
หมูที่ 4
บานเกาหลัง
หมูที่ 5
บานสนุน
หมูที่ 6
บานตะคร้ําเอน
หมูที่ 7
บานหนองตาแพง
หมูที่ 8
บานรางกระตาย
หมูที่ 9
บานหนองขีแ้ รด
หมูที่ 10
บานหนองรี
หมูที่ 12
บานหวยทานัง่
หมูที่ 13
บานหนองมะพลับ
หมูที่ 14
บานสันติสุข
หมูที่ 15
บานรวมใจพัฒนา
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หมูที่ 16
บานมิตรสัมพันธ
2.2.4 จํานวนประชากร
จํานวนประชากรทั้งหมด 13,278 คน (ขอมูลจากสํานักทะเบียน
ทามะกา ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 กันยายน 2551)
2.2.5 การศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
3
แหง
โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน
5
แหง
2.2.6 องคกรทางศาสนา
วัด/สํานักสงฆ
3
แหง
2.2.7 การสาธารณสุข
สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน
1
แหง
2.2.8 รายไดขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ประจําปงบประมาณ 2550
23,106,203.56
รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บ
1,093,222.85
รายไดที่สวนราชการตางๆจัดเก็บให
14,452,543.71
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
7,560,437
2.3 โครงสรางองคกร

อําเภอ

บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงสรางผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
นายกองคการบริหารสวนตําบล

