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 การศึกษา เร่ือง ทศันคติต่อการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของเจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั ในพ้ืนท่ี 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทศันคติของเจา้หนา้ท่ีต่อการ
ปฏิบติังานและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของเจา้หน้าท่ี รวมทั้ง ศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังาน ประชากรในการศึกษา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีสงักดั
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 12 จงัหวดั จ านวน 299 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota sampling)  
และแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) มีกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 172 กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ท าการเก็บขอ้มูลในเดือนกนัยายน – เดือนตุลาคม 
2559 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรจะใชก้ารประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC+ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ46 – 50 ปี สถานภาพ 
สมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 15,000 บาท ต าแหน่ง
ในการปฏิบติังานเป็นพนักงานราชการ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 6 – 10 ปี มีความรู้
เก่ียวกบัการปฏิบติังานในระดบัสูง มีทศันคติต่อการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง ปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติต่อการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน การฝึกอบรม  
และความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังาน ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติต่อการ
ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส และสงักดัในการปฏิบติังาน 
 ดังนั้ น แนวทางในการส่งเสริมเจ้าหน้าท่ีให้มีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน  
จึงควรส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการพฒันาตนเอง ทั้งโดยการเพ่ิมศกัยภาพทางการศึกษา
และการฝึกอบรม รวมทั้ง การจดัสวสัดิการในดา้นต่างๆ ให้แก่เจา้หน้าท่ีอย่างเพียงพอ 
และเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 การศึกษา เร่ือง ทศันคติต่อการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของเจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั ในพ้ืนท่ี 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือจากบุคคล 
หลายท่าน 
 ขอขอบคุณ คุณสมคิด ปานเหลือง และคุณสุทิน โยธี ต าแหน่ง พนกังานพิทกัษป่์า 
ระดบั ส 2 ท าหน้าท่ีผูช่้วยหัวหน้าศูนยป์ฏิบติัการบินท่ี 6 (ขอนแก่น) และศูนยป์ฏิบติั 
การบินท่ี 7 (นครราชสีมา) ส านกัการบินอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ท่ีช่วยในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม  

ขอขอบคุณ คุณวาทิต ส่องศิริ และคุณสุภาวดี หนูสิน เพ่ือนร่วมชั้นเรียนระดบั
ปริญญาโท สาขาการจัดการส่ิงแวดล้อม สถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีช่วย 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS/PC+ และขอขอบพระคุณ  
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา, ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธ์ุ และ ผศ.ดร.วิชชุดา สร้างเอ่ียม  
อาจารยป์ระจ าคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
ท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม และตรวจสอบ
ความถูกตอ้งทางสถิติของการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลฯ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ ท่ีให้ขอ้แนะน าท่ีเป็นประโยชน์ จนท าให้เอกสารผลงานมีเน้ือหาท่ีสมบูรณ์ 
และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ สุดทา้ย ขอขอบคุณกลุ่มตวัอย่างทุกท่าน ท่ีไดส้ละเวลา 
ใหข้อ้มูลและตอบแบบสอบถาม จนท าใหเ้กิดผลงานวชิาการเล่มน้ี 

หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า เอกสารผลงานน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพได ้
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  1  กรอบแนวคิดในการศึกษา                    34 



บทที ่1 
บทน ำ 

 
 ทศันคติต่อการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของเจา้หนา้ท่ี
สังกดัส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก  
เฉียงเหนือตอนบน 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
            ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ส านกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ก่อตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีอ  านาจหน้าท่ีครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น จดัท าแผนจดัการส่ิงแวดลอ้มและแผนปฏิบติัการ
เพ่ือการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการป่าไม้
และสัตวป่์า กฎหมายวา่ดว้ยน ้ าบาดาลและกิจการประปา ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
รวมถึงปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน เป็นตน้  

