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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประเมินการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 2) ศึกษาแนวทางในอนาคต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ประชากรกลุมตัวอยาง 
70 คน ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองชาง ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการกองการศึกษา 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข หัวหนาสํานักปลัด หัวหนาสวนโยธา หัวหนากองคลงั เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและ
แผน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย ใช
แบบสอบถามและการสัมภาษณ ขอมูลการวิเคราะห โดยใชมาตราสวนประมาณคา และสถิติท่ีใช คือ คารอยละ 
คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
คําสําคัญ: แนวทาง / การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to assess the operation for people’s life quality 

under Local Administrative Organization, Phrankratai District, KamphaengPhet Province.  
2) to study the future guidelines to develop people’s life quality under Local Administrative 
Organization,Phrankratai District, KamphaengPhet Province. The samples consisted of 70 persons 
namely Mayor, Chief Executive of the Sub-district Administrative Organization, Chief Administrator 
of the Sub-district Administrative Organization, Municipal Clerk, the head of the office of the 
municipal clerk, the director of artisan department, the director of financial department, the 
director of educational department, the director of public health department, the head of the 
office of the clerk, the head of Public. Works sector, the head of financial department and Policy 
and Planning Officers of the Sub-district Administrative Organization, Phrankratai District, 
KamphaengPhet Province. The instrument used in the research were evaluated questionnaires. And 
interviews Data were analyzed by using percentage. The mean and standard deviation.  
Keywords: guidelines / improving the quality of life of the local government 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 11 เปนทิศทางการพัฒนาประเทศใหเกิดความยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการบูรณาการโดยนําทุนของประเทศไทย อันประกอบดวย ทุนทางดาน
มนุษย สังคม กายภาพ การเงิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนวัฒนธรรม มาสรางความยั่งยืนภาค
เกษตรเพ่ือความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน รวมกับ การสรางธรรมาภิบาลและความเปนหน่ึงเดียวในทุก
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ระดับ สรางความสมดุลและการดํารงอยูรวมกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 
2554, หนา ฉ) 

นับแต ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เปนตนมา บทบาท อํานาจ 
หนาท่ี และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก รัฐธรรมนูญ ฉบับ
ปจจุบันใหความสาํคัญกับการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระ ในการดูแลและจัดทํา
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินและยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 
(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 2550, หนา 113 - 114) 

ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินยุคหลังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกาศใช จึงมี
บทบาท อํานาจ หนาท่ี อยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาท่ีในการบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในพ้ืนท่ี
เทาน้ัน แตยังขยายบทบาทหนาท่ีไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมคุณภาพชีวิตเปนภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากราชการ
สวนกลางซึ่งมีแนวคิดสงเสริมการกินดีอยูดีของประชาชน คือ การสงเสริมความเจริญกาวหนาท้ังในดานวัตถุ และ
จิตใจใหประชาชนไดใชความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ เชน การรักษาและสงเสริมไวซึ่งปจจัยพ้ืนฐานของ
การดํารงชีพ ไดแก การจัดใหมีท่ีอยูอาศัย อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุงหม การศึกษาและอาชีพ สงเสริมความ
มั่นคงของครอบครัว คือ การสรางความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางพอ แม ลูก ญาติมิตร ครอบครัวเปนหนวย
สําคัญท่ีสุดของประเทศชาติเปนรากฐานแหงความเจริญกาวหนา และเปนปจจัยท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศ 
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน ปญหาของการสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีสําคัญในปจจุบัน คือ ปญหาดาน
การศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดานการประกอบอาชีพ ดานการมีสวนในการพัฒนาหรือการจัดการทองถ่ินหรือ
บานเมือง ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และดานจิตใจในการอยูรวมกันอยางสงบสุข (ดุษฎี อายุวัฒน, 
2548 อางถึงใน เฉลียว เกษจันทรทิวา, 2553, หนา 4) 