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 1

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

สํานักงานปลัด

สวนการคลัง

สวนโยธา

สวนการศึกษา

แผนภูมิที่ 1 โครงสรางผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน, สํานักปลัด, “แผนพัฒนาสามป,” เอกสารเผยแพร,
2551. (อัดสําเนา)
2.4 อัตรากําลังพนักงานองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ขาราชการ
จํานวน
20
คน
ลูกจางประจํา
จํานวน
2
คน
พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
14
คน
คนงานทั่วไป
จํานวน
10
คน
พนักงานจางเหมา
จํานวน
5
คน
รวมทั้งสิ้น
51
คน
จํานวน
2.5 แนวคิดธรรมาภิบาล
แนวคิดธรรมาภิบาล มีการใชกันมากในบริบทของการปฏิรูประบบราชการและใน
กระบวนทัศนแบบใหมของการบริหารงานภาครัฐ อันมีเปาหมาย เพื่อการมีระบอบการปกครองที่
เปนประชาธิปไตย การที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ การใหบริการ
สาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชน และการมีรัฐบาลที่ทําหนาที่
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ดว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต โปร ง ใส ซึ่ ง แนวคิ ด นี้ มี ส ว นเสริ ม สร า งให เ กิ ด การเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและความเปนธรรมทางสังคม (เอเจอร 2549 : 56)
2.5.1 องคประกอบหลักของธรรมาภิบาล
1. ภาระรับผิดชอบ หมายถึง การกําหนดใหบุคคลและองคกรที่มาจาก
การเลือกตั้งและการแตงตั้ง ซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐตองมีภาระความรับผิดชอบ
ตอสาธารณะ
2. ความโปรงใส คือ การที่สาธารณชนมีโอกาสรับรูนโยบายดานตางๆ
ของรัฐบาลและสามารถตรวจสอบไดวารัฐบาลมีความตั้งใจจริงในการดําเนินการตามนโยบายนั้น
หรือไม
3. การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในที่นี้ หมายถึงการใชอํานาจหนาที่ หรือการอาศัยความไววางใจที่สาธารณชนมอบใหไป
ในทางที่เปนการแสวงหาผลประโยชนสวนตน
4. การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่เปดโอกาสใหผูที่มีสวนได
เสียไดเขามามีบทบาทและอิทธิพลในการตัดสินใจดําเนินนโยบายและมีสวนในการควบคุมสถาบัน
ตลอดจนการจัดสรรการใชและรักษาทรัพยากรตางๆ ที่มีกระทบตอวิถีชีวิตของตน
5. กรอบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คือ การมีกฎหมายที่มีความ
ชัดเจนและนํามาใชอยางเปนเอกภาพ
จากองคประกอบดังกลาวนี้ เปนเพียงองคประกอบพื้นฐาน ที่กอใหเกิดความเปน
ธรรมาภิบาลในสังคม ซึ่งองคประกอบที่กําหนดนี้สามารถกําหนดเพิ่มหรือลดลงไดตามความ
ตองการของผูมีสวนไดเสีย (เอเจอร 2549 : 55)
3. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคติ
3.1 ความหมายของทัศนคติ
คุนเลอร (Kundler 1974, อางถึงใน กรกนก วิโรจศรีสกุล 2546 : 32) ใหคําจํากัด
ความวา ทัศนคติ คือ ความพรอมของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งเราในสังคม
รอบตัว
เธอรสโตน (Thurstone 1929 : 23, อางถึงใน เสกสรร อําภาไฟ 2543 : 10 ) นัก
สังคมจิตวิทยาผูคิดและสรางวิธีวัดทัศนคติที่มีชื่อวาแบบวัดของเทอรสโตน (Thurstone Scales) ให
ความหมายของทั ศนคติไ ว ว า “ทัศ นคติ หมายถึง ความรู สึก ที่ชั ด เจนทั้ ง ทางบวกหรื อ ทางลบ
ในทางที่เห็นดวยหรือขัดแยงกับสิ่งที่กําหนดเชิงจิตวิทยา”
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เคร็ชและคณะ (Krech and other 1962 : 14, อางถึงใน เสกสรร อําภาไฟ 2543 : 10 )
ใหคํานิยามของทัศนคติไววา “ทัศนคติเปนระบบที่คงทนในการประเมินผลทั้งทางดานบวกหรือ
ดานลบ เปนความรูสึกทางอารมณ และเปนแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมไปในทางสนับสนุน
หรือคัดคานสิ่งตางๆ ในสังคม ”
มิวลเลอร (Mueller 1965 : 40, อางถึงใน เสกสรร อําภาไฟ 2543 : 10) ใหถือเอาคํา
นิยามของ Thurstone เปนความหมายของ “ทัศนคติ” โดยไดกลาววา ทัศนคติ หมายถึง
1. ความรูสึกตอตานหรือเห็นดวย
2. การประเมินผลสิ่งที่กําหนดในเชิงจิตวิทยา
3. ความชอบหรือไมชอบ
4. ความรูสึกทางบวกหรือลบ
แมคคอรมิค และ ลิเจน (McCormick and Ligen 1980 : 302 – 303, อางถึงใน กิตติ
ฉันทวสันต 2547 : 11 ) กลาววา ทัศนคติ คือ ความรูสึกของบุคคลที่แสดงออกในทางบวกหรือ
ทางลบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย
นิวคอม (Newcomb 1954, อางถึงใน กรกนก วิโรจศรีสกุล 2546 : 33 ) ไดอธิบาย
วาทัศนคติเปนความโนมเอียงของจิตใจที่มีประสบการณที่ไดรับ อาจเปนความพึงพอใจ หรือไม
พึงพอใจ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือรูสึกเฉยๆ ไมชอบ ไมเกลียด
เทอรสโตน (Turstone 1969, อางถึงใน กรกนก วิโรจศรีสกุล 2546 : 33 ) กลาววา
ทัศนคติเปนผลรวมทั้งหมดของมนุษยเกี่ยวกับความรูสึก อคติ ความคิด ความกลัวตอบางสิ่ง
บางอยาง การแสดงออกทางการพูดเปนความคิดเห็นสัญลักษณของทัศนคติ ดังนั้น ถาเราอยากจะ
วัดทัศนคติ เราก็ทําไดโดยวัดความคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ ทัศนคติเปนระดับความมากนอย
ของความรูสึกในดานบวก และดานลบที่มีตอสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเปนอะไรไดหลายอยาง เปนตนวา
สิ่งของ บุคคล บทความ องคกร ความคิด ฯลฯ ของความรูสึกเหลานี้ ผูรูสึกสามารถบอกความ
แตกตางวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย
เสกสรร อําภาไพ (2543) กลาววา ทัศนคติเปนพฤติกรรมการเตรียมความพรอมทาง
สมองในการกระทํา ซึ่งบงชี้สภาพจิตใจหรืออารมณที่ซับซอน กอนที่บุคคลจะตัดสินใจอยางใด
อยางหนึ่งออกมา
จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่
แสดงออก ทางบวกหรือลบ เห็นดวย ไมเห็นดวย โดยอาจเกิดจากประสบการณที่ไดรับ ผูวิจัยจึงนํา
ทัศนคติมาใชในการวัดในตัวแปรอิสระองคประกอบภาพลักษณ
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3.2 องคประกอบของทัศนคติ
องคประกอบของทัศนคติประกอบดวย 3 ประการ (Freeman 1970, อางถึงใน กรกนก
วิโรจศรีสกุล 2546 : 34 - 35 ) ไดแก
1. องคประกอบทางดานความคิด ความเขาใจ (The Cogmitive Component) คือ
สวนที่ประกอบเปนความเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ทั่วไป ทั้งที่ชอบและไมชอบ หากบุคคล
มีความรูหรือคิดวาสิ่งใดดีมักจะมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งนั้น แตหากมีความรูมากอนวาสิ่งใดไมดีก็จะมี
ทัศนคติที่ไมดีตอสิ่งนั้น องคประกอบทางดานความคิดจะชวยในการประเมินคาสรุปผลสิ่งเราตางๆ
ทัศนคติจะแสดงออกมาในลักษณะของความเชื่อวาอะไรถูกอะไรผิด
2. องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) คือ สวนที่เกี่ยวของกับ
อารมณที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งตางๆ ซึ่งมีผลแตกตางกันไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น เปนลักษณะที่เปน
คานิยมของแตละบุคคล
3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ การแสดงออกของ
บุคคลตอสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่ง เปนสวนประกอบที่แสดงแนวโนมของบุคคลที่จะประพฤติ เปน
ความพรอมที่จะกระทํา ทัศนคติจะแสดงออกในลักษณะของการยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งเปนผลมา
จากองคประกอบดานความรูความคิดและความรูสึก
การที่บุคคลมีทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกตางกัน ก็เนื่องมาจากบุคคลมีความเขาใจ มี
ความรูสึก หรือมีแนวคิดแตกตางกัน ดังนั้น สวนประกอบดานความคิด หรือความรูความเขาใจ
จึงนับวาเปนสวนประกอบขั้นพื้นฐานของทัศนคติ และสวนประกอบนี้จะเกี่ยวของสัมพันธกับ
ความรูสึกของบุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกตางกันทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งขึ้นอยูกับ
ประสบการณและการเรียนรู
3.3 คุณลักษณะของทัศนคติ
ปรียาพร กลาววา ทัศนคติมีคุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ (2544 : 59, อางถึงใน กิตติ
ฉันทวสันต 2547 : 13 - 14 )
1. ทัศนคติเกิดจากประสบการณ สิ่งเราตางๆ รอบตัว บุคคล การอบรมเลี้ยงดู
การเรียนรู ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเปนสิ่งที่กอใหเกิดทัศนคติ
2. ทัศนคติเปนการตระเตรียม หรือความพรอมในการตอบสนองตอสิ่งเรา เปน
การเตรี ย มความพร อ มภายในของจิ ต ใจมากกว า ภายนอกที่ สั ง เกตได สภาวะความพร อ มที่
ตอบสนอง มีลักษณะที่ซับซอนของบุคคลชอบหรือไมชอบ ยอมรับหรือไมยอมรับเกี่ยวเนื่องกับ
อารมณดวย
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3. ทั ศ นคติ มี ทิ ศ ทางของการประเมิ น ทิ ศ ทางของการประเมิ น คื อ ลั ก ษณะ
ความรูสึกหรืออารมณที่เกิดขึ้น ถาเปนความรูสึกหรือประเมินวาชอบ พอใจ เห็นดวยก็คือเปน
ทิศทางในทางที่ดีเรียกวาเปนทิศทางในทางบวก และถาการประเมินออกมาในทางไมดี เชน ไม
ชอบ ไมพอใจ ก็มีทิศทางในทางลบ
4. ทัศนคติมีความเขม คือ มีปริมาณมากนอยของความรูสึก ถาชอบมากหรือไม
เห็นดวยอยางมากก็แสดงวามีความเขมสูง ถาไมชอบเลยหรือเกลียดที่สุดก็แสดงวามีความเขมสูงไป
อีกทางหนึ่ง
5. ทัศนคติมีความคงทน ทัศนคติเปนสิ่งที่บุคคลยึดมั่นถือมั่น และมีสวนในการ
กําหนดพฤติกรรมของคนนั้น การยึดมั่นในทัศนคติตอสิ่งใด ทําใหการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกิดขึ้น
ไดยาก
6. ทัศนคติมีทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายในเปน
สภาวะทางจิตใจ ซึ่งหากไมไดแสดงออก ก็ไมสามารถรูไดวาบุคคลนั้นมีทัศนคติอยางไรในเรื่อง
นั้น ทัศนคติที่เปนพฤติกรรมภายนอกแสงดออกเนื่องจากถูกระตุน และการกระตุนยังมีสาเหตุอื่นๆ
รวมอยูดวย
7.ทัศนคติตองมีสิ่งเราจึงมีการตอบสนองขึ้น ไมจําเปนวาทัศนคติที่แสดงออกจาก
พฤติ ก รรมภายในและพฤติ ก รรมภายนอกจะตรงกั น เพราะก อ นแสดงออกนั้ น ก็ จ ะปรั บ ปรุ ง
เหมาะสมกับสภาพของสังคมแลวจึงแสดงออกเปนพฤติกรรมภายนอก
4.4 การเกิดทัศนคติ
ไลเคิรท (Likert, อางถึงใน กรกนก วิโรจศรีสกุล 2546 : 35 -36) ไดศึกษาการเกิด
ทัศนคติของตนเอง ซึ่งเปนผลการศึกษาที่เนนถึงการเกิดทัศนคติตามหลักวิชาการดานการสื่อสาร
โดยเฉพาะ โดยไดสรุปขอศึกษาไววา ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากความรู (Learning) จากแหลง
ทัศนคติ (Source of Attitude) ตางๆ มีอยูมากมาย และแหลงที่ทําใหเกิดทัศนคติที่สําคัญ คือ
1. ประสบการณเฉพาะอยาง (Special Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ
เฉพาะอยางตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดีหรือไมดีตอสิ่งนั้นไปตามทิศทางที่เคยมีประสบการณมากอน
2. การติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น (Communication with others) ทําใหเกิดทัศนคติ
จากการรับรูขาวสารตางๆ จากผูอื่นได เชน นักเรียนที่เคยไดรับการสั่งสอนจากครูอาจารยวาทําอยาง
นี้ดีอยางนั้นไมดี ก็จะทําใหนักเรียนมีทัศนคติตอการกระทําตางๆ ตามที่ไดรับทราบมา
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3. สิ่งที่เปนแบบอยาง(Models) การเลียนแบบผูอื่น ทําใหเกิดทัศนคติขึ้นได เชน
ลูกที่เคารพเชื่อฟงพอแมจะเลียนแบบการแสดงทําทางการชอบหรือไมชอบตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามพอ
แมของตนไปดวย นอกจากนั้นก็อาจจะมีการเลียนแบบผูอื่นอีกก็ได เชน เลียนแบบผูนําความคิด
นักแสดง นักรอง ผานสื่อตาง ๆ ได
4. ความเกี่ยวของกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติของบุคคลหลายอยาง
เกิดขึ้นเนื่องจากความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน โรงเรียน วัด หนวยงานตางๆ ซึ่งสถาบันเหลานี้จะ
เปนแหลงที่มาและสนับสนุนใหคนเกิดทัศนคติบางอยางขึ้นได
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ลักษณะของทัศนคติมีทิศทางของการประเมินวา
ชอบ เห็นดวย หรือ ไมชอบ ไมเห็นดวย นั่นคือ มีทิศทางของการประเมินไมทางบวกก็ทางลบ ซึ่ง
เกิดจากประสบการณของบุคคล จากสิ่งเราตางๆ รอบตัว หรือ บุคคล การติดตอสื่อสารกับบุคคล
อื่น การไดรับรูขอมูลขาวสารตางๆ รวมถึงเกิดจากความเกี่ยวของกับสถาบัน และจากงานวิจัยของ
อตินุช นิมิตสถาพร (2544) ไดศึกษา “ภาพลักษณของศาลปกครองในสายตาของประชาชนเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวา ทัศนคติตอศาลปกครองมีความสัมพันธเชิงบวกกับภาพลักษณ นั่นคือ
ยิ่งมีทัศนคติตอศาลปกครองมากขึ้นเทาไหรก็ยิ่งมีภาพลักษณตอศาลปกครองดีมากขึ้น และจาก
แนวคิดของเสรี วงษมณฑา (2541) ที่กลาวถึงสิ่งที่กอใหเกิดภาพพจน ไดแก ผูบริหาร พนักงาน
สินคา การดําเนินธุรกิจ กิจกรรมสังคม และเครื่องมือเครื่องใชหรืออุปกรณในสํานักงาน ดังนั้น
ผูวิจัยจึงศึกษาทัศนคติของประชาชนซึ่งจะสงผลใหเกิดภาพลักษณ ในสวนของตัวแปรอิสระ(X) มา
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
4. แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ
4.1 ความหมายของภาพลักษณ
โรบินสัน (Robinson 1959, อางถึงใน สิทธิศักดิ์ วิมุกตานนท 2545 : 22) ไดให
ทัศนะเกี่ยวกับคําวา ภาพลักษณ(Image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจซึ่งบุคคลมีความรูสึกนึกคิด
ตอองคกรสถาบัน ภาพในใจของบุคคลดังกลาวนั้นๆ อาจจะไดมาจาก ทั้งประสบการณทางตรง
(direct experience) และประสบการณทางออม(indirect experience) ของตัวเขาเอง เชน ไดพบ
ประสบมาดวยตนเอง หรือไดยินไดฟงมาจากคําบอกเลาของผูอื่น เพื่อนฝูง ญาติมิตร หรือจากกิติ
ศัพทเลาลือตางๆ นานาเปนตน
อี เบาลดิง (E.Boulding 1975, อางถึงใน กรกนก วิโรจศรีสกุล 2546 : 11) นักวิชาการ
ชาวตะวันตกไดกลาวถึงภาพลักษณวา “ภาพลักษณเปนความรู เปนความรูสึกของคนเราที่มีตอสิ่ง
ตางๆ โดยเฉพาะความรูนั้นเปนความรูที่เราสรางขึ้นมาเอง(Subjective Knowledge) ซึ่งประกอบดวย
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ขอเท็จจริง คุณคาที่เราเปนผูใหรวมกันอยู Boulding เสนอวา บุคคลแตละคนจะเก็บสะสมความรู
เชิงอัตวิสัย(Subjective Knowledge) เปนการสะสมสิ่งเกี่ยวกันสิ่งในโลกรอบๆ ตัวเราที่ไดประสบ
ความรูเชิงอัตวิสัยของบุคคลนี้จึงเปนที่รวมของสิ่งตางๆ ที่เราเชื่อวาเปนความจริง เนื่องจากเราไม
สามารถที่จะรับรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งตางๆ นั้นไดอยางถี่ถวนเสมอไป เรามักจะไดเฉพาะ
ภาพบางสวนหรือลักษณะกวางๆ ของสิ่งเหลานั้น ซึ่งมีความไมแนนอนชัดเจนอยู เราจึงมักตอง
ตีความหมาย(Interpret) หรือใหความหมายแกสิ่งนั้นๆ ดวยตัวเราเอง ความรูเชิงอัตวิสัยนี้ประกอบ
กันเขาเปนภาพลักษณของเราที่มีตอสิ่งตางๆ ในโลก และพฤติกรรมของเราจะขึ้นอยูกับภาพลักษณ
ที่เรามีอยูในสมองดวย”
เจฟกินส (Jefkins 1982, อางถึงใน กรกนก วิโรจศรีสกุล 2546 : 10) มองวา
ภาพลักษณนั้นเกิดขึ้นจากความประทับใจ ซึ่งไดมาจากการไดมีความรูและความเขาใจในขอเท็จจริง
นั้นๆ
นอกจากนี้ไดมีนักวิชาการใหความหมายของคําวาภาพลักษณไวหลายทาน
พรทิพย พิมลสินธุ (2540 : 37) กลาววา ภาพพจน คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของแตละ
คน ซึ่งบุคคลสามารถสรางจินตภาพเกี่ยวกับสถาบันนั้นๆ ได โดยภาพพจนนั้นเกิดขึ้นไดจากการ
รับรู ไดฟง ไดเห็นหรือมีประสบการณมาในอดีต และดวยความประทับใจ จึงทําใหบุคคลนั้น
สามารถจดจําและพัฒนาเปนภาพอยางใดอยางหนึ่งขึ้นมา
เสรี วงษมณฑา (2541 : 13) กลาววา ภาพพจน คือ ขอเท็จจริง (Objective facts) บวก
กับการประเมินสวนตัว (Personal judgedment) แลวกลายเปนภาพที่ฝง ใจอยูใ นความรูสึกนึกคิด
ของบุคคลอยูนานแสนนานยากที่จะเปลี่ยนแปลง
พจน ใจชาญสุขกิจ (2548 : 20) ไดกลาวไววา ภาพลักษณเปนเสมือนสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
ความรูสึกที่สรางขึ้นมาเองโดยมีขอเท็จจริงเปนหลักอางอิงอยูดวย อาศัยประสบการณ การคนควา
หาความรู คิด วิเคราะหสิ่งตางๆ จนทําใหเกิดความเชื่อ การรับรู การเขาใจในสิ่งตางๆ ประกอบกัน
ขึ้นเปนภาพลักษณของตนเองและแสดงออกในรูปของพฤติกรรม
ประจวบ อินออด ไดกลาวไววา ภาพลักษณ คือ (2532, อางถึงใน คทัยวรรณ เทียนเสม
2548 : 10)
- พลังแฝงที่จะนําไปสูพฤติกรรม
- เจตคติของบุคคล กลุมบุคคลที่มีตอสถาบันหรือเปาหมาย ซึ่งอาจจะเปนกรณีหรือ
บุคคลหรือสถาบันใดๆ ก็ได
- ความคาดหมายของบุคคลตอบุคคล กรณี หรือสถาบันที่มีตอกรณีใดกรณีหนึ่ง
ซึ่งจะตองสอดคลองกับความเชื่อ ความรูสึกของตนที่มีอยู
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- สิ่งที่สะทอนความรูสึกนึกคิดของคนที่มีตอกรณี หรือบุคคล หรือสถาบัน
- คุณคาเพิ่ม หรือความนิยมที่มีตอสถาบัน บุคคล หรือกรณีเรื่องราวใดๆ
(Psychological Value Added)
จากแนวความคิ ด ดั ง กล า วข า งต น พอจะสรุ ป ความหมายของ ภาพลั ก ษณ ไ ด ว า
ภาพลักษณ คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเราที่มีตอบุคคล องคกร หนวยงานหรือสถาบันใดๆ
โดยภาพนั้ น อาจเกิดจากประสบการณ ทางตรงหรือทางออม รวมกั บการประเมิน สว นตัว แลว
กลายเปนภาพที่ดีหรือไมดีก็ได
4.2 ความสําคัญของภาพลักษณ
แอล เบอรเนย (L.Bernays 1961, อางถึงใน สิทธิศักดิ์ วิมุกตานนท 2545 : 22)
หนวยงานหรือองคการสถาบันใดก็ตามหากมีภาพลักษณ(Image) ที่เปนไปในทางที่เสื่อมเสียแลว
หนวยงานสถาบันนั้นยอมไมไดรับความเชื่อถือ หรือไววางใจจากประชาชน ประชาชนอาจมีความ
ระแวง สงสัยหรือเกลียดชังตอหนวยงานนั้น รวมทั้งอาจไมใหความรวมมือสนับสนุนตอหนวยงาน
นั้นๆ ในทางตรงกันขาม หากหนวยงานหรือองคกรสถาบันมีภาพลักษณที่ดี ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ
ของประชาชนที่มีตอหนวยงานสถาบันนั้นยอมเปนภาพที่บรรเจิดสวยสด งดงาม นั่นคือ เปนภาพ
ของหนวยงานสถาบันที่เปนไปในทางที่ดีมีความนาเชื่อถือ ศรัทธาสมควรแกความไววางใจ หรือนา
คบหาสมาคมดวย
พรทิพย พิมลสินธุ (2540 : 37) กลาววา ถาตองการใหประชาชน กลุมเปาหมายตางๆ
ทั้งภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน มีความเชื่อถือ ศรัทธาและรวมมือ ก็จําเปนตองมีการปรุง
แตงภาพพจนใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ
เสรี วงษมณฑา (2541 : 84 - 85) ไดแบงความสําคัญของภาพลักษณเปน 2 ประเด็น
คือ
1. ดานจิตวิทยา ภาพลักษณเปรียบเสมือนหางเสือที่กําหนดทิศทางพฤติกรรมของ
ปจเจกชนที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งรอบตัวบุคคลนั้น ถาบุคคลนั้นมีภาพลักษณเชิงบวกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
อยูรอบตัวก็จะมีแนวโนมแสดงพฤติกรรมเชิงบวก แตถาหากบุคคลนั้นมีภาพลักษณเชิงลบตอสิ่งใด
สิ่งหนึ่งก็มีแนวโนมจะแสดงพฤติกรรมเชิงลบเชนกัน และที่สําคัญภาพลักษณนั้นกอใหเกิดอคติ
กลาวคือ ถามองสิ่งใดวาดีก็ดีไปหมด ถาสิ่งใดไมดีก็ไมดีไปหมด.
2. ดานธุรกิจ ภาพลักษณนี้ถือวาเปนคุณคาเพิ่ม (Value Added) ที่มีใหกับสินคาและ
บริษัท ซึ่งถือวาเปนผลประโยชนเชิงจิตวิทยา(Psychological Benefit) ที่มีอยูในตัวสินคา ที่ทําให
ตัวสินคาหลายชนิดตั้งราคาไดสูงกวาคุณคาทางกายภาพ ซึ่งเปนความคุมคาทางดานความรูสึกและ
นับวันยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
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4.3 องคประกอบของภาพลักษณ
องคประกอบของภาพลักษณ อาจแยกไดเปน 4 สวน แตในทางเปนจริงองคประกอบ
ทั้ง 4 สวนจะมีความเกี่ยวของสัมพันธตอกัน ไมสามารถจะแยกออกเปนสวนๆ ไดอยางเด็ดขาด
(กรกนก วิโรจศรีสกุล 2546 : 11)
1. องคประกอบเชิงการรับรู (Perceptual Component) เปนสิ่งที่บุคคลจะไดจาก
การสังเกตโดยตรง สิ่งที่ถูกสังเกตนั้นจะเปนสิ่งที่นําไปสูการรับรู(Cues) หรือมีสิ่งที่ถูกรับรูนั่นเอง
ซึ่ ง อาจจะเป น บุ ค คล สถานที่ เหตุ ก ารณ ความคิ ด หรื อ วั ต ถุ สิ่ ง ของต า งๆ เราจะได ภ าพของ
สิ่งแวดลอมตางๆ โดยผานการรับรูนี้
2. องคประกอบเชิงความรู (Cognitive Component) ไดแก ภาพลักษณที่เปน
ความรู เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท ความแตกตางของสิ่งตางๆ ที่ไดจากการสังเกตถูกรับรู
3. องคประกอบเชิงความรูสึก(Affective Component) ไดแก ภาพลักษณที่เกี่ยวกับ
ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ เปนสิ่งที่เกี่ยวพันกับความรูสึกผูกพัน ยอมรับหรือไมยอมรับ
ชอบหรือไมชอบ
4. องคประกอบเชิงการกระทํา(Behavioral Component) เปนภาพลักษณที่เกี่ยวกับ
ความมุงหมายหรือเจตนาที่จะเปนแนวทางปฏิบัติโตตอบสิ่งเรานั้น อันเปนผลของปฏิสัมพันธ
ระหวางองคประกอบเชิงความรู และเชิงความรูสึก
องคประกอบเชิงการรับรู ความรู ความรูสึก และเชิงการกระทํานี้ จะผสมผสาน
กันเปนภาพของโลกที่บุคคลไดมีประสบการณมา
4.4 สิ่งที่กอใหเกิดภาพลักษณ
เสรี วงษมณฑา (2541 : 77) ไดกลาวถึง สิ่งที่กอใหเกิดภาพพจน มีดงั ตอไปนี้
1. ผูบริหาร (Executive) องคกรจะดีหรือไมขึ้นอยูกับผูบริหาร ซึ่งตองเปนบุคคลที่มี
ความรู ความสามารถ ถาองคกรใดมีผูบริหารที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศนดี มีนโยบายการ
บริหารธุรกิจที่ดี ซื่อสัตย ไมเอาเปรียบลูกคา บริษัทนั้นก็จะมีภาพพจนที่ดี
2. พนักงาน (Employee) บริษัทที่ดีจะตองมีพนักงานที่มีความสามารถ มีมนุษยสัมพันธที่ดี
มีวิญญาณของการใหบริการและมีบุคลิกภาพที่ดี
3. สินคา (Product) รวมทั้งบรรจุภัณฑดวย ตองเปนสินคาที่ดี มีคุณภาพ มีประโยชน
ตรงกั บ ข อ ความโฆษณาที่ เ ผยแพร อ อกไปมี ก ารออกแบบที่ ส วยงาม มี บ รรจุ ภั ณ ฑ ที่ ส วยงาม
ทันสมัย
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4. การดําเนินธุรกิจ (Business practice) หมายถึง การคาขายและการคืนกําไรสูสังคม
เพราะบริ ษั ท แต ล ะบริ ษั ท นั้ น จะมี ภ าพพจน ที่ ดี ไ ด ก็ ต อ เมื่ อ มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต
ตรงไปตรงมา มีคุณธรรม มีจริยธรรม นอกจากนั้นแลวควรมีการคืนกําไรสูสังคม ดังนั้น องคกร
ทั้งหลายจะตองใหความสําคัญกับการคืนกําไรแกสังคมในรูปแบบของกิจกรรมสาธารณะและการ
กุศลตางๆ
5. กิจกรรมสังคม (Social activities) คือ การดูแลเอาใจใสสังคม การมีสวนรวมใน
กิจกรรมการกุศล หรือสรางประโยชนใหกับสังคม เนื่องจากยุคนี้เปนยุคที่องคกรตางๆ ตองเนน
การตลาดเพื่อสังคมดวย
6. เครื่องมือเครื่องใชหรืออุปกรณในสํานักงาน (Artifacts) บริษัทตองมีสิ่งที่แสดง
สัญลักษณของบริษัท ไดแก เครื่องมือเครื่องใช เครื่องแบบพนักงาน อุปกรณสํานักงาน วัดสุ
สิ้นเปลือง เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ ควรมีโลโกขององคกรแสดงอยูดวย ควรมี
การออกแบบที่เหมาะสมสอดคลองกับบุคลิกของบริษัท อุปกรณเหลานี้จะสะทอนความเปนตัวตน
ของบริษัท (Corporate identity) ใหกับคนอื่นไดพิจารณาภาพพจนของบริษัทวาเปนอยางไร
4.5 การเกิดภาพลักษณ
เรื่องของภาพพจนเปนเรื่องของภาพที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลที่มีตอบุคคลอื่น วัตถุ
หรือสถาบัน โดยไดรับอิทธิพลจากการรูจัก การมีประสบการณดวย ทั้งนี้จะตองมีความประทบใจ
เพียงพอที่ จะสรางเปนภาพอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอาจเป นภาพพจนในทางบวกและหรือลบได
ภาพพจนนั้นสามารถเกิดขึ้นได 2 ทาง (พรทิพย พิมลสินธุ 2540 : 75) คือ
1. เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติโดยไมไดมีการปรุงแตง คือ การปลอยใหเปนไปตาม
สภาวะแวดลอมที่มากระทบ
2. เกิดขึ้นจากการปรุงแตงซึ่งนี้เกี่ยวของและสัมพันธกับการสื่อสารประชาสัมพันธที่
เปนระบบเปนระเบียบ มีการวางแผน และไดรับความรวมมือจากฝายอื่นประกอบดวย
ไม ว า ภาพพจน จ ะเกิ ด ขึ้ น เองโดยธรรมชาติ หรื อ เกิ ด ขึ้ น จากการปรุ ง แต ง ก็ ต าม
ภาพพจนขององคการอาจแยกออกไดเปน 2 สวน (อํานวย วีรวรรณ 2540 : 90) คือ
1. สวนที่เปนกิจกรรม คือ สวนที่ไมมีชีวิตจิตใจขององคการ ไดแก เรื่องที่เกี่ยวกับการ
ประกอบการตางๆ ที่ไมเกี่ยวกับบุคคล ยกตัวอยางเชน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ในขณะนี้อาจไดรับ
การยกยองวาเปนธนาคารพาณิชยที่มีสินทรัพยมากที่สุดในประเทศไทยและในอาเชี่ยน ภาพลักษณ
ที่ออกมาจึงมีลักษณะของความมั่นคงของกิจการ บริวาร และเทคโนโลยีสมัยใหมที่นําเขามาใช
แสดงถึงความกาวหนาทันสมัยขององคการ ในขณะที่ระบบการจัดการ เปนตนวา การวางแผนงาน
การตั้งเปาหมาย และการประเมินผล ลวนเปนงานที่เสริมใหองคการมีภาพลักษณเดนยิ่งขึ้น
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2. สวนที่เปนเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคล หมายถึง สวนที่ทําใหองคการมีชีวิตจิตใจนั่นเอง
ถาจะเปรียบกับคน สวนที่หนึ่งก็เปรียบเสมือนกับรางกาย ซึ่งประกอบดวยอวัยวะ 32 ประการ สวน
ที่สองก็คือ สวนที่เปนจิตใจ ซึ่งทําหนาที่ควบคุมสั่งการใหสวนที่หนึ่ง คือ รางกายแสดงพฤติกรรม
ออกมา น้ําหนักของความสําคัญที่จะทําใหภาพลักษณขององคการออกมาเปนอยางไรจึงขึ้นอยูกับ
สวนที่เปนตัวบุคคล เพราะนอกจากคนจะเปนตัวกําหนดบทบาทขององคการในสวนที่เปนกิจกรรม
ใหแสดงภาพลักษณออกมาไดแลว ขอเท็จจริงประการหนึ่งก็คือ บุคลิกของผูบริหารระดับสูงจะถูก
มองวาเปนบุคลิกหรือภาพลักษณขององคการอีกดวย โดยเฉพาะสําหรับองคการขนาดใหญ
4.6 ภาพพจนขององคการที่สังคมตองการ
อํานวย วีรวรรณ (2540 : 90)ไดสรุปภาพพจนขององคการที่สังคมตองการวาองคการ
ในอุดมคติที่สังคมตองการนั้น พอสรุปไดดังตอไปนี้
ภาพพจนแรก
เปนองคการที่เจริญกาวหนาทันโลก
ภาพพจนประการที่สอง
มีบริการและสัมพันธอันดีกับประชาชน
ภาพลักษณที่สาม
มีระบบบริหารและฝายจัดการที่สูงดวย
ประสิทธิภาพ
ภาพลักษณที่สี่
ทําคุณประโยชนทางเศรษฐกิจใหแกสวนรวม
ภาพลักษณทหี่ า
ปฏิบัติงานภายในกรอบกฎหมายบานเมือง
ภาพลักษณทหี่ ก
มีความรับผิดชอบตอสังคมในระดับสูง
การสรางภาพลักษณนั้นที่จริงสวนใหญก็เกิดจากงานที่เราทํากันอยูประจําเปนพื้นฐาน
วิธีการที่เราเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาเปนเครื่องมือในการสรางภาพลักษณก็คือ วิธีการประชาสัมพันธ ซึ่ง
นับเปนเรื่องหนึ่งที่ตองใหความสําคัญ โดยเฉพาะองคการขนาดใหญ ภาพลักษณจะปลอยใหเกิด
ตามธรรมชาติไมได เพราะการปลอยใหเกิดตามธรรมชาติอาจทําใหลักษณะที่แทจริงขององคการที่
ออกไปไมครบถวนหรือไมเปนกระบวน ไมเปนระบบ ภาพลักษณที่ออกมาจึงอาจจะผิดพลาดไป
จากความเปนจริงก็ได อํานวย วีรวรรณ (2540 : 88)
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ภาพลักษณถือเปนสวนสําคัญของทุกองคกร หรือ
สถาบั น ใดๆ ในการได ม าซึ่ ง การได รั บ ความเชื่ อ ถื อ ได รั บ ความไว ว างใจ ความร ว มมื อ หรื อ
สนับสนุนจากประชาชนมากหรือนอย โดยจากบทความของนางโรสาเบท มอส แคนเตอร ที่
ตีพิมพในนิตยสาร New Management ในป 1985 กลาววา คุณภาพชีวิตที่ดี การเจริญกาวหนาของ
เทคโนโลยี และสันติภาพของโลก เปนผลผลิตจากการบริหารที่ดี (สุธรรม รัตนโชติ 2550 ก : 81)
และปเตอร ดรักเกอร (Peter Drucker) กูรูของกูรูแหงการบริหาร ไดใหหลักการสําคัญๆ 5 ขอ
ของการบริหาร ไดแก การวางเปาหมาย (setting objectives) จัดระเบียบ (organizing) การจูงใจและ
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การสื่อใหถึงกัน (motivation and communication) การวัดผลการทํางาน (establishing
measurements of performance) (สุธรรม รัตนโชติ 2550 ข : 88 )และทอม ปเตอร (Tom Peters)
ไดสรุ ปหลัก ใหญๆ ของการบริห าร เชน ใหคิด แตจ ะใหบริ ก ารอย า งดี เ ลิศ, ตองมีมุม มองแบบ
กวางไกลขามพรมแดน (สุธรรม รัตนโชติ 2550 ค : 227) ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของ
อํานวย วีรวรรณ เรื่อง ภาพลักษณขององคกรที่สังคมตองการ ซึ่งภาพลักษณขององคการที่สังคม
ตองการจะเกิดขึ้นไดนั้น ก็มาจากการบริหารของผูบริหารองคกร ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิด
ภาพลักษณขององคการที่สังคมตองการมากําหนดเปนตัวแปรตาม(Y) ภาพลักษณในดานการ
บริหาร ในกรอบแนวคิด
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ไมเยอร และ แอน (Myers and Anne 1991, อางถึงใน ชลรัตน ชลมารค 2546 : 56)
ได ศึ ก ษาหลั ก การจั ด การภาพลั ก ษณ ข องวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย ผู บ ริ ห าร เนื่ อ งจาก
สถาบันการศึกษาระดับสูงเคยมีความเจริญเติบโตและความรุงเรืองมากอน ปจจุบันไดมาถึงขึ้น
สุดทายโดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยลดขนาดลง ขณะเดียวกัน การมีภาพลักษณยุทธวิธีการตลาด
สําหรับสถาบันที่ตองการความเจริญกาวหนา(เชน การกําหนดภาพลักษณ การทําภาพลักษณและ
การสรางภาพลักษณ) ก็ไดรับความสนใจอยางแพรหลายจากผูบริหารโรงเรียน
เลวิส และ แอน (Lewis and Ann 1990, อางถึงใน ชลรัตน ชลมารค 2546 : 55)
ได ทํ า การศึ ก ษาภาพลั ก ษณ ส ถาบั น การศึ ก ษาเฉพาะกรณี ข องสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ สู ง ที่
มหาวิทยาลัย George Mason University(GMU) ผลการวิจัยพบวา ในระยะ 20 ปที่ผานมา
ภาพลักษณของสถาบันการศึกษา การศึกษาระดับสูงไดกลายเปนสิ่งสําคัญมากกวาการแขงขัน
ระหวางวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสําหรับนักเรียน
โบแมน และ นอรแมน (Bouman and Norman 1975, อางถึงใน สุริยา เสนานุรักษ
2547 : 50) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยไวโอมิง พบวาการใหบริการสาธารณะ
โดยหนวยงานรัฐมีความคลองตัวนอยกวาใหบริการสาธารณะโดยภาคเอกชน ประเด็นสําคัญที่ทํา
ให เ กิ ด ความแตกต า งคื อ คุ ณ ภาพของผูป ฏิบั ติ ง านหรื อ ผูใ ห บ ริก ารและลั ก ษณะการปฏิบั ติง าน
กลาวคือ ผูใหบริการภาคเอกชนมีความกระตือรือรนดีกวา มีแรงจูงใจสูงกวา สวัสดิการตลอดจนมี
ความพึงพอใจในงานสูงกวาดวย อีกทั้งในดานลักษณะการปฏิบัติงานสําหรับภาคเอกชนจะมีการ
ใหขอมูลขาวสารที่ดีมีรูปแบบมาตรฐานในการใหบริการและไมมีลักษณะของงานแบบประจํา
(Routine or Day – to – day)
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รัตนะ รัตนวงษ (2550) ไดศึกษาเรื่อง ภาพลักษณของศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อ
ประชาชน 1111 (สายดวนของรัฐบาล) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสํานัก
นายกรัฐมนตรี ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางรูจั กภาพลักษณศู นยบริการขอมูลภาครั ฐเพื่อ
ประชาชน 1111 (สายดวนของรัฐบาล) ทั้งหมด และชองทางที่ทําใหประชาชนสวนใหญรูจัก
ศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 (สายดวนของรัฐบาล) คือ สื่อโทรทัศน สําหรับ
ภาพลักษณศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 (สายดวนของรัฐบาล) ในระดับดี เมื่อ
พิจารณาภาพลักษณในแตละดาน พบวา ภาพลักษณดานองคกรเปนภาพลักษณที่ดีกวาดานอื่นๆ
รองลงมา คือ ภาพลักษณดานบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาพลักษณดานองคกรในประเด็นที่มี
หมายเลขที่จดจํางายและสามารถสอบถามขอมูลภาครัฐไดทุกหนวยงาน
ชาตรี เชื้อมโนชาญ (2549) ไดศึกษาเรื่อง สื่อมวลชนทองถิ่นกับภาพลักษณของ
นักการเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม มีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากประชาชน จํานวน 390
คน ดวยแบบสอบถามปลายปด สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ และคาเฉลี่ย ผลการศึกษา
พบว า สื่ อ เสนอข า วเกี่ ย วกั บ ผลงานของผู บ ริ ห ารเทศบาลฯ ในทางบวก ทํ า ให ป ระชาชนมี
ภาพลักษณของนักการเมืองในทางดี สื่อมีบทบาทในการเสนอขาวสารมากที่สุด รองลงมาคือการ
เสนอขาวมีความตอเนื่องรวดเร็ว ใหความรู และสะทอนความเห็นของประชาชนตามลําดับ
วิลาวัลย วรพุฒิพงค (2549) ไดศึกษาเรื่อง ภาพลักษณของสมาชิกสภาเทศบาลนคร
เชียงใหม ในแขวงเม็งราย ที่มีผลตอการสงเสริมประสิทธิภาพการทํางานกับภาคประชาชน ผล
การศึกษาพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอภาพลักษณของ สท. ในทางบวก โดยเห็นวาเปนผูที่มี
บทบาทในการนําปญหาของประชาชนไปเสนอตอฝายบริหารใหแกไข มีความรูเกี่ยวกับงานใน
หนาที่ดี เอาใจใสรวมกิจกรรมของประชาชน กิริยามารยาทดี เชื่อมั่นในตนเอง มนุษยสัมพันธดี
นาเชื่อถือและเปนที่พึ่งของประชาชน , ประชาชนคาดหวังในตัว สท. หลายประการ เชน ความ
สามัคคีของ สท. ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางของเทศบาล และความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่, ประชาชนประสงคให สท. มีความสามัคคีในการปฏิบัติหนาที่ ขยัน แกไขปญหารวดเร็ว
เขาถึงประชาชน จริงใจ มีสัจจะ ยุติธรรม และไมทําตัวเปนผูมีอิทธิพล
จรัสศรี ทันลังกา (2547) ไดศึกษาเรื่อง ภาพลักษณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
อุดมคติของนั กเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด ชัย ภูมิ ผลการศึกษาพบวาภาพลักษณของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในอุดมคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพศชาย และเพศหญิง พบวา
ความคิดเห็นดานคุณธรรม ดานจริยธรรม ดานบุคลิกลักษณะ ดานความประพฤติ อุปนิสัยแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ยกเวนดานความรู ความสามารถที่นักเรียนทีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน
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เมตตา รัตนมาลากร (2547) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูรับตรวจจังหวัดขอนแกน
ตอภาพลักษณสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของผูรับตรวจ
จังหวัดขอนแกนตอภาพลักษณ สํานักงานการตรวจเงินแผน ดิน อยู ในระดับปานกลาง ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว า อายุราชการ และการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน มีความสัมพันธกับความคิดเห็นของผูรับตรวจจังหวัดขอนแกนตอภาพลักษณสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนง ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด ความถี่ในการเขา
ตรวจสอบของสํ านั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น แหลง ขอ มู ลในการรั บข อมู ลข า วสารเกี่ ย วกั บ
สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น และความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ อํ า นาจหน า ที่ ข องสํ า นั ก งาน
การตรวจเงิ น แผ น ดิ น ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความคิ ด เห็ น ของผู รั บ ตรวจจั ง หวั ด ขอนแก น ต อ
ภาพลักษณสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สุริยา เสนานุรักษ (2547) ไดศึกษาเรื่อง ภาพลักษณของตํารวจจราจรในเขตสถานี
ตํารวจนครบาลยานนาวาในความคิดเห็นของชาวยานนาวา โดยขอมูลในการศึกษาถูกเก็บรวบรวม
โดยใชแบบสอบถามจากประชากรจํานวน 200 คน ผลการศึกษาพบวา เพศชายมองภาพลักษณ
การปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจร ดีกวาเพศหญิง ผูที่มีความถี่ในการพบปะกับตํารวจจราจรมาก
มองภาพลักษณการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรดีกวาผูที่มีความถี่ในการพบปะตํารวจจราจรนอย
และผูที่ไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตํารวจจราจรจากสื่อตางๆ นอย มองภาพลักษณของการ
ปฏิบัติหนาที่ของตํารวจจราจรดีกวาผูที่ไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตํารวจจราจรจากสื่อตางๆ มาก
สุภาภรณ สุธรรมโกศล (2547) ไดศึกษาเรื่อง การสรางภาพลักษณเกี่ยวกับความ
นาเชื่อถือของบุคคลในวงการบันเทิงที่เขาทํางานทางการเมือง ผลการวิจัยพบวา กลุมบุคคลใน
วงการบันเทิงที่สนใจเขาทํางานการเมืองจําเปนตองสรางภาพลักษณความนาเชื่อถือ เพราะยังขาด
ประสบการณทํางานการเมือง และควรวางแผนลวงหนาในการเขาทํากิจกรรมทางการเมือง และ
กิจกรรมสังคมเพื่อสวนรวม เพื่อสรางการยอมรับและความไววางใจจากประชาชน , บุคคลทั่วไป
คิด วาบุคคลในวงการบัน เทิ งที่เ ข าทํ า งานทางการเมืองสามารถเปลี่ ย นภาพลั ก ษณ ใ ห เ กิ ด ความ
นาเชื่อถือได ทั้งนี้ตองมีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพกอนและหลังเขาทํางานทางการเมือง
กรกนก วิโรจศรีสกุล (2546) ไดศึกษาเรื่อง ภาพลักษณของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในสายตาประชาชนเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว า ภาพลั ก ษณ ข องจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยเดนในดานการเปนสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง เกง มีความพรอมดานการเรียนการ
สอน เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศ เปนสถาบันที่ประชาชนยอมรับในฐานะเปนผูนําทาง
การศึกษา ภาพลักษณอีกดานหนึ่งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คือเปนมหาวิทยาลัยที่มีแตคน
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ร่ํารวย มีสังคมที่เลิศหรู ในดานการบําเพ็ญประโยชนและรับใชสังคมมีนอย การเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมแลวมีการเปดรับขาวสารในระดับนอย ทางดาน
ทัศนคติของประชาชนตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมแลวเปนกลาง
สิ ท ธิ ศั ก ดิ์ วิ มุ ก ตานนท (2545) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง ภาพลั ก ษณ ข องตํ า รวจในสายตา
ประชาชนกรณีศึกษา สถานีตํารวจภูธร ตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ผลการศึกษา
พบวา ภาพลักษณของตํารวจในสายตาประชาชนในเขตรับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรตําบลเวียงมอก
อํา เภอเถิ น จั งหวั ด ลํ า ปาง เป น ไปในทางบวก จากอิ ท ธิ พ ลของพฤติ ก รรม บุ ค ลิก ภาพและการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ , เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาที่ตางกัน มีความสัมพันธตอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม บุคลิกภาพและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจตางกันดวย และ
มี ป จ จั ย หลายอย า งที่ ส ง ผลสื บ เนื่ อ งให เ กิ ด ภาพลั ก ษณ แ บบนี้ เช น การปฏิ สั ง สรรค
การประชาสัมพันธ ขาวสารและความตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่ที่ตองการเขามามีสวนรวมกับ
ตํารวจมากขึ้น ประกอบกับงานในหนาที่ที่ตองมีสวนใกลชิดกับการใหบริการประชาชนอยูเสมอ
ในการจัดระเบียบสังคมภายใตกรอบของกฎหมายมีอิทธิพลตอภาพลักษณดังกลาว