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัจะประสบความส าเร็จ 
ในการด าเนินงานตามภารกิจท่ีหลากหลายน้ี จึงตอ้งอาศยัปัจจยัหลายๆ ดา้น ประกอบ  
อาทิเช่น การวางแผน การจดัองคก์ร การจดัคนเขา้ท างาน การอ านวยการหรือการสั่งการ 
และการควบคุม รวมถึงการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ทั้งคน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี และเทคโนโลยี ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี  
คนหรือเจา้หนา้ท่ี เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่ามากท่ีสุด
ขององคก์ร เป็นจกัรกลอนัส าคญัท่ีท าให้ภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีก าหนดข้ึน ด าเนิน
ไปไดด้ว้ยดีและบรรลุถึงเป้าหมายตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
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แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันจะพบว่า เจ้าหน้าท่ีบางส่วนยงัมีความคิดเห็น 
หรือทศันคติท่ีไม่ดี ทั้ งท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติังานและสถานท่ีท างาน ไม่ว่าจะเป็น 
เร่ืองส่วนตวัหรือเร่ืองส่วนรวม ทศันคติท่ีเป็นไปในทางไม่ดีน้ี จะส่งผลใหก้ารปฏิบติังาน
เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ราบร่ืน และไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ท่ีตอ้งการได ้แต่ถา้หากเจา้หน้าท่ีมีทศันคติท่ีเป็นไปในทางท่ีดีหรือดา้นบวก จะท าให้ 
การปฏิบติังานด าเนินการไปได้ด้วยดี ส่งผลให้องค์กรประสบผลส าเร็จตามไปด้วย 
ดงันั้น การศึกษาทศันคติต่อการปฏิบติังานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
ของเจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั ในพ้ืนท่ี 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จึงเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ เพ่ือจะได้
น าผลการศึกษาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการใหเ้หมาะสมต่อการปฏิบติังานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายต่อไป  
   
1.2 วตัถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาทศันคติของเจ้าหน้าท่ีต่อการปฏิบติังานด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของเจา้หน้าท่ีต่อการปฏิบติังาน

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
1.3 ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2559 – เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
 
1.4 พืน้ที่ด ำเนินกำร 
 ด าเนินการศึกษาในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 12 จงัหวดั 
ไดแ้ก่ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด  
เลย สกลนคร หนองคาย หนองบวัล าภู และอุดรธานี 
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1.5 สัดส่วนของผลงำน 
 ด าเนินการผลงานทั้งหมด (ร้อยละ 100) 
 
1.6 ข้อจ ำกดัของกำรศึกษำ 
  1.6.1 การวดัทศันคติของเจา้หนา้ท่ีเป็นไปได้โดยยาก เพราะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ 
และความรู้สึกของบุคคล หากเคร่ืองมือท่ีใช้วดัทศันคติไม่เหมาะสม อาจท าให้ขอ้มูล 
ท่ีไดรั้บมีความคลาดเคล่ือน 
  1.6.2 ลกัษณะนิสัยเฉพาะของคนไทย ท่ีไม่ประสงคท่ี์จะใหข้อ้มูลส่วนตวักบับุคคลอ่ืน 
การตอบแบบสอบถาม จึงอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ทศันคติ หมายถึง ความคิดเห็น ความคิด ความรู้สึก หรือท่าทีท่ีแสดงออกต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง ทั้งท่ีเป็นเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็นกลาง 
 เจา้หน้าท่ี หมายถึง ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ และพนักงาน 
จา้งเหมา ท่ีปฏิบติังานในสงักดัส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 
 การปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การปฏิบติังาน
ท่ีอยูใ่นอ านาจและหนา้ท่ีของส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 

เพศ หมายถึง สถานะความเป็นชายหรือหญิงของผูต้อบแบบสอบถาม 

อาย ุหมายถึง จ านวนปีของผูต้อบแบบสอบถามตั้งแต่เกิดจนถึงวนัตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพการสมรสของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

สมรส โสด หมา้ย หยา่ร้าง หรือแยกกนัอยู ่

ระดบัการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีไดรั้บจากการศึกษาในสถานศึกษา 

การฝึกอบรม หมายถึง การเขา้รับการฝึกอบรม การสัมมนา หรือการไปศึกษาดูงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ทั้งท่ีจดัโดยหน่วยงานราชการและ/หรือองคก์รเอกชน 

ความรู้ หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัแนวคิด หลกัการ และวิธีการ ในการ

ปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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1.8 ควำมยุ่งยำกซับซ้อนของผลงำน 
 การศึกษาน้ี มีความจ าเป็นตอ้งใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติท่ีมีความยุง่ยากซับซ้อน  
จึงจ าเป็นตอ้งให้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นสถิติ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการแปรผล
ขอ้มูลและการวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 
1.9 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.9.1 ท าใหท้ราบถึงทศันคติของเจา้หนา้ท่ีต่อการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม 

 1.9.2 ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของเจา้หนา้ท่ีต่อการปฏิบติังาน

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 1.9.3 ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 1.9.4 ไดแ้นวทางเพื่อให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งน าไปประยกุตใ์ช้ในการวางแผนบริหาร
จดัการองคก์รและเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ทั้งในดา้นการวางตวั
บุคลากรใหเ้หมาะสมกบังาน การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน การพฒันาทศันคติ
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ เพ่ือผลสุดทา้ย ท าใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งราบร่ืน ประสบ
ผลส าเร็จ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
  



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
            การศึกษา เร่ือง ทศันคติต่อการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของเจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั ในพ้ืนท่ี 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ไดด้ าเนินการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี  
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจ าแนกเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 
      2.1 ทศันคติ 
      2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
      2.3 การปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
      2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ทัศนคติ 
      2.1.1 ความหมายของทศันคติ 
           ทศันคติ (Attitudes) เป็นค าท่ีมีรากศพัทม์าจากภาษาละติน ว่า “Aputus” ซ่ึงใน
ความหมายของภาษาละติน หมายถึง เหมาะเจาะหรือการปรับให้เหมาะ ในทางจิตวิทยา
ถือกนัวา่ ทศันคติเป็นตวัแปรท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยง่าย แต่จะตอ้งศึกษาคน้ควา้
ดว้ยกรรมวิธีท่ีสลบัซบัซอ้น จึงจะทราบความจริงแทท่ี้อยูภ่ายในได ้แนวคิดเร่ืองทศันคติ 
ไดมี้ผูท้  าการศึกษาอยา่งกวา้งขวาง และผูท่ี้ไดศึ้กษาแต่ละคนก็ไดใ้หค้วามหมายท่ีแตกต่าง
กนัออกไปตามแต่ความเช่ือและเหตุผลของแต่ละคน จากการทบทวนวรรณกรรมและ
แนวคิดของนกัวิชาการหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายหรือค าจ ากดัความของค าวา่ ทศันคติ
ไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หน้า 521) ให้ความหมายของค าว่า “ทัศนคติ”  
วา่หมายถึง แนวความคิดเห็น 
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 ประภาเพญ็ สุวรรณ (2526, หนา้ 64) กล่าวว่า ทศันคติ คือ ความคิดเห็น ซ่ึงถูก
กระตุ้นด้วยอารมณ์ ซ่ึงท าให้บุคคลพร้อมท่ีจะหาส่ิงหน่ึงส่ิงใด ทศันคติจึงมีบทบาท 
ในการช่วยใหเ้ราไดป้รับปรุงตวัเอง ป้องกนัตนเอง ใหส้ามารถแสดงออกถึงค่านิยมต่างๆ 
และช่วยให้บุคคลเขา้ใจโลกท่ีอยูร่อบตวัเรา ประสบการณ์เดิมของบุคคลช่วยในการเกิด
ทศันคติ และเป็นตวัก าหนดทศันคติของบุคคล 
           ธวชัชยั เสถียรกาล (2545, หนา้ 29) กล่าววา่ ทศันคติ คือ ลกัษณะของความรู้สึก 
ความคิดเห็น ซ่ึงเกิดจากภาวะของความพร้อมของจิตใจในอนัท่ีจะตอบสนองหรือมี 
ปฏิกิริยาต่อวตัถุ สถานการณ์ ส่ิงเร้าอยา่งใดอยา่งหน่ึง อนัเป็นผลรวมจากความสัมพนัธ์