นับตั้งแตพุทธศักราช 2543 เปนตนมา ในพ้ืนท่ีของจังหวัดกําแพงเพชรยังประสบปญหาสังคม ดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากท่ีสุด รอยละ 29.42 รองลงมา ปญหาดานการมีการงานทําและรายได รอยละ 
22.03 ปญหาดานสุขภาพอนามัย รอยละ 20.55 ปญหาดานการศึกษา รอยละ 9.63 ตามลําดับ รวมถึงพ้ืนท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอพรานกระตาย ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอพรานกระตาย
ดําเนินงานตามแผนข้ันตอนกระจายอํานาจ พุทธศักราช 2543 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ตามอํานาจหนาท่ี
เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีคุภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร วาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีดําเนินกับประชาชนในพ้ืนท่ี เปนอยางไร เพ่ือจะไดนําผลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ตอไปใน
อนาคต 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน
อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอพราน
กระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ในอนาคต 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอพราน
กระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ผูวิจัยมีข้ันตอนและวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 เพ่ือประเมินการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ศึกษาจากประชากร 
จํานวน 70 คน ท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดทําการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึน ตามวัตถุประสงคของการวิจัย และ
นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขจากอาจารยท่ีปรึกษา ไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพ่ือ
ตรวจหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคเชิงเน้ือหา มาจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบรูณ 
เพ่ือดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง และนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาทางสถิติตอไป 

ขั้นตอนท่ี 2 หาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอ
พรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ในข้ันตอนน้ีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณ (interview schedule) 
ผูท่ีใหขอมูล ไดแก ผูท่ีมีประสบการณความรูความสามารถในดานทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยนํา 
แบบรางสัมภาษณท่ีผานการตรวจแกไขของอาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ไปใหผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจ
ความตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีใช และเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสมัภาษณมาวิเคราะห
ขอมูลตามข้ันตอนของการวิจัยตอไป 
 
ผลการวิจัย 

1. การประเมินการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใน
อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูในระดับมาก (µ = 3.73) และเมื่อ
พิจารณารายดานแลวพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยระดับมาก คือ ดานการปรับปรุงแกไข (µ = 3.90) ดานการตรวจสอบ
และประเมินผล (µ = 3.89) อยูในระดับมาก ดานการวางแผน (µ = 3.89) อยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด ไดแก ดานการนําแผนไปใช (µ = 3.38) อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอพรานกระตาย 
จังหวัดกําแพงเพชร ควรกําหนดแนวทางการพัฒนาตามรายดานดังน้ี 

2.1 ดานการวางแผน 1) ควรมีการสงเสริมผลักดันใหประชาชนในชุมชน/หมูบานรวมวางแผนงาน
ดานสาธารณสุข เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัย ใหไดรับบริการสาธารณสุขครบถวน 2) เทศบาล/อบต. ควร
ออกประชาคมหมูบานเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร  
3) สงเสริมใหประชาชนวางแผนการจัดเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของเช้ือโรคตางๆ การดูแลรักษา
ความสะอาดในพ้ืนท่ี 

2.2 ดานการนําแผนไปใช 1) ใหการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ เชน กลุมหัตถกรรมหินออน กลุมทํา
นํ้าพริก ทําพวงหรีด ออกมาขายเพ่ือเปนการสรางอาชีพใหคนในชุมชน 2) จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน และการดําเนินการเครือขายใหประชาชนในพ้ืนท่ี 3) ควรจัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ
เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง เชน เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก ใหชาวบานในพ้ืนท่ี  

2.3 ดานการตรวจสอบและประเมินผล 1) มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลวามีการปฏิบัติตามแผนงานดานงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 2 ) จัดกิจกรรมใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคม เชน การสงเคราะหเบ้ียยังชีพ การศึกษา 
การสาธารณสุข ฯลฯ มากข้ึน 3) ประชาสัมพันธใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล 
การสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ ผลิตสินคา รวมท้ังการสนับสนุนงบประมาณดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  

2.4 ดานการปรับปรุงแกไข 1) ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือผูนําชุมชน ผูนําหมูบานตรวจสอบ 
รายงานการจัดสวัสดิการสงัคม เชน การสงเคราะหเบ้ียยังชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ 2) ควรสงเสริมหรือ
เพ่ิมชองทางการใหขาวสารการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ การศึกษา การสาธารณสุขแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนรับรู
ขอมูลขาวสารมากข้ึน 3) ควรสงเสริม สนับสนุนการสรางความรูความเขาใจและกระตุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการวางแผนพัฒนาการดานคุณภาพชีวิตโดยการจัดอบรมสัมมนาการมีสวนรวมในการวางแผน ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมากยิ่งข้ึน  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษา เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอ
พรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ในครั้งน้ี มีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย ดังน้ี 
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การประเมินการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร 

การประเมินการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอ
พรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 
ดานการปรับปรุงแกไข และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการนําแผนไปใชอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ี เปน
เพราะวาบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการสงเคราะหและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มีหลักการท่ีสําคัญคือ สงเสริมการกินดีอยูดีของประชาชนคือการสงเสริมความเจริญกาวหนาท้ังในดานวัตถุและ
จิตใจใหประชาชนไดใชความรูความสามารถ ในการประกอบอาชีพ เชนการรักษาและสงเสริมไวซึ่งปจจัยพ้ืนฐานของ
การดํารงชีพ ไดแก การจัดใหมีท่ีอยูอาศัย อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุงหม การศึกษาและอาชีพ โดยองคการบริหาร
สวนตําบล ไดมีการสะทอนความคิดเห็น เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีการดําเนินงานจากการหา
ขอบกพรอง ท่ีทําใหงานท่ีไดไมตรงตามเปาหมายหรือผลงานไมไดมาตรฐาน แลวหาวิธีแกไขปญหาน้ันแลว พบวาการ
ปฏิบัติตามแผนหรือการนําแผนไปใชน้ันยังไมดเีทาท่ีควรน้ันเปนเพราะวาผูท่ีรับผดิชอบในการนําแผนไปปฏิบัติไมเหน็
ความสําคัญและความจําเปนในแผนการน้ัน หรือมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนในการดําเนินงาน รวมท้ังขาดการ
ติดตอสื่อสารระหวางผูปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสมและมีความเขาใจในแผนไมเพียงพอ  

แนวทางพัฒนาการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร  

จากการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอพรานกระตายจังหวัดกําแพงเพชร ควรมีดังน้ี 

ดานการวางแผน ควรมีการสงเสริมผลักดันใหประชาชนในชุมชน/หมูบาน รวมวางแผนงานดาน
สาธารณสุข เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัย ใหไดรับบริการสาธารณสุขครบถวนและท่ัวถึง  

ดานการนําแผนไปใช คือ ใหการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ เชน กลุมผลิตหินออน นํ้าพริก พวงหรีด ผาทอ 
ออกมาขายเพ่ือเปนการสรางอาชีพใหคนในชุมชน 

ดานการตรวจสอบและประเมินผล คือ มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลวา มีการปฏิบัติตามแผนงานดานงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ดานการปรับปรุงแกไข คือ ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือผูนําชุมชน ผูนําหมูบานตรวจสอบ 
รายงานการจัดสวัสดิการ สังคม เชน การสงเคราะหเบ้ียยังชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 
1. ดานการวางแผนเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลควรมีการสงเสริมผลักดันใหประชาชนในชุมชน

รวมวางแผนงาน ดานสาธารณสุข การจัดการดูแลรักษาความสะอาด ปองกันเช้ือโรคในตลาดสด และสถานท่ี  ขาย
อาหารในเขตเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัย ใหไดรับการบริการสาธารณสขุ
ครบถวนและท่ัวถึง 

2. ดานการนําแผนไปใช เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ควรใหการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ เชน
กลุมผลิตหินออน นํ้าพริก พวงหรีด ผาทอ ออกมาขายเพ่ือเปนการสรางอาชีพใหคนในชุมชน 

3. ดานการตรวจสอบและประเมินผล เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ควรมีการแตงตั้งภาค 
ประชาชน รวมเปนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลวามีการปฏิบัติตามแผนงานดานงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. ดานการปรับปรุงแกไข เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือผูนํา
ชุมชน ผูนําหมูบานตรวจสอบ รายงานการจัดสวัสดิการ สังคม เชน การสงเคราะหเบ้ียยังชีพ การศึกษา การ
สาธารณสุข ฯลฯ  
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร  
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2. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร  
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