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาพลักษณในดานการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” จะใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ
(Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร (Population) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชากรที่อาศัย
อยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น 13,278 คน (ขอมูลจากสํานักทะเบียน อําเภอทามะกา ตามหลักฐานทะเบียน
ราษฎร ณ วันที่ 30 กันยายน 2551)
2. กลุมตัวอยาง (Sample) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูใน
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี กําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางไดดังนี้
วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
ขั้นตอนที่ 1 คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร ยามาเน (Yamane's) (อางถึง
ใน รัตนะ รัตนะวงษ 2550 : 45) โดยใหมีคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05
n =

N
_______
1+ Ne2

n =

13,278
1+ 13,278 (0.05) 2

n ≈ 388.30
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เมื่อ

n = ขนาดตัวอยาง
N = จํานวนประชากรที่ศึกษาทั้งหมด
e = ความคาดเคลือ่ นของการสุมตัวอยาง 0.05
ดังนั้นกลุมตัวอยางทั้งหมดที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้จึงมีจํานวน 388 คน
ขั้นตอนที่ 2 คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางแบบสัดสวน โดยใชสูตรดังนี้
จํานวนตัวอยาง =

จํานวนตัวอยางทั้งหมด X จํานวนประชากรในแตละกลุม
_______________________________________
จํานวนประชากรทั้งหมด

ผลจากการคํานวณหาประชากรและกลุมตัวอยาง ไดดังตาราง
ตารางที่ 1 ผลการคํานวณหาประชากรและกลุมตัวอยางในพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน
องคกร
จํานวน
(องคการบริหารสวน ประชากร
ตําบล)
ทั้งหมด
(คน)
องคการบริหารสวน 13,278
ตําบลตะคร้ําเอน

จํานวน หมูบาน
จํานวน
จํานวนกลุม
กลุม
ประชากรของ ตัวอยางของ
ตัวอยาง
แตละหมูบาน
แตละ
ทั้งหมด
(คน)
หมูบาน(คน)
388
หมูที่ 1
1,075
31
หมูที่ 2
หมูที่ 3
หมูที่ 4
หมูที่ 5
หมูที่ 6
หมูที่ 7
หมูที่ 8
หมูที่ 9

772
1,026
945
1,254
278
959
860
1,317

23
30
28
37
8
28
25
38

36

ตารางที่ 1 (ตอ)
องคกร
จํานวน
(องคการบริหารสวน ประชากร
ตําบล)
ทั้งหมด
(คน)
องคการบริหารสวน
ตําบลตะคร้ําเอน

จํานวน
กลุม
ตัวอยาง
ทั้งหมด

หมูบาน

หมูที่ 10
หมูที่ 12
หมูที่ 13
หมูที่ 14
หมูที่ 15
หมูที่ 16

จํานวน
จํานวนกลุม
ประชากร ตัวอยางของ
ของแตละ
แตละ
หมูบาน(คน) หมูบาน(คน)
561
16
606
1,016
907
700
1,002

18
30
27
20
29

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บขอมูลใชวิธีแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ดวยการแจก
แบบสอบถามใหกับประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
อํ า เภอท า มะกา จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ซึ่ ง เป น ผู ที่ อ าศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ ไ ม น อ ยกว า 5 ป และไม มี
ความสัมพันธกับผูบริหารหรือพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดวย ทําการแจก
แบบสอบถามจนครบตัวอยางที่ตองการ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัยในครั้งนี้ คือ เปนแบบสอบถาม
(Questionnaire)และซึ่ ง ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง เป น
แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด แบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข อมู ลส ว นบุ ค คลของผูต อบแบบสอบถามซึ่ง สอบถามเกี่ ย วกับ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล(อบต.)
ตะคร้ําเอน และความสัมพันธกับผูบริหารหรือพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ตอนที่ 2 สอบถามทัศนคติของประชาชนตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ซึ่ง
มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน (Ratio Scales ) จํานวน 53 ขอ ดังนี้
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1. การพัฒนาทองถิ่น
จํานวน 20 ขอ
2. ผูบริหาร
จํานวน 7 ขอ
3. พนักงาน
จํานวน 7 ขอ
4. การบริหารงาน
จํานวน 11 ขอ
5. เครื่องมือ อุปกรณ อาคารและสถานที่ จํานวน 8 ขอ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามภาพลักษณดา นการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 8
ตอนที่ 4 คําถามเพิ่มเติม ( คําถามปลายเปด ) เปนขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถาม
ไปรวบรวมและประมวลผลเพื่อนําไปเขียนเพิ่มเติมในบทที่ 5 สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ
เกณฑการใหคะแนนและแปลความหมาย
1. แบบสอบถามสวนที่ 3 ทัศนคติของประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในการประเมินความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ใชเกณฑ ดังนี้
5 หมายถึง
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดวยอยางมาก
4 หมายถึง
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดวย
3 หมายถึง
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิด ปานกลาง
2 หมายถึง
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดไมเห็นดวย
1 หมายถึง
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดไมเห็นดวยอยางมากนัน้ ๆ
นําคะแนนเฉลีย่ ที่ไดมาจัดระดับทัศนคติ เปน 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.50 – 5.00
หมายถึง
มีทัศนคติดีมาก
คะแนนเฉลี่ย
3.50 – 4.49
หมายถึง
มีทัศนคติดี
คะแนนเฉลี่ย
2.50 – 3.49
หมายถึง
มีทัศนคติปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.50 – 2.49
หมายถึง
มีทัศนคติไมดี
คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.49
หมายถึง
มีทัศนคติไมดมี าก
2. แบบสอบถามสวนที่ 4 ภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลตะคร้ําเอน อําเภอ ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในการประเมินความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามใชเกณฑ ดังนี้
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5 หมายถึง
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นดีมาก
4 หมายถึง
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นดี
3 หมายถึง
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นไมดี
1 หมายถึง
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นไมดีอยางมาก
นําคะแนนเฉลีย่ ที่ไดมาจัดระดับทัศนคติ เปน 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.50 – 5.00
หมายถึง
มีภาพลักษณทดี่ ีมาก
คะแนนเฉลี่ย
3.50 – 4.49
หมายถึง
มีภาพลักษณทดี่ ี
คะแนนเฉลี่ย
2.50 – 3.49
หมายถึง
มีภาพลักษณปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.50 – 2.49
หมายถึง
มีภาพลักษณทไี่ มดี
คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.49
หมายถึง
มีภาพลักษณทไี่ มดีมาก
เกณฑการอธิบายคาความสัมพันธ
สําหรับการพิจารณามีเกณฑการวัดดังนี้ (อภินันท จันตะนี 2549 : 7)
คาสหสัมพันธ
คาสหสัมพันธ
คาสหสัมพันธ
คาสหสัมพันธ
คาสหสัมพันธ
คาสหสัมพันธ

.01 .21 .41 .61 .76 .91 -

.20
.40
.60
.75
.90
1.00

ความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
ความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง
ความสัมพันธกันในระดับสูง
ความสัมพันธกันในระดับสูงมาก

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดแกอาจารยที่ปรึกษา และ
ขาราชการในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ 6 ขึ้นไปเปนผูตรวจสอบความเกี่ยวของของ
เนื้อหา (Content Validity) ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) และความเหมาะสมของ
เนื้อหาที่ใช(Wording) จากนั้น เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของขอคําถามแตละขอวาตรงตามเนื้อหา และ
จุดมุงหมายของการวิจัยครั้งนี้หรือไม จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไขเพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป
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2.การทดสอบความเชื่อถือไดของเครื่องมือ
ผู วิ จั ย นํ า แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง และแก ไ ขแล ว ไปทดสอบหาความเชื่ อ ถื อ ได
(Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกอน(Pre – test) เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมและความชัดเจนในคําถามกับประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
ดอนขมิ้น จํานวน 30 คน เพื่อนํามาหาความเชื่อถือได ใชวิธีการทดสอบโดยใชสูตร Coefficient
Alpha ของ Cronbach (วิเชียร เกตุสิงห 2537, อางถึงใน ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร 2546 : 76) ซึ่งมีสูตร
ในการคํานวณ ดังนี้
α =

เมื่อ

α
K
Vi
Vt

k
(k – 1)
คือ
คือ
คือ
คือ

1 - ∑Vi
Vt

คาความเชื่อถือได
จํานวนขอ
ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกขอ

ผลความเชื่อมั่นที่ผูวิจยั ไดจากการทดสอบ มีคาดังนี้
ทัศนคติของประชาชนตอองคการบริหารสวนตําบล(อบต.)ตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
การพัฒนาทองถิ่น
= 0.9236
บุคลากร : ผูบริหาร
= 0.8926
บุคลากร : พนักงาน
= 0.8747
การบริหารงาน
= 0.9191
เครื่องมือ อุปกรณ อาคารสถานที่
= 0.8893
เรื่องภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน = 0.9371
ผลคาความเชื่อมั่นที่ผูวิจยั ไดทําการทดสอบในแตละหัวขอมีคามากกวา 0.7 สรุปไดวา
แบบสอบถามมีความนาเชื่อถือสูง
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย แจกแบบสอบถามให ก ลุ ม ตั ว อย า งกรอกข อ มู ล เองและรอรั บ แบบสอบถาม
ในทันทีหรือสัมภาษณตามแบบสอบถาม ซึ่งในแบบสอบถามจะมีเนื้อหา การแนะนําตัวของผูวิจัย
และชี้แจงวัตถุประสงคในการทําวิจัย พรอมทั้งขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยทํา
การตรวจสอบความครบถวนของแบบสอบถาม ในกรณีที่ก ลุมตัว อยางตอบแบบสอบถามไม
ครบถวน ผูวิจัยจะตัดทิ้งและเก็บขอมูลตัวอยางรายใหมใหไดครบตามจํานวนที่ตองการคือ จํานวน
388 ชุด
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากมีการตรวจสอบเครื่องมือและปรับแกไขเรียบรอย จะมีการนําแบบสอบถาม
ไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจนครบ แลวจึงดําเนินการวิเคราะหหาคาสถิติโดย
ประมวลผลดวยคอมพิวเตอรและวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ( Statisitc Package
for the Social Science ) ดังนี้
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชอธิบายขอมูลสวนบุคคล ดวย
คาความถี่ รอยละ(Percent) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)
2.ใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสําหรับประชากร 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน(T – test)
สําหรับตัวแปรประเภทเพศ และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA)
สําหรับตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและทัศนคติภาพลักษณดาน
การบริหารงานตอภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ดวยใช
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson,s Product Moment Correlation Coefficient)
4. วิเคราะหทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนและภาพลักษณดาน
การบริ ห ารงานขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตะคร้ํ า เอน อํ า เภอท า มะกา จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
วิเคราะหขอมูลโดยวิธีหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของกลุมตัวอยางของประชาชนใน
พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนก
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษา เรื่อง “ทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาพลักษณในดานการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” ผูศึกษาไดทําการศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน 388 คน
ซึ่งผลการวิเคราะหจะนําเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยายเปนสวนตางๆ ดังนี้
ส ว นที่ 1 ประกอบด ว ย ผลการวิ จั ย ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของกลุ ม ตั ว อย า งผู ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมด โดยนําเสนอผลการวิจัยในรูปของตาราง จํานวนทั้งสิ้น 7 ตาราง (ตารางที่ 2
- 8) ซึ่ ง ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของกลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได
ระยะเวลาการอาศัยอยูในพื้นที่ และความสัมพันธกับผูบริหารหรือพนักงานขององคการบริหารสวน
ตําบลตะคร้ําเอน
สวนที่ 2 ประกอบดวย ผลการวิจัยทัศนคติของประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวน
ตําบลตะคร้ําเอน ดานตางๆ 5 ดาน ของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอผลการวิจัยในรูปของตาราง
จํานวนทั้งสิ้น 7 ตาราง (ตารางที่ 9 - 15)
สวนที่ 3 ประกอบดวย ผลการวิจัยภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอนของกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอผลการวิจัยในรูปของตารางจํานวนทั้งสิ้น 1
ตาราง (ตารางที่ 16)
สวนที่ 4 ประกอบดวย ผลการหาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล และทัศนคติของ
ประชาชนตอภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน โดยนําเสนอ
ผลการวิจัยในรูปของตารางจํานวนทั้งสิ้น 11 ตาราง (ตารางที่ 17 - 27)
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สวนที่ 1 แสดงผลการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาอาศัยอยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ํา
เอน และความสัมพันธกับคณะผูบริหารหรือพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
โดยนําเสนอขอมูลเปนจํานวนและรอยละ ตามตารางที่ 2 – 8 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน(คน)
202
186
388

ชาย
หญิง
รวม

รอยละ
52.1
47.9
100

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางประกอบดวยเพศชาย รอยละ 52.1 และ
เพศหญิง รอยละ 47.9
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน(คน)
26
69
93
115
85
388

รอยละ
6.7
17.8
24.0
29.6
21.9
100

จากตารางที่ 3 แสดงใหเ ห็น วา กลุมตั วอยางส วนใหญมีอายุอยู ในชวง 41 - 50 ป
คิดเปนรอยละ 29.6 รองลงมาไดแก ชวงอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 24 ในขณะที่ชวงอายุ ต่ํากวา
20 ปเปนกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.7
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
อื่นๆ(ไมไดเรียน)
รวม

จํานวน(คน)
183
107
45
44
5
4
388

รอยละ
47.2
27.6
11.6
11.3
1.3
1.0
100

จากตารางที่ 4 แสดงระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
การศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 47.2 รองลงมาไดแก การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
คิดเปนรอยละ 27.6 และระดับการศึกษาที่นอยที่สุดคือระดับอื่นๆ (ไมไดเรียนหนังสือ) คิดเปนรอยละ
1.0
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจสวนตัว
เกษตรกร
รับจางทั่วไป
นักเรียน นักศึกษา
แมบาน
วางงาน
อื่นๆ(ลูกจางรัฐ)
รวม

จํานวน(คน)
14
10
35
42
95
118
33
26
11
4
388

รอยละ
3.6
2.6
9.0
10.8
24.5
30.4
8.5
6.7
2.8
1.0
100

44
จากตารางที่ 5 แสดงสัดสวนของกลุมตัวอยางแยกตามอาชีพ พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีอาชีพ รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 30.4 รองลงมาไดแก อาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ
24.5 สําหรับกลุมอาชีพที่นอยที่สุดคือ อื่น(ลูกจางรัฐ) คิดเปนรอยละ 1.0
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาท
รวม

จํานวน(คน)
181
130
46
18
8
5
388

รอยละ
46.6
33.5
11.9
4.6
2.1
1.3
100

จากตารางที่ 6 แสดงรายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นของกลุ ม ตั ว อย า ง พบว า กลุ ม ตั ว อย า ง
สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 46.6 รองลงมาไดแก รายไดชวง
5,00 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.5
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกดานระยะเวลาการอาศัยอยูในพืน้ ที่
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ระยะเวลาการอาศัยในพื้นที่ อบต.
5 ป
6 – 10 ป
10 – 15 ป
16 – 20 ป
มากวา 20 ป
รวม

จํานวน(คน)
13
38
38
58
241
388

รอยละ
3.4
9.8
9.8
14.9
62.1
100

45
จากตารางที่ 7 แสดงระยะเวลาอาศัยอยูในพื้นที่ อบต.ตะคร้ําเอน ของกลุมตัวอยาง
พบว า กลุ มตั ว อย า งส ว นใหญ มีร ะยะเวลาการอาศั ย อยูใ นพื้น ที่ อบต.ตะคร้ํ า เอน มากว า 20 ป
คิดเปนรอยละ 62.1 รองลงมาไดแก 16 – 20 ป คิดเปนรอย 14.9 และนอยที่สุดของระยะเวลาที่
อาศัยอยูในพื้นที่ อบต.ตะคร้ําเอน คือ 5 ป คิดเปนรอยละ 3.4
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกดานความสัมพันธกับผูบริหาร อบต.
ตะคร้ําเอน
ระยะเวลาการอาศัยในพื้นที่ อบต.
มี
ไมมี
รวม

จํานวน(คน)
388
388

รอยละ
100
100

จากตารางที่ 8 แสดงกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธกับผูบริหารหรือเจาพนักงานของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนขมิ้น เชน เครือญาติ คิดเปนรอยละ 100
สวนที่ 2 แสดงผลการวิจัยเกีย่ วกับทัศนคติของประชาชนตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ขอมูลผลการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนของกลุม
ตัวอยาง ซึ่งไดจากการสอบถามในสวนที่ 2 ของแบบสอบถาม โดยนําเสนอในตารางที่ 8 - 14
โดยมีเกณฑการประเมินทัศนคติ จํานวน 5 เกณฑ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ปานกลาง
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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ตารางที่ 9 จํานวนรอยละ และคาเฉลี่ยทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนในดานการ
พัฒนาทองถิ่นของกลุมตัวอยาง
คาเฉลี่ย ระดับ
จํานวน (รอยละ)
ทันคติตอองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน
เห็น เห็น ปาน ไมเห็น ไมเห็น (1 -5 ) ของ
ทัศนคติ
(ดานการพัฒนาทองถิ่น) ดวย ดวย กลาง ดวย
ดวย
อยาง
อยาง
ยิ่ง
ยิ่ง
16
151 206
อบต. มีกิจกรรมหรือ
13
2
3.43
ปาน
โครงการสงเสริมสุขภาพ (4.1) (38.9) (53.1) (3.4) (0.5)
กลาง
อนามัยของประชาชนที่ดี
69
239
อบต.มีกิจกรรมหรือ
71
8
1
3.95
ดี
(17.8) (61.6) (18.3) (2.1) (0.3)
โครงการปองกันโรค
ตางๆ เชน บริการฉีดพน
ยาปองกันโรคไขเลือดออก
เปนตนเสมอ
อบต.มีการสนับสนุนและ 37
181 147
21
2
3.59
ดี
สงเสริมดานการศึกษาดี
(9.5) (46.6) (37.9) (5.4) (0.5)
อบต.มีการสนับสนุน
5
170 185
24
4
3.38
ปาน
สงเสริมและทํานุบํารุง
(1.3) (43.8) (47.7) (6.2) (1.0)
กลาง
ศาสนาดี
48
243
อบต.มีกิจกรรมหรือ
78
16
3
3.82
ดี
(12.4) (62.6) (20.1) (4.1) (0.8)
โครงการที่สืบทอดและ
สงเสริมประเพณีอันดีงาม
ของไทยดี
อบต.มีการสนับสนุนและ 15
141 195
33
4
3.34
ปาน
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นดี (3.9) (36.3) (50.3) (8.5) (1.0)
กลาง
21
156 180
อบต.มีการจัดเวที
26
5
3.42
ปาน
(5.4) (40.2) (46.4) (6.7) (1.3)
ประชาคมใหประชาชน
กลาง
แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอความตองการเสมอ
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ตารางที่ 9 (ตอ)
ทันคติตอองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน
(ดานการพัฒนาทองถิ่น)

คาเฉลี่ย ระดับ
จํานวน (รอยละ)
เห็น เห็น ปาน ไมเห็น ไมเห็น (1 -5 ) ของ
ทัศนคติ
ดวย
ดวย ดวย กลาง ดวย
อยาง
อยาง
ยิ่ง
ยิ่ง
19
155 180
31
3
3.40
ปาน
(4.9) (39.9) (46.4) (8.0) (0.8)
กลาง

อบต. มีกิจกรรมสงเสริม
การมีสวนรวมของ
ประชาชนเสมอ
22
235
อบต. มีการสงเสริมและ
(5.7) (60.6)
สนับสนุนการกีฬาและ
การออกกําลังกายดี
11
154
อบต. มีการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตางๆ (2.8) (39.7)
ที่ดี
12
146
อบต. มีกิจกรรมปองกัน
(3.1) (37.6)
และแกไขปญหา
ยาเสพติดเสมอ
98
237
อบต. มีการจัดสวัสดิการ
สงเคราะหคนยากจน คน (25.3) (61.1)
พิการ และผูสงู อายุ ดี
39
117
อบต. มีการพัฒนาและ
(10.1) (30.2)
สนับสนุนการประกอบ
อาชีพหรือการสราง
รายไดของประชาชน ดาน
การเกษตร /อุตสาหกรรม
หรือการทองเที่ยวดี

103
(26.5)

23
(5.9)

5
(1.3)

3.63

ดี

186
(47.9)

30
(7.7)

7
(1.8)

3.34

ปาน
กลาง

166
(42.8)

53
(37.8)

11
(2.8)

3.24

ปาน
กลาง

48
(12.4)

4
(1.0)

1
(0.3)

4.10

ดี

191
(49.2)

39
(10.1)

2
(0.5)

3.39

ปาน
กลาง
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ตารางที่ 9 (ตอ)
ทันคติตอองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน
(ดานการพัฒนาทองถิ่น)

อบต.มีการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน เชน
ถนน ไฟฟา น้าํ ประปา
อยางเพียงพอและทั่วถึง
อบต.มีการพัฒนาแหลง
น้ําเพื่ออุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตรอยาง
เพียงพอและทัว่ ถึง เชน
การขุดลอกคูคลอง อาง
เก็บน้ํา เปนตน
อบต.มีกิจกรรมรณรงค
การเลือกตั้งดี
อบต. มีการจัดใหความรู
เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเสมอ
อบต.มีการใหความรู
เกี่ยวกับการปกครองสวน
ทองถิ่นเสมอ

คาเฉลี่ย ระดับ
จํานวน (รอยละ)
เห็น เห็น ปาน ไมเห็น ไมเห็น (1 -5 ) ของ
ทัศนค
ดวย
ดวย ดวย กลาง ดวย
ติ
อยาง
อยาง
ยิ่ง
ยิ่ง
80
211
78
15
4
3.90
ดี
(20.6) (54.4) (20.1) (3.9) (1.0)

14
(3.6)

240 114
(61.9) (29.4)

18
(4.6)

2
(0.5)

3.63

ดี

4
(1.0)
5
(1.3)

138 221
(35.6) (57.0)
119 223
(30.7) (57.5)

17
(4.4)
34
(8.8)

8
(2.1)
7
(1.8)

3.29

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

2
(0.5)

91
202
(23.5) (52.1)

89
(22.9)

4
(1.0)

3.21

2.99

ปาน
กลาง
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ตารางที่ 9 (ตอ)
ทันคติตอองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน
(ดานการพัฒนาทองถิ่น)

อบต. มีการพัฒนาทองถิ่น
โดยรวมมีประสิทธิภาพ
ทั่วถึงตรงตามความ
ตองการ

คาเฉลี่ย ระดับ
จํานวน (รอยละ)
เห็น เห็น ปาน ไมเห็น ไมเห็น (1 -5 ) ของ
ทัศนค
ดวย
ดวย ดวย กลาง ดวย
ติ
อยาง
อยาง
ยิ่ง
ยิ่ง
17
170 157
38
6
3.40
ปาน
(4.4) (43.8) (40.5) (9.8) (1.5)
กลาง

รวม

3.50

ดี

จากตารางที่ 9 พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ในดานการพัฒนาทองถิ่น มีค าเฉลี่ย 3.50 จัด วามีทั ศนคติดี โดยทั ศนคติที่ก ลุมตัว อย างมีตอ
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดีมากที่สุดของดานการพัฒนาทองถิ่น คือ อบต. มีการจัด
สวัสดิการสงเคราะหคนยากจน คนพิการ และผูสูงอายุ ดี มีคาเฉลี่ย 4.10 รองลงมา คือ อบต.มี
กิจกรรมหรือโครงการปองกันโรคตางๆ เชน บริการฉีดพนยาปองกันโรคไขเลือดออก เปนตน
เสมอ มีคาเฉลี่ย 3.95 และทัศนคติที่กลุมตัวอยางมีตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดของดานการพัฒนาทองถิ่น คือ เรื่อง อบต.มีการใหความรูเกี่ยวกับการปกครองสวน
ทองถิ่นเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย 2.99

50
ตารางที่ 10 จํานวนรอยละ และคาเฉลี่ยทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนในดาน
ผูบริหารของ อบต. ของกลุมตัวอยาง
ทันคติตอองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน
(ดานผูบริหาร)

คาเฉลี่ย ระดับ
จํานวน (รอยละ)
เห็น เห็น ปาน ไมเห็น ไมเห็น (1 -5 ) ของ
ทัศนคติ
ดวย
ดวย ดวย กลาง ดวย
อยาง
อยาง
ยิ่ง
ยิ่ง
33
188 130
33
4
3.55
ดี
(8.5) (48.5) (33.5) (8.5) (1.0)
28
176 153
28
3
3.51
ดี
(7.2) (54.5) (39.4) (7.2) (0.8)

ผูบริหารมีปฏิสัมพันธกับ
ประชาชนอยูเสมอ
ผูบริหารมีบุคลิก นา
เคารพ เชื่อถือ ศรัทธา
ผูบริหารเปนผูมีความรู
27
121
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม
(7.0) (31.2)
การเมือง การปกครอง
และทันตอขาวสาร
เหตุการณปจจุบัน
26
133
ผูบริหารเปนผูที่มี
(6.7) (34.3)
ความคิดกาวไกล เปน
นักพัฒนา
49
179
ผูบริหารเขารวมกิจกรรม
กับประชาชนอยางใกลชิด (12.6) (46.1)
เปนกันเองเสมอ
42
183
ประชาชนสามารถเขา
(10.8) (47.2)
พบปะหรือเสนอปญหา
ตอผูบริหารไดงาย
สะดวก
รวม

213
(54.9)

21
(5.4)

6
(1.5)

3.37

ปาน
กลาง

199
(51.3)

23
(5.9)

7
(1.8)

3.38

ปาน
กลาง

131
(33.8)

24
(6.2)

5
(1.3)

3.63

ดี

132
(34.0)

26
(6.7)

5
(1.3)

3.60

ดี

3.53

ดี

51
จากตารางที่ 10 พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ในดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ย 3.53 จัดวามีทัศนคติ ดี โดยทัศนคติที่กลุมตัวอยางมีตอองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน ดีมากที่สุดของดานผูบริหาร คือ ผูบริหารเขารวมกิจกรรมกับประชาชนอยาง
ใกลชิด เปนกันเองเสมอ มีคาเฉลี่ย 3.60 รองลงมา คือ ประชาชนสามารถเขาพบปะหรือเสนอ
ปญหาตอผูบริหารไดงาย สะดวก มีคาเฉลี่ย 3.60 และทัศนคติที่กลุมตัวอยางมีตอองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอนที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดของดานผูบริหาร คือ เรื่อง ผูบริหารเปนผูมีความรูทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและทันตอขาวสารเหตุการณปจจุบัน โดยมีคาเฉลี่ย 3.37
ตารางที่ 11 จํานวนรอยละ และคาเฉลี่ยทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนในดาน
พนักงานของ อบต. ของกลุมตัวอยาง
ทันคติตอองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน
(ดานพนักงาน)

คาเฉลี่ย ระดับ
จํานวน (รอยละ)
เห็น เห็น ปาน ไมเห็น ไมเห็น (1 -5 ) ของ
ทัศนคติ
ดวย
ดวย ดวย กลาง ดวย
อยาง
อยาง
ยิ่ง
ยิ่ง
22
146 209
11
0
3.46
ปาน
(5.7) (37.6) (53.9) (2.8)
กลาง

พนักงานของ อบต.เปนผู
มีความรูความสามารถ
ปฏิบัติงานไดดี มี
ประสิทธิภาพ
พนักงานปฏิบตั ิตอ
19
180 163
ประชาชนอยางเทาเทียมกัน (4.6) (46.4) (42.0)
พนักงานมีกิรยิ าวาจาที่
201 135
44
สุภาพ เหมาะสม ยิ้มแยม
(11.3) (51.8) (34.8)
แจมใสเวลาปฏิบัติงาน
หรือใหบริการ
พนักงานมีมนุษยสัมพันธ
36
209 127
ที่ดีและเปนกันเอง
(9.3) (53.9) (32.7)
พนักงานมีความ
22
137 199
กระตือรือรนในการทํางาน (5.7) (53.3) (51.3)