ระหว่างความเช่ือและค่านิยม ซ่ึงได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีสะสมกันมา 
เป็นระยะเวลานานพอสมควร ทศันคติจะฝังลึกอยูใ่นใจ ยากท่ีจะเปล่ียนแปลงไดภ้ายใน
ระยะเวลาอนัสั้น 
  จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย (2549, หน้า 109) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึก 
นึกคิด ความเช่ือ ของบุคคล ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยการตอบสนองจะแสดงออก 
ในลกัษณะชอบหรือไม่ชอบ มีลกัษณะดงัน้ี 
  1) เป็นสภาพความพร้อมทางจิตท่ีสร้างข้ึนโดยรับอิทธิพลจากประสบการณ์  
ซ่ึงอาจแสดงออกใหเ้ห็นไดท้างพฤติกรรม เช่น โกรธ เกลียด รัก เป็นตน้ 
  2) เป็นความพร้อมท่ีจะตอบสนอง คือ เม่ือมีทัศนคติท่ีดีหรือไม่ดีต่อส่ิงใด  
กพ็ร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงนั้นตามลกัษณะของทศันคติท่ีเกิดข้ึน เช่น ชอบวชิาจิตวทิยา
สงัคม กมี็ความตอ้งการท่ีจะเรียนหรือสนใจวชิาจิตวทิยาสงัคมอยูเ่สมอ 
  3) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นกลุ่มและจดัระเบียบไวแ้ลว้ในตวัเอง คือ เม่ือเกิดทศันคติ
ต่อส่ิงใดแลว้ ก็จะเกิดต่อเน่ืองกนั และจะติดตามมาดว้ยพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
เช่น โกรธ กจ็ะหนา้งอ หนา้บ้ึง เป็นตน้ 
   4) เป็นส่ิงท่ีเกิดจากประสบการณ์ หมายความว่า ประสบการณ์จะมีส่วนช่วย 
ในการสร้างประสบการณ์ 
            5) เป็นพลงัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
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  Newcomb, Turnew and Converse (1965, p.9) กล่าวไวว้า่ ทศันคติ เป็นความรู้สึก
เอนเอียงของจิตใจท่ีมีต่อประสบการณ์ท่ีมนุษย์เราได้รับ อาจมากหรือน้อยก็ได้  
และทศันคติน้ีจะแสดงออกไดท้างพฤติกรรมสองลกัษณะ คือ การแสดงออกในลกัษณะ
ของความพึงพอใจ เห็นดว้ย หรือชอบ ทศันคติเช่นน้ี ท าให้คนอยากจะปฏิบติั อยากได ้ 
และอยากเขา้ใกลส่ิ้งนั้น และลกัษณะเช่นน้ี เราเรียกว่า ทศันคติทางบวก อีกลกัษณะคือ 
ทศันคติทางลบ คนจะแสดงออกในท านองไม่พึงพอใจ ไม่ชอบ หรือไม่เห็นดว้ย ท าให้
เกิดความเบ่ือหน่าย ชิงชงั อยากหนี อยากอยูใ่หห่้างจากส่ิงนั้น ส่วนทศันคติอีกแบบหน่ึง
คือ ความรู้สึกเฉยๆ ไม่ชอบ ไม่เกลียด เป็นทศันคติแบบกลางๆ 
  ทศันวลี ผึ้งสีใส (2553, หนา้ 8) สรุปไวว้่า ทศันคติ หมายถึง แนวความคิดเห็น
ท่ีแสดงออกต่อส่ิงเร้า โดยมีไดท้ั้งท่ีเป็นความคิดในเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็นกลาง ซ่ึงอาจ
แสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 
   ทศันคติ เป็นลกัษณะภายในจิตใจของมนุษย ์ซ่ึงมีส่วนเก่ียวพนัโดยตรงกับ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกภายนอก หรือจะกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า ทัศนคติเป็นพฤติกรรม
ภายในหรือกระบวนการภายในจิตใจ ท่ีอาจจะน ามาแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก 
ถา้หากว่าสถานการณ์บางสถานการณ์อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม (วุฒิชัย จ านงค์, 2525, 
หนา้ 64) สอดคลอ้งกบั ราตรี พฒันรังสรรค ์(2544, หนา้ 49) ท่ีวา่ ทศันคติ เป็นอชัฌาสัย 
(Disposition) หรือแนวโนม้ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสนองตอบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงเร้า 
ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งคน วตัถุส่ิงของ หรือความคิด (Ideas) ทศันคติอาจจะเป็นบวกหรือลบ 
ถา้บุคคลมีทศันคติบวกต่อส่ิงใด ก็จะมีพฤติกรรมท่ีจะเผชิญกบัส่ิงนั้น ถา้มีทศันคติลบ 
ก็จะหลีกเล่ียง ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้และเป็นการแสดงออกของค่านิยมและความเช่ือ
ของบุคคล  
   ดงันั้น หากกล่าวโดยสรุป ทศันคติ จึงหมายถึง ความคิดเห็น ความคิด ความรู้สึก 
หรือท่าทีท่ีแสดงออกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทั้งท่ีเป็นเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็นกลาง 
 

 2.1.2 องคป์ระกอบของทศันคติ 
            ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีติดตวัมาแต่ก าเนิด มีลกัษณะ
ของการประเมินความคิดหรือความเช่ือท่ีบุคคลมีอยู่เก่ียวกับส่ิงของ บุคคลอ่ืน หรือ
เหตุการณ์ เป็นตน้ มีความเขม้ขน้หรือคุณภาพของทศันคติคงทน ไม่เปล่ียนแปลงง่าย 
.  



8 

มีลกัษณะท่ีเป็นสัมพนัธ์ซ่ึงมีแรงจูงใจ ซ่ึงสามารถกล่าวได้ว่า ทศันคติ ประกอบด้วย
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
               1) องคป์ระกอบดา้นความรู้หรือความคิด (Cognitive) คือ ความรู้ ความเขา้ใจ 
รวมทั้งความเช่ือท่ีบุคคลมีอยู่ หรือประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใด และไดรั้บรู้
ขอ้เทจ็จริง ไดรั้บความรู้ รวมถึงความเช่ือต่างๆ เก่ียวกบัเร่ืองนั้นเพ่ิมเติม 
              2) องคป์ระกอบดา้นอารมณ์และความรู้สึก (Affective) คือ การแสดงความรู้สึก
และอารมณ์ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ตามประสบการณ์ท่ีตนไดม้า องค์ประกอบดา้นน้ี นับว่า 
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดกว็า่ได ้
               3)  องค์ประกอบด้านพฤติกรรมหรือความพร้อมท่ีจะกระท า (Behavior)  
คือ ความพร้อมของบุคคลท่ีจะตอบสนองหรือแนวโน้มท่ีจะแสดงออกให้สอดคลอ้ง  
กบัความรู้สึกของตนต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด เม่ือมีการประมวลความรู้และประเมินค่าความรู้สึก
ต่อส่ิงนั้นแลว้ 
         องคป์ระกอบทั้งสามประการดงักล่าว จะสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางการวดั
ทิศทางด้วยการประเมินค่าของการรู้ การรู้สึก และการกระท า ไดแ้ก่ การวดัทศันคติ 
เชิงบวกและเชิงลบ การวดัปริมาณของทศันคติ ไดแ้ก่ การวดัความเขม้ขน้หรือรุนแรง
ของอารมณ์ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงนัน่เอง 
 