22
(5.7)

4
(1.0)

3.48

ปาน
กลาง

7
(1.8)

1
(0.3)

3.72

ดี

16
(4.1)
28
(7.2)

0

3.68

ดี

2
(0.5)

3.38

ปาน
กลาง

52
ตารางที่ 11 (ตอ)
ทันคติตอองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน
(ดานพนักงาน)

พนักงานแตงกายสุภาพ
เรียบรอย เหมาะสม

คาเฉลี่ย ระดับ
จํานวน (รอยละ)
เห็น เห็น ปาน ไมเห็น ไมเห็น (1 -5 ) ของ
ทัศนคติ
ดวย
ดวย ดวย กลาง ดวย
อยาง
อยาง
ยิ่ง
ยิ่ง
28
219 124
14
3
3.66
ดี
(7.2) (56.4) (32.0) (3.6) (0.8)
รวม
3.57
ดี

จากตารางที่ 11 พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ในดานพนักงาน มีคาเฉลี่ย 3.57 จัดวามีทัศนคติดี โดยทัศนคติที่กลุมตัวอยางมีตอองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน ดีมากที่สุดของดานพนักงาน คือ พนักงานมีกิริยาวาจาที่สุภาพ เหมาะสม
ยิ้มแยมแจมใสเวลาปฏิบัติงานหรือใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.72 รองลงมา คือ พนักงานมีมนุษย
สัมพันธที่ดีและเปนกันเอง มีคาเฉลี่ย 3.68 และทัศนคติที่กลุมตัวอยางมีตอองคการบริหารสวน
ตําบลตะคร้ําเอนที่ มีคาเฉลี่ยต่ําสุดของดานพนักงาน คือ เรื่องพนักงานมีความกระตือรือรนใน
การทํางาน โดยมีคาเฉลี่ย 3.38

53
ตารางที่ 12 จํานวนรอยละ และคาเฉลี่ยทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนในดาน
การบริหารงาน ของกลุมตัวอยาง
ทันคติตอองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน
(ดานการบริหารงาน)

อบต. มีวิสัยทัศนหรือ
เปาหมายในการ
ดําเนินงานของอบต.
ประกาศไวอยางเปดเผย
ชัดเจน
อบต.มีนโยบายและ
แผนพัฒนาทองถิ่นอยาง
ชัดเจน
อบต.มีการบริหารงานที่
โปรงใส ตรวจสอบได
อบต.มีอัตราสวนเจา
พนักงานตอการพัฒนา
ทองถิ่นที่เหมาะสม
อบต.มีการพัฒนาทองถิ่น
อยางทั่วถึง
อบต.มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานแตละปให
ประชาชนทราบ
อบต.มีชองทางให
ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นหรือแสดงความ
ตองการ

คาเฉลี่ย ระดับ
จํานวน (รอยละ)
เห็น เห็น ปาน ไมเห็น ไมเห็น (1 -5 ) ของ
ทัศนคติ
ดวย
ดวย ดวย กลาง ดวย
อยาง
อยาง
ยิ่ง
ยิ่ง
20
151 177
34
6
3.37
ปาน
(5.2) (38.9) (45.6) (8.8) (1.5)
กลาง

24
(6.2)

165 168
(42.5) (43.3)

26
(6.7)

5
(1.3)

3.46

ปาน
กลาง

28
(7.2)
18
(4.6)

118 182
(30.4) (46.9)
138 210
(35.6) (54.1)

49
(12.6)
20
(5.2)

11
(2.8)
2
(0.5)

3.27

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

23
(5.9)
28
(7.2)

145 174
(37.4) (44.8)
175 139
(45.1) (35.8

34
(8.8)
35
(9.0)

12
(3.1)
11
(2.8)

3.34

28
(7.2)

165 159
(42.5) (41.0)

30
(7.7)

6
(1.5)

3.39

3.45

3.46

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

54
ตารางที่ 12 (ตอ)
ทันคติตอองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน
(ดานการบริหารงาน)

อบต.มีการ
ประชาสัมพันธโครงการ
หรือกิจกรรมให
ประชาชนทราบอยาง
ทั่วถึง สม่ําเสมอ
อบต.มีการประสานงาน
กับชุมชนหรือผูนําชุมชน
ในการทํากิจกรรมเสมอ
อบต.มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร และขอมูลที่เปน
ประโยชนดานตางๆแก
ประชาชนอยางสม่ําเสมอ
ทันเหตุการณ

คาเฉลี่ย ระดับ
จํานวน (รอยละ)
เห็น เห็น ปาน ไมเห็น ไมเห็น (1 -5 ) ของ
ทัศนค
ดวย
ดวย ดวย กลาง ดวย
ติ
อยาง
อยาง
ยิ่ง
ยิ่ง
32
200 119
27
10
3.56
ดี
(8.2) (51.5) (30.7) (7.0) (2.6)

31
(8.0)

199 128
(51.3) (33.0)

23
(5.9)

7
(1.8)

3.58

ดี

27
(7.0)

202 132
(52.1) (34.0)

20
(5.2)

7
(1.8)

3.57

ดี

3.44

ปาน
กลาง

รวม

จากตารางที่ 12 พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ในดานการบริหารงาน มีคาเฉลี่ย 3.44 จัดวามีทัศนคติเปนปานกลาง โดยทัศนคติที่กลุมตัวอยางมี
ต อ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตะคร้ํ า เอน ดี ม ากที่ สุ ด ของด า นการบริ ห ารงาน คื อ อบต. มี ก าร
ประสานงานกับชุมชนหรือผูนําชุมชนในการทํากิจกรรมเสมอมีคาเฉลี่ย 3.58 รองลงมา คือ อบต.
มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร และขอมูลที่เปนประโยชนดานตางๆแกประชาชนอยางสม่ําเสมอ
ทันเหตุการณ มีคาเฉลี่ย 3.57 และทัศนคติที่กลุมตัวอยางมีตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ํา

55
เอนนที่ มี ค า เฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด ของด า นการบริ ห ารงาน คื อ เรื่ อ ง อบต. มี ก ารบริ ห ารงานที่ โ ปร ง ใส
ตรวจสอบได โดยมีคาเฉลี่ย 3.27
ตารางที่ 13 จํานวนรอยละ และคาเฉลี่ยทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนในดาน
เครื่องมือ อุปกรณ อาคารสถานที่ ของกลุมตัวอยาง
คาเฉลี่ย ระดับ
จํานวน (รอยละ)
ทันคติตอองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน
เห็น เห็น ปาน ไมเห็น ไม (1 -5 ) ของ
ทัศนค
(ดานเครื่องมือ อุปกรณ ดวย ดวย กลาง ดวย
เห็น
ติ
อาคารสถานที่)
ดวย
อยาง
อยาง
ยิ่ง
ยิ่ง
56
244
อาคารสถานที่ของ อบต.
65
20
3
3.85
ดี
(14.4) (62.9) (16.8) (5.2) (0.8)
มีความสวยงาม ขนาด
เหมาะสม
59
233
สภาพแวดลอมของ อบต.
74
17
5
3.84
ดี
(15.2) (60.1) (19.1) (4.4) (1.3)
มีความสะอาด สวยงาม
รมรื่น
88
229
อบต.ตั้งอยูในพื้นที่ที่
61
10
0
4.02
ดี
ประชาชนเดินทางไปได (22.7) (59.0) (15.7) (2.6)
สะดวก ปลอดภัย
ปายแสดงชื่อ อบต. หนา
79
222
70
16
1
3.93
ดี
หนวยงานเห็นไดชัดเจน (20.4) (57.2) (18.0) (4.1) (0.3)
สํานักงานสะอาด มีความ
60
220 103
4
1
3.86
ดี
เปนระเบียบเรียบรอย
(15.5) (56.7) (26.5) (1.0) (0.3)

56
ตารางที่ 13 (ตอ)
ทันคติตอองคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน
(ดานเครื่องมือ อุปกรณ
อาคารสถานที่)
อบต. มีเครื่องมืออุปกรณ
พรอมสําหรับใหบริการ
อบต.มีเครื่องมือ อุปกรณ
ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ

คาเฉลี่ย ระดับ
จํานวน (รอยละ)
เห็น ปาน ไม ไมเห็น (1 -5 ) ของ
เห็น
ทัศนค
ดวย กลาง เห็น ดวย
ดวย
ติ
ดวย อยาง
อยาง
ยิ่ง
ยิ่ง
52
211
115
10
0
3.79
ดี
(13.4) (54.4) (29.6) (2.6)
44
192
133
15
4
3.66
ดี
(11.3) (49.5) (34.3) (3.9) (1.0)
3.85
ดี
รวม

จากตารางที่ 13 พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ในดานเครื่องมือ อุปกรณ อาคารสถานที่ มีคาเฉลี่ย 3.85 จัดวามีทัศนคติดี โดยทัศนคติที่กลุม
ตัวอยางมีตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ดีมากที่สุดของดานเครื่องมือ อุปกรณ อาคาร
สถานที่ คื อ อบต.ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ที่ ป ระชาชนเดิ น ทางไปได ส ะดวก ปลอดภั ย มี ค า เฉลี่ ย 4.02
รองลงมา คือ ปายแสดงชื่อ อบต. หนาหนวยงานเห็นไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.93 และทัศนคติที่
กลุมตัวอยางมีตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดของดานเครื่องมือ อุปกรณ
อาคารสถานที่ คือ เรื่อง อบต.มีเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ย 3.66
ตารางที่ 14 จํานวนรอยละ และคาเฉลี่ยทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนในดาน
ตางๆ
ของกลุมตัวอยาง
ทันคติตอองคการบริหารสวนตําบล
คาเฉลี่ย
ระดับของทัศนคติ
ตะคร้ําเอนดานตางๆ
(1 -5 )
1. ดานการพัฒนาทองถิ่น
3.50
ดี
2. ดานผูบริหาร
3.53
ดี
3. ดานพนักงาน
3.57
ดี
4. ดานการบริหารงาน
3.44
ปานกลาง
5. เครื่องมือ อุปกรณ อาคารสถานที่
3.85
ดี
รวม
3.58
ดี
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จากตารางที่ 14 พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
โดยรวม มีคาเฉลี่ย 3.58 จัดวามีทัศนคติดี โดยทัศนคติที่กลุมตัวอยางมีตอองคการบริหารสวน
ตําบลตะคร้ําเอน ดีมากที่สุดคือ ดานเครื่องมือ อุปกรณ อาคารสถานที่ โดยมีคาเฉลี่ย 3.85 รองลงมา
คือ ดานพนักงาน มีคาเฉลี่ย 3.57 สวนดานที่กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอนนอยที่สุด คือดานการบริหารงาน โดยมีคาเฉลี่ย 3.44
ตารางที่ 15 จํานวนความถี่ และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของปจจัยที่มีผลตอภาพลักษณในดาน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ของกลุมตัวอยาง
คาเฉลี่ย ระดับ
จํานวน (รอยละ)
ปจจัยที่มีผลตอ
เห็น ปาน ไมเห็น ไมเห็น (1 -5 ) ของ
เห็น
ความ
ภาพลักษณ
ดวย กลาง ดวย
ดวย
ดวย
คิดเห็น
อยาง
อยาง
ยิ่ง
ยิ่ง
1. ดานการพัฒนา
87
204
86
9
2
3.94 เห็นดวย
ทองถิ่น
(22.4) (52.6) (22.2) (2.3) (0.5)
2. ดานผูบริหาร
84
197
95
9
(0.8) 3.90 เห็นดวย
(21.6) (50.8) (24.5) (2.3)
3. ดานพนักงาน
74
214
86
10
4
3.89 เห็นดวย
(19.1) (55.2) (22.2) (2.6) (1.0)
4. ดานการบริหารงาน
76
231
72
8
1
3.96 เห็นดวย
(19.6) (59.5) (18.6) (2.1) (0.3)
5. เครื่องมือ อุปกรณ
46
248
87
7
0
3.86 เห็นดวย
อาคารสถานที่
(11.9) (63.9) (22.4) (1.8)
จากตารางที่ 15 พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ป จ จั ย ด า นต า งๆ ที่ มี ผ ลต อ
ภาพลักษณในดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน คือ มีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย โดยปจจัยดานการบริหารงานเปนปจจัยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือมี
คาเฉลี่ย 3.96 รองลงมาคือ ปจจัยดานการพัฒนาทองถิ่น คือมีคาเฉลี่ย 3.94 ในดานผูบริหาร มี
คาเฉลี่ย 3.90 ดานพนักงาน มีระดับ มีคาเฉลี่ย 3.89 และดานเครื่องมือ อุปกรณ อาคารสถานที่ เปน
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ดานที่กลุมตัวอยางเห็นวาเปนปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณ ในดานการบริหารงานในระดับนอยสุด
คือมีคาเฉลี่ย 3.86
สวนที่ 3 แสดงผลการวิจัยเกีย่ วกับภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ขอมูลภาพลักษณที่นําเสนอในสวนนี้ เปนคาเฉลี่ยภาพลักษณที่ไดจากการประเมิน
ภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน จํานวน 8 ขอ ตาม โดยมี
เกณฑก ารให คะแนน 5 ระดั บ ดังนี้ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ไมดี ไมดีอยางมาก โดยการ
สอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับประเด็นภาพลักษณตางๆ ซึ่งขอมูลผลการวิจัย
ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ โดยนําเสนอการวิจัยในรูปแบบของตาราง จํานวนทั้งสิ้น 1 ตาราง
(ตารางที่15) ผลปรากฏวากลุมตัวอยางมีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลตะคร้ําเอน ดังนี้
ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละของภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอนในความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
คาเฉลี่ย
ระดับ
จํานวน (รอยละ)
ของ
ภาพลักษณองคการ ดีมาก
ดี
ปาน ไมดี ไมดี (1 -5 )
ภาพลักษณ
บริหารสวนตําบล
กลาง
อยาง
ตะคร้ําเอน
มาก
เจริญกาวหนาทัน
โลก ของ อบต.
การใหบริการของ
อบต. กับประชาชน
ความสัมพันธ
ระหวาง อบต. กับ
ประชาชน
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารและ
การจัดการของ อบต.

27
(7.0)
21
(5.4)
19
(4.9)

171
(44.1)
133
(34.3)
129
(33.2)

162
(41.8)
200
(51.5)
202
(52.1)

24
(6.2)
30
(7.7)
32
(8.2)

4
(1.0)
4
(1.0)
6
(1.5)

20
(5.2)

118
(30.4)

211
(54.4)

34
(8.8)

5
(1.3)

3.50

ดี

3.35

ปานกลาง

3.32

ปานกลาง

3.29

ปานกลาง
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ตารางที่ 16 (ตอ)
จํานวน (รอยละ)
ดี
ปาน ไมดี
กลาง

คาเฉลี่ย
(1 -5 )

ระดับ
ของ
ภาพลักษณ

ภาพลักษณองคการ
บริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน

ดีมาก

การทําประโยชนทาง
เศรษฐกิจใหแก
สวนรวมของ อบต.
อบต. มีการ
ปฏิบัติงานภายใต
กรอบของกฎหมาย
บานเมือง
ความรับผิดชอบตอ
สังคมของ อบต.
ภาพลักษณโดยรวม
ของ อบต.

10
(2.6)

148
(38.1)

183
(47.2)

41
(10.6)

6
(1.5)

3.30

ปานกลาง

18
(4.6)

149
(38.4)

201
(51.8)

16
(4.1)

4
(1.0)

3.41

ปานกลาง

23
(5.9)
19
(4.9)

129
(33.2)
138
(35.6)
รวม

203
(52.3)
207
(53.4)

29
(7.5)
20
(5.2)

4
(1.0)
4
(1.0)

3.36

ปานกลาง

3.38

ปานกลาง

3.36

ปานกลาง

ไมดี
อยาง
มาก

จากตารางที่ 16 พบว ากลุมตัวอยางสว นใหญมีภ าพลัก ษณดานการบริหารงานตอ
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนโดยรวม มีคาเฉลี่ย 3.36 จัดวามีภาพลักษณอยูในเกณฑปาน
กลาง โดยภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดานดีที่สุด คือ
ความเจริญกาวหนาทันโลกของ อบต. มีคาเฉลี่ย 3.50 รองลงมา คือ อบต. มีการปฏิบัติงานภายใต
กรอบของกฎหมายบ า นเมือง มี ค าเฉลี่ ย 3.41 และภาพลั ก ษณข ององค ก ารบริห ารสว นตํา บล
ตะคร้ําเอนในความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่นอยที่สุด คือ ประสิทธิภาพของระบบบริหารและ
การจัดการของ อบต. มีคาเฉลี่ย 3.29
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สวนที่ 4 ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล และทัศนคติของประชาชนตอภาพลักษณดาน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ตารางที่ 17 ผลการเปรียบเทียบภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอนของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
เพศ
n
ชาย
202
หญิง
186
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

คาเฉลี่ย
3.3098
3.4171

S.D.
.6034
.6303

t-test
-1.713

Sig.(2 tailed)
0.088

จากตารางที่ 17 พบวาเพศที่แตกตางกันมีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยในกลุมตัวอยาง
เพศหญิงมีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดีกวาเพศชาย
ตารางที่ 18 ผลการเปรียบเทียบภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอนของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ
อายุ
n
ต่ํากวา 20 ป
26
20-30 ป
69
31-40 ป
93
41-50 ป
115
51 ปขึ้นไป
85
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

คาเฉลี่ย
3.4231
3.2857
3.3395
3.3814
3.4000

S.D.
.44526
.5500
.5488
.6332
.7559

F-test
.463

Sig.
.763

จากตารางที่ 18 พบวาอายุที่แตกตางกันมีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยกลุมตัวอยางอายุ 51
ปขึ้นไป มีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดีกวาชวงอายุอื่น
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โดยกลุมตัวอยางที่มีชวงอายุ 20 -30 ป มีภาพลักษณองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนนอยที่สุด
มีคาเฉลี่ย 3.2857
ตารางที่ 19 ผลการเปรียบเทียบภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอนของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา
การศึกษา
ประถม
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ไมไดเรียนหนังสือ
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

n
183
107
45
44
5
4

คาเฉลี่ย
3.4871
3.3004
3.3016
3.1104
2.8286
3.3214

S.D.
0.6571
0.5784
.04346
0.5638
0.8163
0.6534

F-test
4.170

Sig.
0.001

จากตารางที่ 19 พบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีภาพลักษณดานการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยในกลุม
ตัวอยางที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษามีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลตะคร้ําเอนดีกวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาอื่นๆ โดยกลุมตัวอยางที่ระดับการศึกษาที่สูง
กวาปริญญาตรีมีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนไมดีสูง
ที่สุด
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ตารางที่ 20 ผลการเปรียบเทียบภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอนของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจสวนตัว
เกษตรกร
รับจางทั่วไป
นักเรียนนักศึกษา
แมบาน
วางงาน
ลูกจางรัฐ
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

n
14
10
35
42
95
118
33
26
11
4

คาเฉลี่ย
3.1837
3.1429
3.1347
3.2347
3.4421
3.4274
3.3377
3.5000
3.2987
3.4286

S.D.
.6250
.5303
.5808
.7918
.6334
.5725
.4327
.5241
.8317
.8330

F-test
1.502

Sig.
.145

จากตารางที่ 20 พบวาอาชีพที่แตกตางกันมีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยในกลุมตัวอยางที่มี
อาชีพเกษตรกรมีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดีกวากลุม
ตัวอยางอาชีพอื่นๆ โดยกลุมตัวอยางอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีภาพลักษณดานการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
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ตารางที่ 21 ผลการเปรียบเทียบภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอนของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายได
รายได
ต่ํากวา 5,000
5,001 – 10,000
10,0001 – 15,000
15,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกวา 30,000
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

n
181
130
46
18
8
5

คาเฉลี่ย
3.4191
3.3495
3.3509
3.1270
3.0000
3.0857

S.D.
.5538
.6811
.5656
.8584
.5506
.4116

F-test
1.604

Sig.
.158

จากตารางที่ 21 พบว า รายได ที่ แ ตกต า งกั น มี ภ าพลั ก ษณ ด า นการบริ ห ารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยในกลุม
ตัวอยางที่มีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท มีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลตะคร้ําเอนดีกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดอื่นๆ โดยกลุมตัวอยางที่มีรายได ชวง 20,000 – 30,000
บาท มีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอนของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาการอาศัยอยูในพื้นที่ อบต.ตะคร้ําเอน
รายได
5 ป
6 – 10 ป
10 – 15 ป
16 – 20 ป
มากกวา 20 ป

n
13
38
38
58
241

คาเฉลี่ย
3.1099
3.6203
3.2030
3.3153
3.3699

S.D.
.8614
.4472
.4889
.5756
.6433

F-test
2.982

Sig.
0.119

จากตารางที่ 22 พบวาระยะเวลาการอาศัยอยูในพื้นที่ อบต.ตะคร้ําเอนที่แตกตางกันมี
ภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยในกลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาการอยูอาศัย 6 -10 ป มีภาพลักษณดาน
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การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดีกวากลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาการอยู
อาศั ย อื่ น ๆ โดยกลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ก ารอยู อ าศั ย 5 ป มี ภ าพลั ก ษณ ต อ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ตะคร้ําเอนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ตารางที่ 23 แสดงคาสหสัมพันธระหวางทัศนคติดานการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบลตะคร้ําเอนตอภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน
ตัวแปรอิสระ
การพัฒนา
ทองถิ่น

จํานวน
388

คาเฉลี่ย
3.4976

S.D.
.48033

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
0.583

Sig
0.000

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากตารางที่ 23 พบว า ทั ศ นคติ ด า นการพั ฒ นาท อ งถิ่ น องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ตะคร้ํ า เอน มี ความสั มพั น ธ กั บภาพลั ก ษณ ดา นการบริห ารงานขององคก ารบริ ห ารส ว นตํา บล
ตะคร้ําเอน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีความสัมพันธอยูในดานบวกระดับปานกลาง
สรุปผลการวิจัยไดวา เมื่อประชาชนมีทัศนคติดานการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอนดีขึ้น จะมีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดีขึ้น
ดวย โดยเปนความสัมพันธในระดับปานกลาง
ตารางที่ 24 แสดงคาสหสัมพันธระหวางทัศนคติดานผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอนตอภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ตัวแปรอิสระ
ผูบริหาร

จํานวน
388

คาเฉลี่ย
3.5326

S.D.
.6655

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Sig
0.619
0.000

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากตารางที่ 24 พบวาทัศนคติดานผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ที่
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ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
โดยมีความสัมพันธอยูในดานบวกระดับคอนขางสูง สรุป
ผลการวิจัยไดวา เมื่อประชาชนมีทัศนคติดานผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดี
ขึ้น จะมีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดีขึ้นดวย โดยมี
ความสัมพันธในเชิงบวก ซึ่งเปนความสัมพันธในระดับคอนขางสูง
ตารางที่ 25 แสดงคาสหสัมพันธระหวางทัศนคติดานพนักงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอนตอภาพลักษณองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ตัวแปรอิสระ
พนักงาน

จํานวน
388

คาเฉลี่ย
3.5653

S.D.
.5599

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
0.618

Sig
0.000

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากตารางที่ 25 พบวาทัศนคติดานพนักงานองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน มี
ความสัมพันธกับภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีความสัมพันธอยูในดานบวกระดับคอนขางสูง สรุปผลการวิจัยได
วา เมื่ อประชาชนมีทั ศนคติด านพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดีขึ้น จะมี
ภาพลั ก ษณ ด า นการบริ ห ารงานขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตะคร้ํ า เอนดี ขึ้ น ด ว ย โดยมี
ความสัมพันธในเชิงบวก ซึ่งเปนความสัมพันธในระดับคอนขางสูง
ตารางที่ 26 แสดงคาสหสัมพันธระหวางทัศนคติดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอนตอภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ตัวแปรอิสระ
การบริหารงาน

จํานวน
388

คาเฉลี่ย
3.3443

S.D.
.6198

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
0.702

Sig
0.000

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากตารางที่ 26 พบวาทัศนคติดานการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ํา
เอน มีความสัมพันธกับภาพลักษณดา นการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
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ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
โดยมีความสัมพันธอยูในดานบวกระดับคอนขางสูง สรุป
ผลการวิจัยไดวา เมื่อประชาชนมีทัศนคติดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ดีขึ้น จะมีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดีขึ้นดวย โดยมี
ความสัมพันธในเชิงบวก ซึง่ เปนความสัมพันธในระดับคอนขางสูง
ตารางที่ 27 แสดงคาสหสัมพันธระหวางทัศนคติดานอุปกรณ เครื่องมือ อาคารสถานที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนตอภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน
ตัวแปรอิสระ จํานวน
อุปกรณ เครื่องมือ 388
อาคารสถานที่

คาเฉลี่ย
3.8494

S.D.
.5742

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
0.556

Sig
0.000

ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากตารางที่ 27 พบวาทัศนคติดานอุปกรณ เครื่องมือ อาคารสถานที่องคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน มีความสัมพันธกับภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลตะคร้ําเอน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีความสัมพันธอยูในดานบวกระดับปาน
กลาง สรุปผลการวิจัยไดวา เมื่อประชาชนมีทัศนคติดานอุปกรณ เครื่องมือ อาคารสถานที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดีขึ้น จะมีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอนดีขึ้นดวย โดยเปนความสัมพันธในระดับปานกลาง
จากตารางที่ 23 - 27 เปนผลของการหาความสัมพันธของทัศนคติดานตางๆ 5 ดาน
ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ไดแก ดานการพัฒนาทองถิ่น ดานผูบริหาร ดาน
พนักงาน ดานการบริหารงาน และดานอุปกรณ เครื่องมือ อาคารสถานที่ ตอภาพลักษณดานการ
บริ ห ารงานขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตะคร้ํ า เอน สรุ ป ได ว า ทั ศ นคติ ใ นทุ ก ๆ ด า นมี
ความสัมพันธกับภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน โดย
ทัศนคติด านการบริ หารงาน เป นป จ จัย ที่มีความสัมพันธกับภาพลั กษณมากที่สุด โดยจากการ
วิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Moment Correlation) ไดคาสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ เท า กั บ 0.69 รองลงมาคื อ ด า นผู บ ริ ห ารและด า นพนั ก งานที่ มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์
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สหสั ม พั น ธ เท า กั บ 0.60 เท า กั น โดยที่ ป จ จั ย ที่ ค วามสั ม พั น ธ ต่ํ า สุ ด คื อ ป จ จั ย ด า นอุ ป กรณ
เครื่องมือ อาคารสถานที่ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.54