     2.1.3 ปัจจยัของการเกิดทศันคติ 
   วิสูตร ยงัพลขนัธ์ (2544, หน้า 15 – 16) กล่าวโดยสรุปไวว้่า ทศันคติท่ีเกิดข้ึน 
จากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีประสบการณ์อันเป็นส่ิงท่ีเสริมสร้างทัศนคติ 
ท่ีแตกต่างกันไป เน่ืองจากสังคมเป็นส่ิงท่ีล้อมอยู่รอบตัวบุคคลทั้ งในทางตรงและ
ทางออ้ม ทศันคติจึงถูกสร้างข้ึนโดยไดรั้บอิทธิพลจากสังคมท่ีอยูร่อบตวับุคคลแต่ละคน 
แต่หากกล่าวโดยสรุปจะพบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดทศันคติของบุคคล ไดแ้ก่ 
              1) อิทธิพลจากวฒันธรรม แต่ละสังคมจะมีวฒันธรรมเป็นตวัก าหนดแบบแผน
เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ดงันั้น วฒันธรรมจึงมีอิทธิพลต่อความคิด
ความเช่ือ และความรู้สึกของคนในสังคมอย่างมาก ด้วยเหตุน้ี คนในสังคมเดียวกัน 
จึงมกัแสดงพฤติกรรมออกมาในแนวทางเดียวกนั 
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 2) อิทธิพลจากครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบนัทางสังคมแห่งแรกท่ีมีอิทธิพล
ต่อทศันคติของบุคคลเป็นอยา่งมาก ซ่ึงอาจเรียกไดว้า่ เป็นแหล่งท่ีมีอิทธิพลสูงสุดต่อเด็ก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงวยัก่อนเขา้โรงเรียน เน่ืองจากเด็กมกัจะมีความคิดและความเช่ือ 
ท่ีคลอ้ยตามค าอบรมสั่งสอนของพอ่แม่ ดงันั้น ทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีไดรั้บการปลูกฝัง
จากครอบครัวมาแลว้ จึงมกัจะเปล่ียนแปลงไดย้าก 
 3) อิทธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัว โดยประสบการณ์ท่ีบุคคลได้รับจะมี 
ส่วนส าคญัต่อการเกิดทศันคติของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงได ้ทั้งในทางบวกและทางลบ 
โดยเฉพาะหากเป็นประสบการณ์ท่ีรุนแรงหรือการได้รับความกระทบกระเทือน 
ทางจิตใจของบุคคล จะเป็นส่ิงท่ีฝังแน่นในจิตใจ ท่ีจะส่งผลไปถึงการเปล่ียนแปลง
ทศันคติดว้ย 
 4) อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆ ในสังคม ไดแ้ก่ กลุ่มเพ่ือนสนิท กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน 
ครูและเพ่ือนๆ ในโรงเรียน จะมีอิทธิพลต่อการพฒันาทศันคติของเด็กเป็นอย่างมาก 
นอกจากนั้น แรงกดดนัจากภายนอกท่ีท าให้คนคลอ้ยตาม ก็นับว่ามีอิทธิพลสูงต่อการ
ก าหนดทศันคติไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง 
  5) อิทธิพลจากส่ือมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
แมก้ระทัง่อินเตอร์เน็ต เหล่าน้ี จะมีบทบาทส าคญัต่อการชักจูงให้บุคคลเกิดทศันคติ 
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปในทิศทางใดกไ็ด ้เน่ืองจากส่ือมวลชนจะท าหนา้ท่ีป้อนขอ้มูลข่าวสาร 
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ รวมทั้ง แสดงความคิดเห็นต่อบุคคลและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ในสังคมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้ น ผูบ้ริโภคข่าวสารจึงมักถูกโน้มน้าวความคิดได้ง่าย  
ถา้ผูบ้ริโภคขาดวจิารณญาณในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีดีพอ 
 

 2.1.4 การเปล่ียนแปลงทศันคติ 
            เติมศกัด์ิ คทวณิช (2546, หนา้ 315) กล่าวถึงวิธีการในการเปล่ียนแปลงทศันคติ 
ไวด้งัน้ี 
             1) การชักจูง (Persuasion) ชักชวนหรือเกล้ียกล่อม ทศันคติหลายอย่างในตวั
บุคคลอาจเกิดการเปล่ียนแปลงได ้ภายหลงัจากไดรั้บการอธิบาย ให้เหตุผล และช้ีแนะ 
โดยเฉพาะถา้บุคคลนั้นเป็นท่ีไวว้างใจหรือไดรั้บความศรัทธาและเช่ือถือ 
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 2) การเปล่ียนกลุ่ม (Group change) อิทธิพลจากความคิดของกลุ่มหรือสังคม  
จะท าให้บุคคลในกลุ่มเกิดการคลอ้ยตามไดง่้าย ดงันั้น ถา้ตอ้งการเปล่ียนแปลงทศันคติ
ของบุคคลเป็นรูปแบบใด อาจท าไดโ้ดยให้บุคคลนั้น ยา้ยเขา้ไปอยู่ในกลุ่มท่ีมีทศันคติ
ตามรูปแบบนั้น 
 3) การลา้งสมอง (Brain washing) เป็นวิธีการลบล้างความเช่ือเก่า เพ่ือสร้าง
ความเช่ือใหม่ข้ึนแทนดว้ยวิธีการต่างๆ โดยทัว่ไป มกัจะเป็นการให้ขอ้มูลดา้นดีกบัเร่ือง
ท่ีตอ้งการจะเปล่ียนทศันคติ ขณะเดียวกนั กใ็หข้อ้มูลทางลบกบัส่ิงท่ีเป็นทศันคติเดิม 
 4) การโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) ใชก้ารชกัชวนให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
หนัมาใหค้วามสนใจหรือเปล่ียนความคิดและความเช่ือในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 
 5) การให้ประสบการณ์ (Experience) การให้ประสบการณ์โดยตรงกบับุคคล
ในเร่ืองท่ีประสงค์จะให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคตินั้น นับว่าเป็นวิธีการอีกวิธีหน่ึง 
ท่ีสามารถสร้างทศันคติใหม่ใหก้บับุคคลข้ึนได ้ 
           ทศันคติเป็นส่ิงท่ีมีองคป์ระกอบทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก ผสมผสานอยู่ใน
ความชอบ ไม่ชอบ พอใจ ไม่พอใจ เป็นตน้ แมจ้ะมีความคงทน แต่ก็เปล่ียนแปลงได ้
เน่ืองจากทศันคติมีองค์ประกอบสามประการ ดังนั้ น การจะเปล่ียนทัศนคติ จึงต้อง
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงหรือในทุกองคป์ระกอบ 
อาจจะโดยการให้ขอ้มูลเพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่หรือท าให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากเดิม 
หรือท าใหมี้พฤติกรรมท่ีไม่เหมือนเดิม กส็ามารถท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทศันคติได ้
 