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษา เรื่อง “ทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาพลักษณในดานการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาพลักษณในดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey
Research ) โดยใช
แบบสอบถาม(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุม
ตั ว อย า งซึ่ ง เป น ประชาชนทั่ ว ไปที่ อ ยู อ าศั ย ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไมนอยกวา 5 ป และไมมีความสัมพันธกับ
ผูบริหารหรือพนักงานองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนในลักษณะเครือญาติ
ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
for Windows(Statistic Package for the Social Science) โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชในการวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธโดยใชวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson’s Product Moment)
สรุปผลการวิจัย
จากขอมูลที่ทําการวิเคราะหแลวสามารถสรุปผลการวิจัยและนําเสนอไดเปนสวนๆ
ดังนี้
1. ขอมูลดานคุณลักษณะทางประชากร
จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 388 คน กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา เปนเพศชายมากกวา
เพศหญิง สวนใหญมีอายุ ระหวาง 41 – 50 ป มีการศึกษาในระดับ ประถมศึกษา ซึ่งสวนใหญ
ประกอบอาชีพ รับจางทั่วไป มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท อยูอาศัยในพื้นที่องคการบริหารสวน
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ตําบลตะคร้ําเอนมามากกวา 20 ป และทุกคนไมมีความสัมพันธกับคณะผูบริหารหรือเจาพนักงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
2. ขอมูลดานทัศนคติตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติของประชาชนในภาพรวมตอองคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน มีทัศนคติดี เมื่อพิจารณาทัศนคติในแตละดาน พบวา ทัศนคติดานเครื่องมือ อุปกรณ
อาคารสถานที่ เปนทัศนคติที่ดีกวาดานอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทัศนคติดีมากที่สุดในเรื่องที่ อบต.
ตั้งอยูในพื้นที่ที่ประชาชนเดินทางไปไดสะดวก ปลอดภัย รองลงมาคือ ดานพนักงาน ซึ่งทัศนคติ
ดานการบริหารงาน กลุมตัวอยางมีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
ทัศนคติดานการพัฒนาทองถิ่น กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติ ดี โดยมีทัศนคติเชิง
บวกที่สูงที่สุด คือ อบต. มีการจัดสวัสดิการสงเคราะหคนยากจน คนพิการ และผูสูงอายุ ดี และ
ทัศนคติที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ของดานการพัฒนา คือเรื่อง อบต.มีการใหความรูเกี่ยวกับการปกครอง
สวนทองถิ่นเสมอ (ดังแสดงผลในตารางที่ 9)
ดานผูบริหาร กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติดี โดยทัศนคติเชิงบวกที่สูงที่สุด คือ
ผูบริหารเขารวมกิจกรรมกับประชาชนอยางใกลชิด เปนกันเองเสมอ และทัศนคติที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดของดานผูบริหาร คือ ผูบริหารเปนผูมีความรูทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
และทันตอขาวสารเหตุการณปจจุบัน (ดังแสดงผลในตารางที่ 10)
ดานพนักงาน กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติดี โดยทัศนคติเชิงบวกที่สูงที่สุด คือ
พนักงานมีกิริยาวาจาที่สุภาพ เหมาะสม ยิ้มแยมแจมใสเวลาปฏิบัติงานหรือใหบริการ และทัศนคติ
ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดของดานพนักงาน คือ เรื่องพนักงานมีความกระตือรือรนในการทํางาน (ดัง
แสดงผลในตารางที่ 11)
ดานการบริหารงาน กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติ ปานกลาง โดยทัศนคติเชิงบวกที่
สูงที่สุด คือ อบต.มีการประสานงานกับชุมชนหรือผูนําชุมชนในการทํากิจกรรมเสมอ และทัศนคติ
ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดของดานการบริหารงาน คือ อบต.มีการบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได (ดัง
แสดงในตารางที่ 12)
ดานอุปกรณ เครื่องมือ อาคารสถานที่ กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติดี โดยทัศนคติ
เชิงบวกที่สูงที่สุด คือ อบต.ตั้งอยูในพื้นที่ที่ประชาชนเดินทางไปไดสะดวก ปลอดภัย และทัศนคติที่
มีคาเฉลี่ย นอ ยที่สุดของด านอุ ปกรณ เครื่องมือ อาคารสถานที่ คือ อบต.มีเครื่องมือ อุ ปกรณที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ (ดังแสดงในตารางที่ 13)
จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในทัศนคติที่มีผลตอภาพลักษณดานการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน พบวา ทัศนคติดานการบริหารงานมีผลตอ
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ภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนมากที่สุด และทัศนคติที่มี
ผลตอภาพลักษณนอยที่สุด คือ ดานอุปกรณ เครื่องมือ อาคารสถานที่ขององคกร (ดังแสดงในตาราง
ที่ 15)
3. ขอมูลดานภาพลักษณ
จากการศึกษาพบวา ประชาชนมีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลตะคร้ําเอน ในระดับปานกลาง โดยภาพลักษณดานความเจริญกาวหนาของ อบต. เปน
ภาพลักษณที่ดีมากที่สุดกวาดานอื่นๆ คือมีภาพลักษณของความเจริญกาวหนาของ อบต.ในระดับดี
โดยดานอื่นๆ มีระดับปานกลาง คือรองลงมาไดแก ดานอบต. มีการปฏิบัติงานภายใตกรอบของ
กฎหมายบานเมือง ,ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ อบต. , ดานการใหบริการของ อบต. กับ
ประชาชน, ดานความสัมพันธระหวาง อบต. กับประชาชน , ดานการทําประโยชนทางเศรษฐกิจ
ใหแกสวนรวมของ อบต. ตามลําดับ และภาพลักษณที่ดีนอยที่สุดคือ ดานประสิทธิภาพของระบบ
บริหารและการจัดการของ อบต. ในรายละเอียด พบวา เพศหญิง มีภาพลักษณดานการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดีกวาเพศชาย โดยชวงอายุ 51 ปขึ้นไปมีภาพลักษณดาน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดีกวาชวงอายุอื่นๆ ซึ่งระดับการศึกษา
ประถมศึกษา มีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดีกวาระดับ
การศึกษาอื่นๆ ในสวนของรายไดที่มีรายได ต่ํากวา 5,000 บาท มีภาพลักษณดานการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดีกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดอื่นๆ และระยะเวลาการอาศัย
อยูในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ที่อยูในชวง 6 – 10 ป มีภาพลักษณดานการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนดีกวากลุมตัวอยางที่มีมีระยะเวลาการอาศัยอยู
อื่นๆ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลตอภาพลักษณดานการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธตอภาพลักษณดาน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน สวน เพศ อายุ อาชีพ รายไดและระยะเวลา
การอาศัยอยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ไมมีความสัมพันธตอภาพลักษณดานการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
เพศ ผลการศึกษาพบวาเพศที่แตกตางกันมีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ เมตตา
รัตนมาลากร (2547) ศึกษา ความคิดเห็นของผูรับตรวจจังหวัดขอนแกนตอภาพลักษณสํานักงานการ
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ตรวจเงินแผนดิน พบวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของผูตรวจรับจังหวัดขอนแกนตอ
ภาพลักษณสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและงานวิจัยของ รัตนะ รัตนะวงษ (2550) ที่ศึกษาเรื่อง
ภาพลั ก ษณ ศู น ย บ ริ ก ารข อ มู ล ภาครั ฐ เพื่ อ ประชาชน 1111 (สายด ว นของรั ฐ บาล) กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สํานักนายกรัฐมนตรี พบวา เพศที่แตกตางกันจะมี
ภาพลักษณศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 ไมแตกตางกัน
อายุ ผลการศึกษาพบวา อายุที่แตกตางกัน มีภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทธิรา ยะสวัสดิ์ (2549)
ที่ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พบวา ภาพลักษณโรงเรียนวัดธาตุทองโดยรวม
และรายดาน ตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีชวงชั้นตางกัน ไมแตกตางกัน และงานวิจัยของ
อภิรดี พรภัทรารัตน (2550) ที่ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณทาอากาศยานสุวรรณภูมิของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอภาพลักษณทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยรวมไม
แตกตางกัน
ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีภาพลักษณดานการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนที่แตกตางกัน คนที่ไดรับการศึกษาในระดับที่
แตกตางกัน ยอมมีความรูสึกนึกคิดที่แตกตางกันไป สอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน
(2540, อางถึงในกรกนก วิโรจศรีสกุล 2546 : 132) ที่วา คนที่ไดรับการศึกษาในระดับตางๆ กัน
ในยุ คสมัย ที่แ ตกตางกั น ในระบบการศึ กษาที่ตางกัน ในสาขาวิชาที่ต างกัน มี ความรูสึกนึ กคิด
อุดมการณและความตองการแตกตางกันไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวาสนา พฤทธิพงศสิทธิ์
(2544) ที่ศึกษาเรื่อง การเปดรับขาวสาร ภาพลักษณ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่มีตอการติดตอสื่อสาร และการใหบริการของสํานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได ที่ แ ตกต า งกั น
มี
ภาพลักษณของสํานักงานเขตแตกตางกัน และงานวิจัยของรัตนะ รัตนะวงษ(2550) ที่ศึกษาเรื่อง
ภาพลั ก ษณ ศู น ย บ ริ ก ารข อ มู ล ภาครั ฐ เพื่ อ ประชาชน 1111 (สายด ว นของรั ฐ บาล) กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สํานักนายกรัฐมนตรี พบวา การศึกษาที่แตกตางกันจะมี
ภาพลักษณศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 แตกตางกัน
อาชีพ ผลการวิจัยพบวา อาชีพ ที่แตกตางกันมีภาพลักษณดานการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรกนก วิโรจศรีสกุล
(2546) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ภาพลั ก ษณ ข องจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ในสายตาประชาชนเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา อาชีพที่แตกตางกันมีภาพลักษณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน
และงานวิ จั ย ของ ณั ฐ วุ ฒิ โสภณเสถี ย ร (2546) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การเป ด รั บ ข า วสาร ความรู และ
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ภาพลักษณของกองบัญชาการทหารสูงสุดในสายตาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา อาชีพ
ที่แตกตางกัน มีภาพลักษณของกองบัญชาการทหารสูงสุดไมแตกตางกัน
รายได ผลการวิจัยพบวา รายไดที่แตกตางกันมีภาพลักษณดานการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนที่ไมแตกตางกัน ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ โสภณ
เสถียร (2546) ที่ศึกษาเรื่อง การเปดรับขาวสาร ความรู และภาพลักษณของกองบัญชาการทหาร
สูงสุดในสายตาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา รายไดที่แตกตางกัน มีภาพลักษณของ
กองบัญชาการทหารสูงสุดไมแตกตางกัน และงานวิจัยของ กรกนก วิโรจศรีสกุล (2546) ที่ศึกษา
ภาพลักษณจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในสายตาประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร พบวา รายไดที่แตกตาง
กัน มีภาพลักษณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมแตกตางกัน
ระยะเวลาการอาศัยอยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ผลการวิจัยพบวา
ระยะเวลาการอาศัยอยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนแตกตางกันมีภาพลักษณดาน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนที่ไมแตกตางกัน พงษเทพ วรกิจโภคาทร
(2537, อางถึงใน ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร 2546 : 109) ไดกลาวไววา การสรางภาพลักษณเกิดจากการ
รับเหตุการณภายนอก 4 ขั้นตอน ไดแก เหตุการณและสิ่งแวดลอม(Event and Environment) ,ชอง
ทางการสื่อสาร(communication channel) ,องคประกอบเฉพาะบุคคล(Personal Elements) และ
การรับรูและความประทับใจ(Perception and Impression) การรับรู (Perception) ซึ่งเปนตัวแปลง
เหตุการณใหเปนไปใน “ความหมายตามความคิดของบุคคลนั้น” (หรือเรียกวาเปนไปตามความ
ลําเอียงเฉพาะบุคคลก็ได) สวนความประทับใจ (Impression) มีความสําคัญในการรับรูอีกลักษณะ
หนึ่งโดยจะเกี่ยวพันกับคุณภาพและและปริมาณของความทรงจํา ถาประทับใจมาก (ไมวาจะบวก
หรือลบ) ก็จะมีความทรงจํา – จดจําไดมากและนาน เมื่อสรางเปนภาพลักษณอะไรขึ้นมาไดแลวก็
เปนภาพลักษณที่เจือจางไดชากวาการที่มีความประทับใจนอยหรือไมมีความประทับใจเลย ดังนั้น
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ไมวาอยูมานานหรือไม ถาเกิด
การรั บ รู ห รื อ ความประทั บ ใจต า งกั น ก็ มี ผ ลให มี ภ าพลั ก ษณ ที่ ไ ม แ ตกต า งกั น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
งานวิจัยของ ภัทธิรา ยะสวัสดิ์ (2549) ที่ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พบวา
ภาพลักษณโรงเรียนวัดธาตุทองโดยรวมและรายดาน ตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณใน
การสอนตางกัน ไมแตกตางกัน และงานวิจัยของเมตตา รัตนมาลากร (2547) ที่ศึกษาเรื่อง ความ
คิ ด เห็ น ของผู รั บ ตรวจจั ง หวั ด ขอนแก น ต อ ภาพลั ก ษณ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น พบว า
ระยะเวลาในการดํ ารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับจัง หวัด ไมมีความสัมพัน ธกับความ
คิดเห็นของผูรับตรวจจังหวัดขอนแกนตอภาพลักษณสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
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ความสัมพันธของทัศนคติตอภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลตะคร้ําเอน
จากการหาความสัมพันธทัศนคติในดานตางๆ ตอภาพลักษณดานการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ทัศนคติในทุกดานมีความสัมพันธตอภาพลักษณดานการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ไดแก ทัศนคติดานการพัฒนาทองถิ่น ดาน
ผูบริหาร ดานพนักงาน ดานการบริหารงาน และดานอุปกรณ เครื่องมือ อาคารสถานที่ ขององคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยทัศนคติดานการบริหารงาน มีความสัมพันธตอภาพลักษณดานการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนมากที่สุด ในขณะที่ทัศนคติดาน อุปกรณ เครื่องมือ อาคาร
สถานที่เปนดานที่มีความสัมพันธตอภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอนนอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่เห็นวา การบริหารงาน เปน
ปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนมากที่สุด
และอุปกรณ เครื่ องมือ อาคารสถานที่ เปน ปจจัย ที่มีผลตอภาพลักษณด านการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลต่ําที่สุด
การพัฒนาทองถิ่น ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาทองถิ่นมีความสัมพันธตอภาพลักษณ
ดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน จากตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม(มานพ อุบลทิพย 2549 : 16) นอกจากนี้ พรทิพย วรกิจโภคาทร (2527, อางถึงใน
คทัยวรรณ เทียนเสม 2548 : 10) ไดกลาวไววา ภาพลักษณเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนที่เห็น
หนวยงาน เปนภาพในลักษณะที่ไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายสิ่งของหนวยงานนั้น
ทั้งที่ประจักษและไมประจักษ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท(2548) ที่กลาว
วา ภาพลั กษณขององคกรเกิดไดจากหลายแหลงทั้งจากแหล งขอมูลขาวสารที่องค กรสามารถ
ควบคุมไดและไมสามารถควบคุมได แหลงที่องคกรสามารถควบคุมได คือ กิจกรรมทางสังคมตางๆ
ขององคกร กิจกรรมของพนักงาน สินคาและบริการ การสื่อสารขององคกร เปนตน สวนใหญ
แหลงเหลานี้นับวามีอิทธิพลตอการสรางภาพลักษณขององคกร และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ชุดาภา ภัทรกรรม (2551) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาภาพลักษณปจจุบัน ภาพลักษณคาดหวัง ปจจัย
สงเสริมและอุปสรรคในการสรางภาพลักษณของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ เปนปจจัยสงเสริมในการสรางภาพลักษณของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
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ผูบริหารและพนักงาน ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารและพนักงานมีความสัมพันธตอ
ภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน จากรัตนาวดี ศิริทองถาวร
(2546 : 155 -156, อางถึงใน สุภารัตน มวงศิริ 2547 : 13) ไดกลาวถึงลักษณะภาพลักษณ วา
ภาพลักษณเปนสิ่งที่นาเชื่อถือ ภาพลักษณเปนการสรางภาพในใจของคนเราเกี่ยวกับบุคคล องคกร
สถาบั น หรื อสิ่ง ตางๆ ให มั่น คงเปน ที่ยอมรับ โดยอยูบ นพื้น ฐานของความนา เชื่ อถือ การสรา ง
ภาพลักษณจะไมเกิดผลใดๆ ถาไมมีความนาเชื่อถือในบุคคลหรือองคกรนั้นๆ ซึ่ง ชุดาภา ภัทรกรรม
(2551) ไดกลาววา เนื่องจากผูบริหารเปนบุคคลที่มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อน และกําหนดทิศทาง
ใหกับองคกร เพราะฉะนั้นเมื่อผูบริหารเปนคนดีและเกง มีวิสัยทัศนกวางไกล ดําเนินงานอยางมือ
อาชีพจะถูกคนในสังคม สื่อมวลชน และผูใชบริการจับตาดูเปนพิเศษ ดังนั้น ผูบริหารจึงเปนปจจัยที่
สําคัญในการสงเสริมการสรางภาพลักษณองคกร และจากแนวคิดของ อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท
(2548) ไดกลาววา องคกรที่มีภาพลักษณที่ดีทําใหพนักงานในองคกรมีความภูมิใจตั้งใจในการ
ทํางาน เพื่อใหบริการที่ดีมีคุณภาพแกลูกคา โดยเฉพาะในงานบริการ หากพนักงานใหบริการที่ดี
ยอมสงผลดีมาที่ภาพลักษณขององคกรตามมา และยังกลาวอีกวา การสรางภาพลักษณองคกรจะมี
คนในองคกรมีบทบาทสําคัญที่เกี่ยวของกับทุกปจจัยไมวาจะเปนพฤติกรรมการแสดงออกของคน
ในองคกรในทุกระดับ ซึ่งสอดคลองกับ วิจิตร อาวะกุล(2541, อางถึงใน สุภารัตน มวงศิริ 2547 :
146) กลา วไวว า พฤติ กรรมของผู บริห าร เจา หน าที่และพนักงานขององค ก าร มีสว นสําคัญตอ
ภาพลักษณที่ดีและไมดีขององคกรได และจากงานวิจัยของชุดาภา ภัทรกรรม(2551) ศึกษาเรื่อง
การศึ ก ษาภาพลั ก ษณ ป จ จุ บั น ภาพลั ก ษณ ค าดหวั ง ป จ จั ย ส ง เสริ ม และอุ ป สรรคในการสร า ง
ภาพลักษณของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยดานผูบริหารเปนปจจัยสงเสริมในการ
สรางภาพลักษณของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
การบริหารงาน ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานมีความสัมพันธตอภาพลักษณดาน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ลักษณา สตะเวทิน (2542, อางถึงใน
ภัทธิรา ยะสวัสดิ์ 2551 : 16) ไดกลาวถึงภาพลักษณองคการ(Corporate Image) วา เปนภาพลักษณ
ขององคการในองคการหนึ่งโดยเนนภาพรวมทุกสิ่งทุกอยางขององคการ โดยรวมถึง สินคา บริการ
การบริหารจัดการ ความมั่นคง การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน ซึ่ง
งานวิ จั ยของชุด าภา ภั ทรกรรม (2551) ที่ศึ ก ษาเรื่อง การศึก ษาภาพลัก ษณปจ จุบัน ภาพลั ก ษณ
คาดหวัง ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคในการสรางภาพลักษณของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
พบวา ภาพลักษณดานการบริการ และภาพลักษณดานการบริหารจัดการ เปนภาพลักษณคาดหวังใน
ระดับมากที่สุด
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อุปกรณ เครื่องมือ อาคารสถานที่ ผลการศึกษาพบวา อุปกรณ เครื่องมือ อาคารสถานที่
มีความสัมพันธตอภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ดํารง
ชัยสนิท (2543, อางถึงใน สุภารัตน มวงศิริ 2547 : 147) กลาววา เครื่องมือ เครื่องใชหรืออุปกรณ
ในองคกรเปนสิ่งที่สะทอนความเปนตัวตนขององคกรใหกับคนอื่นไดพิจารณาภาพลักษณของ
องคกรวาเปนเชนไร และภัทธิรา ยะสวัสดิ์(2549) ไดกลาววา ปจจัยที่ทําใหเกิดภาพลักษณของ
องคกรนั้น ประกอบไปดวย กิจกรรม บุคลากร สินคาหรือบริการ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ตลอดจนระบบการทํ า งานขององค ก ร ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ สุ ภ ารั ต น ม ว งศิ ริ ( 2547) ได ก ล า วว า
องค ป ระกอบขององค ก รที่ ก อ ให เ กิ ด ภาพลั ก ษณ อ งค ก รนั้ น ประกอบด ว ย บุ ค ลากร(ผู บ ริ ห าร/
พนักงาน) สินคา/บริการ การดําเนินธุรกิจ กิจกรรมเพื่อสังคม สื่อ(คําขวัญ/สโกแกน /เครื่องหมาย/
สัญลักษณ) อาคารสถานที่ และชื่อเสียง
ภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
ผลการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาพลักษณในดานการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ประชาชนมีทัศนคติ
ตอองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนโดยรวมอยูในระดับดี โดยทัศนคติดานอุปกรณ เครื่องมือ
อาคารสถานที่ เปนดานที่กลุมตัวอยางมีทัศนคติดีที่สุด รองลงมาคือ ดานผูบริหารและดานพนักงาน
ดานการพัฒนาทองถิ่น ตามลําดับ และดานการบริหารงาน ที่กลุมตัวอยางมีทัศนคติระดับปานกลาง
มีคาเฉลี่ยต่ํ าสุ ด และภาพลักษณโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนอยูในระดับ
ปาน กลาง ซึ่งทัศนคติดานการพัฒนาทองถิ่น ดานผูบริหาร ดานพนักงาน ดานการบริหารงานและ
ดา นอุ ปกรณ เครื่องมือ อาคารสถานที่ มีความสัมพัน ธตอ ภาพลัก ษณดานการบริ หารงานของ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตะคร้ํ า เอน ซึ่ ง สามารถสรุ ป ได ว า แม ว า ทั ศ นคติ โ ดยรวมของ
องคประกอบภาพลักษณทั้ง 5 ดานจะอยูในระดับดี แตภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนอยูในระดับปานกลาง อภิปรายไดวา จากการหาความสัมพันธของ
ทัศนคติดานตางๆ ตอภาพลักษณ พบวา ทัศนคติดานการบริหารงานมีความสัมพันธตอภาพลักษณ
ดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางที่สํารวจพบวา การบริหารงานเปนปจจัยที่มีผลตอภาพลักษณองคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนสูงที่สุด โดยจากการศึกษาภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน พบวา ภาพลักษณดานประสิทธิภาพของระบบการบริหารและจัดการ
ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน เปนภาพลักษณในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
โดยรายละเอียดของการศึกษาทัศนคติดานการบริหารงาน พบวา การบริหารงานในดานความ
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โปรงใส ตรวจสอบได อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดในดานการบริหารงาน ดังนั้น
จึงอาจสงผลใหภาพลักษณองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังที่
เสรี วงษมณฑา(2541) ไดกลาวถึงสิ่งที่กอใหเกิดภาพพจน ในดานการดําเนินธุรกิจ หมายถึง การคา
ขายและการคืนกําไรสูสังคมเพราะบริษัทแตละบริษัทนั้น จะมีภาพพจนที่ดีไดก็ตอเมื่อมีการดําเนิน
ธุรกิจที่ซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา มีคุณธรรม มีจริยธรรม นอกจากนั้นแลวควรมีการคืนกําไรสู
สังคม
อี ก ทั้ ง ผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ กลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวนมากได มี ค วามคิ ด เห็ น ในการ
บริห ารงานในการใช ง บประมาณที่ไ ม เ หมาะสมในการทํา โครงการหรื อจั ด กิ จกรรม โดยกลุ ม
ตัวอยางมองวา ควรนํางบประมาณมาใชในการพัฒนาพื้นที่มากกวาการนํางบประมาณมาใชในการ
นําผูนําชุมชน หรือประชาชนไปศึกษาดูงานตามที่ตางๆ ซึ่งเปนการใชงบประมาณจํานวนมาก
นอกจากนี้ กลุมตัวอยางยังมองในเรื่องของการพัฒนาทองถิ่นวาการพัฒนาหรือการจัดทํากิจกรรม
หรือโครงการยังไมทั่วถึง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ที่พบวา ทัศนคติดานการพัฒนาทองถิ่น ใน
เรื่องของการพัฒนาที่ทั่วถึงอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเพียง 3.50 ซึ่งสอดคลองกันเกรียงศักดิ์
เขียวยิ่ง (2549) ที่กลาววา การบริหารงบประมาณขององคกรมีความสําคัญมากและเปนตัวการที่จะ
บงบอกถึงความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกร ผูบริหารจะตองตระหนักและเห็นความสําคัญของ
งบประมาณวาเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการบริหารใหมีประสิทธิภาพสูง
จากการที่องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน ซึ่งเปนหนวยงานราชการ ภาพลักษณ
ขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนจึงเปนภาพลักษณที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง
(2549) กลาววา ในสภาพปจจุบันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถูกวิพากษวิจารณอยางมาก
เกี่ยวกับการรับเครือญาติ การฝากฝงจากผูมีอํานาจ หรือการเรียกรับเงินในการคัดเลือกบุคคลเขามา
เปนพนักงาน การรั่วไหลของงบประมาณ ตลอดจนการเรียกเปอรเซ็นตจากการจัดซื้อจัดจางและ
การกอสราง เปนตน และ อนันต อนันตกูล (2521 : 40) ที่กลาวถึงปญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงานการปกครองสวนทองถิ่น วา ผูบริหารบางรายกระทําการแสวงหาผลประโยชนเพื่อ
ตนเองและพวกพอง มากกวาที่จะรับผิดชอบงานของทองถิ่น จะเห็นไดวา ภาพลักษณโดยธรรมชาติ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนภาพลักษณที่คอยดีในสายตาของประชาชนมานาน และจาก
การที่แนวคิดธรรมาภิบาลมีการใชกันมากในบริบทของการปฏิรูประบบราชการและในกระบวน
ทัศนแบบใหมของการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งมีเปาหมายอันพึงประสงคของธรรมาภิบาล ไดแก การ
มีระบอบการปกครองที่เปนประชาธิปไตย การที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ การใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชน และการมี
รัฐบาลที่ทําหนาที่ ดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส เมื่อพิจารณาแนวคิดนี้มีสวนเสริมสรางใหเกิด
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การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและความเปนธรรมทางสังคม (เอเจอร
2549 : 56) ดังนั้น จากแนวคิดธรรมาภิบาล หากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําแนวคิด
ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานอยางเครงครัด จริงจัง และปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ภาพลักษณ
ที่จะเกิดขึ้นของหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นคงมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอยางยั่งยืน
การสรางภาพลักษณนั้นที่จริงสวนใหญก็เกิดจากงานที่เราทํากันอยูประจําเปนพื้นฐาน
วิธีการที่เราเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาเปนเครื่องมือในการสรางภาพลักษณก็คือ วิธีการประชาสัมพันธ ซึ่ง
นับเปนเรื่องหนึ่งที่ตองใหความสําคัญ โดยเฉพาะองคการขนาดใหญ ภาพลักษณจะปลอยใหเกิด
ตามธรรมชาติไมได เพราะการปลอยใหเกิดตามธรรมชาติอาจทําใหลักษณะที่แทจริงขององคการที่
ออกไปไมครบถวนหรือไมเปนกระบวน ไมเปนระบบ ภาพลักษณที่ออกมาจึงอาจจะผิดพลาดไป
จากความเปนจริงก็ได (อํานวย วีรวรรณ 2540)
ดั ง นั้ น นอกจากการบริ ห ารงานของผู บ ริ ห ารที่ นํ า หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช ใ นการ
บริ ห ารงานแล ว ผู บ ริ ห ารต อ งตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการบริ ห ารภาพลั ก ษณ โ ดยวิ ธี ก าร
ประชาสั ม พั น ธ เพราะจากการที่ ภ าพลั ก ษณ ก ารบริ ห ารงานขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ตะคร้ําเอน อยูในระดับปานกลาง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงสรางภาพลักษณขององคกร
ใหอยูในระดับดีและอยูอยางยั่งยืน ดังที่ พาฝน สิทธิ์สงวน (2543) กลาววา เปนที่ยอมรับกันวา
การอยูรอดของการดําเนินกิจการของหนวยงานทุกหนวย ขึ้นอยูกับภาพลักษณอยูมิใชนอย หาก
หนวยงานหรือองคการ สถาบันใดมีภาพลักษณที่ดี ประชาชนก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ให
ความไววางใจ และใหความรวมมือตอหนวยงานนั้นๆ กอใหเกิดความราบรื่นในการดําเนินงาน
และความเจริญกาวหนาของหนวยงานนั้น ในทางตรงกันขามถาหากหนวยงานใดมีภาพลักษณใน
เชิงลบ มีชื่อเสียงเสื่อมเสีย ประชาชนก็จะไมไววางใจ ไมเชื่อถือ เกิดความระแวงสงสัย หรือ
เกลียดชังหนวยงานนั้นไปในที่สุด ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ หนวยงานหรือองคการนั้นๆ ยอมประสบ
อุปสรรคนานาชนิดในการปฏิบัติงาน และถาหากปลอยทิ้งไวไมมีการแกไข หนวยงานนั้นก็จะไม
สามารถอยูรอดได ตองลมเลิกกิจการไปในที่สุด
ขอเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาที่กลุมตัวอยางมีทัศนคติดานผูบริหารและพนักงานขององคการ
บริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนในระดับดี ในดานของความเปนกันเอง ใกลชิดกับประชาชนและการ
บริการของพนักงานที่ดี ถาผูบริหารนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งเปนแนวคิดที่ระบบราชการในปจจุบัน
นํามาใชโดยมีการนํามาใชอยางเครงครัด จริงจัง นาจะสงผลใหทัศนคติดานการบริหารงานดียิ่งขึ้น
สงผลถึงภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนที่จะดียิ่งขึ้น
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2. จากผลการวิจัย พบวา การประชาสัมพันธหรือการปดประกาศหรือการรายงานผล
การดํ า เนิ น งานถึ ง กิ จ กรรมโครงการต า งๆ ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตะคร้ํ า เอนได จั ด ทํ า
ประชาชน จํานวนมากที่ไมไดเขารวมกิจกรรมหรือโครงการแตไดยินการประชาสัมพันธทําให
ทราบวามีการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม แตบางครั้งเกิดความไมแนใจเนื่องจากไมไดทราบขาว
ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนอาจดําเนินการประชาสัมพันธแตอาจไมทั่วถึงทุกพื้นที่
ความรับผิดชอบขององคกร ดังนั้น องคกรควรที่จะมีกลยุทธในการประชาสัมพันธหรือเผยแพร
ขอมูลตางๆ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลตางๆเกี่ยวกับการบริหารงานหรือทําโครงการอยาง
ครอบคลุมทั่วถึง
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพียงภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรีเพียงองคกรเดียว ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลของอําเภอทามะกา
มีทั้งหมด 15 องคกร จึงควรมีการสํารวจภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอ
ทา มะกาทั้ งหมด เพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุงและพั ฒ นาใหท องถิ่ น อํา เภอทา มะกาได รับ ทราบถึ ง ความ
ตอ งการและภาพลั ก ษณ ขององค ก ร เพื่อ จะไดพั ฒนาไปพร อมกัน ในวิถีทางที่สอดคล อ งและมี
ทิศทางเดียวกัน
2. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นในสวนขององคการ
บริหารสวนตําบล ควรมีการสํารวจในรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นแบบอื่นๆ ไมวาจะเปน
รูปแบบของเทศบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด(อบจ.) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีงบประมาณใน
การบริหารงานที่มากกวาองคการบริหารสวนตําบล
3. ควรจะมีการศึกษาถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อศึกษาถึงการบริหารงานตางๆขององคกรที่ไดรับรางวัล ไวใชเปนแนวทางในการพัฒนาและ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น

79
บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กรกนก วิโรจศรีสกุล. “ภาพลักษณจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัยในสายตาประชาชน
กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
พัฒนาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546.
กิตติ ฉันทวสันต. “ทัศนคติตอศูนยควบคุมการปฏิบัติการและการรับรูคุณภาพการบริการจากศูนย
ควบคุมการปฏิบัติการของนักบิน บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน).” วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2547.
กําไล ภูหาด. “ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทในการแกไขปญหายาเสพติดขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน.” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548.
เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง. “องคการบริหารสวนตําบลกับการพัฒนา.” วารสารการพัฒนาทองถิ่น 1, 1
(กรกฎาคม 2549) : 27
โกวิทย พวงงาม. คูมือวิทยาการ อบต. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเสมาธรรม, 2541.
คทัยวรรณ เทียนเสม. “ภาพลักษณของสายการบินแจลเวย ในความคิดเห็นของผูสมัคร
ตําแหนงพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน.” รายงานโครงการเฉพาะบุคคล ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548.
จรัสศรี ทันลังกา. “ภาพลักษณของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในอุดมคติของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จังหวัดชัยภูม.ิ ” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2547.
ชลรัตน ชลมารค. “ภาพลักษณโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี ตามการรับรูของผูปกครอง.”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546.
ชาตรี เชื้อมโนชาญ. “สื่อมวลชนทองถิ่นกับภาพลักษณของนักการเมืองในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม.” การคนควาแบบอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549.

80
ชิตพล กาญจนกิจ. “ความไววางใจทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองในการเมือง
ทองถิ่นไทย : ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบล.” วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545.
ชุดาภา ภัทรกรรม. “ภาพลักษณปจจุบัน ภาพลักษณคาดหวัง ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคในการ
สรางภาพลักษณของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน).” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคา, 2551.
ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร. “การเปดรับขาวสาร ความรู และภาพลักษณของกองบัญชาการทหารสูงสุด
ในสายตาประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546.
เทวรุทธ สุนทร. “ภาพลักษณเจาหนาที่ราชทัณฑในทัศนะของญาติผูตองขัง.” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549.
นครินทร เมฆไตรรัตน. “ทิศทางการปกครองทองถิ่นไทยและตางประเทศเปรียบเทียบ.” สํานัก
บัณฑิตอาสาสมัคร. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิญูชน, 2546.
บัญชาพล วิไลบัญชา. “ทัศนคติของผูนําชุมชนตอประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานเอื้อม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง.”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548.
พจน ใจชาญสุขกิจ. พลังแหงภาพลักษณ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพฐานมีเดียเน็ตเวิรค, 2548.
พรทิพย พิมลสินธุ, ผูจัดพิมพ. ภาพพจนนนั้ สําคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธกับภาพพจน.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพประกายพรึก, 2540.
พาฝน สิทธิ์สงวน. “ภาพลักษณตํารวจที่นาํ เสนอทางหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย.” วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2543.
ภัทธิรา ยะสวัสดิ์. “ภาพลักษณโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง.” สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
มานพ อุบลทิพย. “การรับรูและความคาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองปรือ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี.” งานนิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549.
เมตตา รัตนมาลากร. “ความคิดเห็นของผูรบั ตรวจจังหวัดขอนแกนตอภาพลักษณสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547.

81
รัตนะ รัตนะวงษ. “ภาพลักษณของศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111(สายดวนของ
รัฐบาล) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สํานักนายกรัฐมนตรี.”
รายงานเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและ
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550.
วิลาวัลย วรพุฒิพงค. “ภาพลักษณของสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม ในแขวงเม็งราย ที่มีผล
ตอการสงเสริมประสิทธิภาพการทํางานกับภาคประชาชน.” การคนควาแบบอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549.
สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ สงเสริม อบต. ธรรมาภิบาลดีเดน. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพเดือนตุลา, 2549.
สิทธิศักดิ์ วิมกุ ตานนท. “ภาพลักษณของตํารวจในสายตาประชาชน กรณีศึกษา : สถานีตํารวจภูธร
ตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง.” การคนควาแบบอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545.
เสรี วงษมณฑา. ก การประชาสัมพันธทฤษฎีและการบฏิบัติ. กรุงเทพฯ : บริษัทธีรฟลมและ
ไซเท็กซจํากัด, 2541.
___________. ข ภาพพจนนนั้ ...สําคัญไฉน. กรุงเทพฯ : บริษัทธีรฟลมและไซเท็กซจํากัด,
2541.
สุธรรม รัตนโชติ. “รวมความคิด 45 กูรู.” เอกสารประกอบวิชา 761 501 แนวคิดและทฤษฎีการ
จัดการสมัยใหม สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. (อัดสําเนา)
สุภาภรณ สุธรรมโกศล. “การสรางภาพลักษณเกีย่ วกับความนาเชื่อถือของบุคคลในวงการบันเทิงที่
เขาทํางานทางการเมือง.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547.
สุภารัตน มวงศิริ. “ภาพลักษณที่เปนจริงและที่พึงประสงคของโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามความ
คิดเห็นของผูบ ริหารและผูป กครอง.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547.
สุริยา เสนานุรักษ. “ภาพลักษณของตํารวจจราจรในเขตสถานีตํารวจยานนาวาในความคิดเห็นของ
ชาวยานนาวา.” วิทยานิพนธปริญญา มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร

82
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547.
เสกสรร อําภาไพ “ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอทัศนคติของประชาชนในการใหบริการของสถานีตํารวจ
นครบาลสุทธิสาร.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543.
อตินุช นิมิตสถาพร “ภาพลักษณของศาลปกครองในสายตาของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544.
อภิรดี พรภัทรารัตน. “ภาพลักษณทาอากาศยานสุวรรณภูมิของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.”
สารนิพนธปริญญาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.
อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท.คนผูสรางภาพลักษณองคกร. [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
2552. เขาถึงไดจาก http://www.siamhrm.com/
อํานวย วีรวรรณ. “การแกวกิ ฤติและสรางภาพลักษณใหแกองคการ.” ใน ภาพลักษณนั้นสําคัญยิ่ง :
การประชาสัมพันธกับภาพลักษณ, 55 – 58. พรทิพย พิมลสินธุ, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพประกายพรึก, 2540.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

85
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง
ทัศนคติของประชาชนที่มีตอ ภาพลักษณในดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้ เปนสวนหนึ่งของการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโท
คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัย ศิลปากร
2. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาพลักษณ
ในดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
โดยรายละเอียดของแบบสอบถามฉบับนี้มี 4 ตอน แบงเปน
ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนตอองคการบริหารสวนตําบล(อบต.)
ตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ตอนที่ 3 ภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล(อบต.)
ตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็น
3. ขอความกรุณาโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ ตามความคิดเห็นที่เปนจริง
มากที่สุด
4. ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามนี้จะนําไปใชเพื่อประกอบการวิจัยเทานั้น
ผูวิจัยจะเก็บขอมูลของทานไวเปนความลับ โดยไมมีผลตอผูตอบแบบสอบถามแตอยางใด
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดีและขอขอบคุณใน
ความรวมมือมา ณ โอกาสนี้ดวย
เบญจมาศ สิทธิวิไล
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แบบสอบถาม
เรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่มีตอภาพลักษณในดานการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 1 : ขอมูลสวนบุคคล
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชอง  หนาขอความที่เปนจริงของทาน
ขอที่
1

2

ขอมูลสวนบุคคล
เพศ (เศษปที่เกินหกเดือนนับเพิ่มไปอีกหนึ่งป)
 1) ชาย
 2) หญิง

GENDER 

อายุ






3

สําหรับผูวิจัย

1)
2)
3)
4)
5)

ต่ํากวา 20 ป
20 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 ปขึ้นไป

AGE 

ระดับการศึกษา







1)
2)
3)
4)
5)
6)

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
อื่นๆ ............................

EDUCATION


87
4

อาชีพ











5

6

7

1) ขาราชการ
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) พนักงานบริษัทเอกชน
4) ประกอบธุรกิจสวนตัว
5) เกษตรกร
6) รับจางทั่วไป
7) นักเรียน นักศึกษา
8) แมบาน
9) วางงาน
10) อื่นๆ .....................

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
 1) ต่ํากวา 5,000 บาท
 2) 5,001 – 10,000 บาท
 3) 10,001 – 15,000 บาท
 4) 15,001 – 20,000 บาท
 5) 20,000 – 30,000 บาท
 6) มากกวา 30,000 บาท
ทานอาศัยอยูใ นเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลตะคร้ําเอนนี้มา
นานกี่ ป
 1) 5 ป
 2) 6 - 10 ป
 3) 10 - 15 ป
 4) 16 – 20 ป
 5) มากกวา 20 ป
ทานมีความสัมพันธกับคณะผูบริหารหรือพนักงานขององคการ
บริหารสวนตําบล(อบต.)ตะคร้ําเอน อําเภอทามะกา จังหวัดด
กาญจนบุรี เชน เครือญาติ หรือไม
 1) มี
 2) ไมมี

OCCUPATION


SALARY 

LIVE 

RELATION
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ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนตอองคการบริหารสวนตําบล(อบต.)ตะคร้ําเอน
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ขอ
ที่

ขอคําถาม

1. การพัฒนาทองถิ่น
1

2

3

อบต. มีกิจกรรมหรือโครงการ
สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่ดี
อบต.มีกิจกรรมหรือโครงการปองกัน
โรคตางๆ เชน บริการฉีดพนยา
ปองกันโรคไขเลือดออก เปนตน
เสมอ
อบต.มีการสนับสนุนและสงเสริม
ดานการศึกษาดี

4

อบต.มีการสนับสนุนสงเสริมและ
ทํานุบํารุงศาสนาดี

5

อบต.มีกิจกรรมหรือโครงการที่
สืบทอดและสงเสริมประเพณีอันดี
งามของไทยดี
อบต.มีการสนับสนุนและสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่นดี

6
7

8

อบต.มีการจัดเวทีประชาคมให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอความตองการเสมอ
อบต. มีกิจกรรมสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนเสมอ

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง
(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็น ปาน ไม ไมเห็น
ดวย กลาง เห็น ดวย สําหรับ
ดวย อยาง ผูว ิจัย
ยิ่ง
(4)
(3)
(2)
(1)
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8
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ขอ
ที่

ขอคําถาม

1. การพัฒนาทองถิ่น(ตอ)
9
10
11
12
13

14

15

16
17

18

อบต. มีการสงเสริมและสนับสนุน
การกีฬาและการออกกําลังกายดี
อบต. มีการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยตางๆที่ดี
อบต. มีกิจกรรมปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดเสมอเสมอ
อบต. มีการจัดสวัสดิการสงเคราะห
คนยากจน คนพิการ และผูสูงอายุที่ดี
อบต. มีการพัฒนาและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพหรือการสรางรายได
ของประชาชน ดานการเกษตร /
อุตสาหกรรมหรือการทองเที่ยวดี
อบต.มีการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
เชน ถนน ไฟฟา น้ําประปา อยาง
เพียงพอและทั่วถึง
อบต.มีการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอและทั่วถึง เชน การขุด
ลอก
คูคลอง อางเก็บน้ํา เปนตน
อบต.มีกิจกรรมรณรงคการเลือกตั้งดี
อบต. มีการจัดใหความรูเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งหรือการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเสมอ
อบต.มีการใหความรูเกี่ยวกับการ

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง
(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็น ปาน ไม ไมเห็น
ดวย กลาง เห็น ดวย สําหรับ
ดวย อยาง ผูว ิจัย
ยิ่ง
(4)
(3)
(2)
(1)
D9
D 10
D 11
D 12

D 13

D 14

D 15

D 16
D 17
D 18
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ปกครองสวนทองถิ่นเสมอ
ขอ
ที่

ขอคําถาม

1. การพัฒนาทองถิ่น(ตอ)
19 อบต. มีการพัฒนาทองถิ่นโดยรวมมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงตรงตามความ
ตองการ
20 ทานคิดวา การพัฒนาทองถิ่น ของ
ผูบริหาร มีผลตอความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณของ อบต.

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง
(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็น ปาน ไม ไมเห็น
ดวย กลาง เห็น ดวย สําหรับ
ดวย อยาง ผูว ิจัย
ยิ่ง
(4)
(3)
(2)
(1)
D 19

D 20

2. บุคลากร : ผูบริหาร
21 ผูบริหารมีปฏิสัมพันธกับประชาชน
อยูเสมอ
22 ผูบริหารมีบุคลิก นาเคารพ เชื่อถือ
ศรัทธา
23 ผูบริหารเปนผูม ีความรูทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครองและทันตอขาวสาร
เหตุการณปจจุบัน
24 ผูบริหารเปนผูท ี่มีความคิดกาวไกล
เปนนักพัฒนา
25 ผูบริหารเขารวมกิจกรรมกับ
ประชาชนอยางใกลชิด เปนกันเอง
เสมอ
26 ประชาชนสามารถเขาพบปะหรือ
เสนอปญหาตอผูบริหารไดงาย
สะดวก

A1
A2
A3

A4
A5

A6
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ขอ
ที่

ขอคําถาม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

2. บุคลากร : ผูบริหาร
27 ทานคิดวา ผูบริหาร อบต. มีผลตอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของ
อบต.

(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ปาน
ไม
ดวย กลาง เห็น
ดวย

(4)

(3)

(2)

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง
(1)

สําหรับ
ผูวิจัย

A7

3. บุคลากร : พนักงาน
28 พนักงานของ อบต.เปนผูมีความรู
ความสามารถ ปฏิบัติงานไดดี มี
ประสิทธิภาพ
29 พนักงานปฏิบัติตอประชาชนอยาง
เทาเทียมกัน
30 พนักงานมีกิริยาวาจาที่สุภาพ
เหมาะสม ยิ้มแยมแจมใสเวลา
ปฏิบัติงานหรือใหบริการ
31 พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดีและเปน
กันเอง
32 พนักงานมีความกระตือรือรนในการ
ทํางาน
33 พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย
เหมาะสม
34 ทานคิดวา พนักงาน อบต. มีผลตอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของ
อบต.

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
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ขอ
ที่

ขอคําถาม

4. การบริหารงาน
35 อบต. มีวิสัยทัศนหรือเปาหมายใน
การดําเนินงานของอบต.ประกาศไว
อยางเปดเผย ชัดเจน
36 อบต.มีนโยบายและแผนพัฒนา
ทองถิ่นอยางชัดเจน
37 อบต.มีการบริหารงานที่โปรงใส
ตรวจสอบได
38 อบต.มีอัตราสวนเจาพนักงานตอการ
พัฒนาทองถิ่นที่เหมาะสม
39 อบต.มีการพัฒนาทองถิ่นอยางทั่วถึง
40 อบต.มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
แตละปใหประชาชนทราบ
41 อบต.มีชองทางใหประชาชนแสดง
ความคิดเห็นหรือแสดงความตองการ
42 อบต.มีการประชาสัมพันธโครงการ
หรือกิจกรรมใหประชาชนทราบ
อยางทั่วถึง สม่าํ เสมอ
43 อบต.มีการประสานงานกับชุมชน
หรือผูนําชุมชนในการทํากิจกรรม
เสมอ
44 อบต.มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
และขอมูลที่เปนประโยชนดานตางๆ
แกประชาชนอยางสม่ําเสมอ ทัน

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง
(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็น ปาน ไม ไมเห็น
สําหรับ
ดวย กลาง เห็น ดวย
ผูว ิจัย
ดวย อยาง
ยิ่ง
(4)
(3)
(2)
(1)
M1

M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

M9

M
10
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เหตุการณ
ขอ
ที่

ขอคําถาม

4. การบริหารงาน
45 ทานคิดวา การบริหารงาน อบต. มี
ผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณของ อบต.

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง
(5)

ระดับความคิดเห็น
เห็น ปาน ไม ไมเห็น
สําหรับ
ดวย กลาง เห็น ดวย
ผูว ิจัย
ดวย อยาง
ยิ่ง
(4)
(3)
(2)
(1)
M 11


5. เครื่องมือ อุปกรณ อาคาร
สถานที่
46 อาคารสถานที่ของ อบต.มีความ
สวยงาม ขนาดเหมาะสม
47 สภาพแวดลอมของ อบต.มีความ
สะอาด สวยงาม รมรื่น
48 อบต.ตั้งอยูในพื้นที่ที่ประชาชน
เดินทางไปไดสะดวก ปลอดภัย
49 ปายแสดงชื่อ อบต. หนาหนวยงาน
เห็นไดชัดเจน
50 สํานักงานสะอาด มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย
51 อบต. มีเครื่องมืออุปกรณพรอม
สําหรับใหบริการ
52 อบต.มีเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ
53 ทานคิดวา เครื่องมือ อุปกรณ อาคาร
สถานที่ของ อบต. มีผลตอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของ อบต.

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
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ตอนที่ 3 ภาพลักษณดานการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล(อบต.) ตะคร้ําเอน อําเภอ
ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความที่ตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของทานมากทีส่ ุด โดยทํา
เครื่องหมาย 3 ลงในชองที่กําหนดไวแตละขอเพียงคําตอบเดียว
ขอ
ที่

ขอคําถาม
ดีมาก

ภาพลักษณดานการบริหารงาน
1 เจริญกาวหนาทันโลก ของ อบต.
2 การใหบริการของ อบต. กับ
3
4
5
6
7
8

(5)

ระดับความคิดเห็น
ดี
ปาน ไมดี
กลาง
(4)

(3)

(2)

ประชาชน
ความสัมพันธระหวาง อบต. กับ
ประชาชน
ประสิทธิภาพของระบบบริหารและ
การจัดการของ อบต.
การทําประโยชนทางเศรษฐกิจใหแก
สวนรวมของ อบต.
อบต. มีการปฏิบัติงานภายใตกรอบ
ของกฎหมายบานเมือง
ความรับผิดชอบตอสังคมของ อบต.
ภาพลักษณโดยรวมของ อบต.

ไมดี
อยาง
มาก
(1)

สําหรับ
ผูวิจัย
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8

ตอนที่ 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
************ ขอขอบคุณคะ *************

95
ประวัติผูวจิ ัย

ชื่อ – สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549 - 2551
พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน

นางสาวเบญจมาศ สิทธิวิไล
122/10 หมู 7 ตําบลดอนขมิ้น อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
องคการบริหารสวนตําบลดอนขมิ้น 111 ม.5 ตําบลดอนขมิ้น อําเภอ
ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 โทรศัพท (034) 566692
สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาตอหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เจาหนาที่ กองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร
นักวิชาการประชาสัมพันธ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหลักเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลดอนขมิ้น อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