     2.1.5 การวดัทศันคติ 
 2.1.5.1 วิธีวดัทศันคติ 
        ทศันวลี ผึ้งสีใส (2553, หนา้ 10 – 11) สรุปไวว้า่ การวดัทศันคติเป็นส่ิง 
ท่ีท าไดย้าก ไม่เหมือนกบัการวดัทางกายภาพซ่ึงเราสามารถวดัไดโ้ดยตรง เพราะทศันคติ
เป็นเพียงท่าทีของจิตซ่ึงก าหนดแนวปฏิบัติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ก่อนท่ีจะท าการแสดง
ออกไปจริงๆ ดว้ยเหตุน้ี การวดัทศันคติจึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ตอ้งอาศยัการตอบสนอง
ออกมาให้เห็นเป็นพฤติกรรมภายนอกเสียก่อน จึงจะวดัได ้โดยทัว่ไป การวดัทศันคติ 
จะวดัดว้ยเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน โดยมีการวดัในสองลกัษณะ คือ วดัทิศทาง (Direction). 
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ไดแ้ก่ ทางบวกและทางลบ ซ่ึงหมายถึง การประเมินค่าของการรู้ รู้สึก และการกระท า 
และการวดัในเชิงปริมาณ (Magnitude) ไดแ้ก่ ความเขม้ขน้หรือความรุนแรงของทศันคติ 
ว่าเป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงคห์รือไม่พึงประสงคน์ั่นเอง ทั้งน้ี วิธีการวดัอาจท าได้
หลายวธีิ แต่วธีิท่ีนิยมใชก้นั มีดงัน้ี 
                           1) การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการท่ีใชป้ระสาทหูและประสาทตา
เป็นส าคญั การสังเกต เป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง
ส่ิงใด แลว้น าขอ้มูลท่ีสงัเกตนั้น ไปอนุมานวา่บุคคลนั้น มีทศันคติต่อส่ิงนั้นอยา่งไร 
                           2) การสัมภาษณ์ (Interview) หรือการท าแบบสอบถาม (Questionaire) 
เป็นวิธีการท่ีอาศยัการพูดคุย ทั้งโดยการสัมภาษณ์ การซกัถาม โดยอาศยัการตอบสนอง
ทางค าพดู ซ่ึงเป็นวิธีการวดัท่ีถูกน ามาใชบ่้อยคร้ัง เพราะมีความสะดวกและง่ายต่อการวดั
ทศันคติ 
                           3) แบบรายงานตนเอง (Self–report) เป็นวิธีการวดัโดยให้บุคคลนั้น  
เล่าความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงนั้นออกมาว่ารู้สึกอย่างไร ซ่ึงผูเ้ล่าจะบรรยายความรู้สึกนึกคิด
ออกมาตามประสบการณ์และความสามารถท่ีมีอยู ่ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล 

            วิธีการวดัทศันคติหรือความคิดเห็น โดยทัว่ไปจะตอ้งมีองคป์ระกอบ  
3 อย่าง คือ บุคคลท่ีจะถูกวดั ส่ิงเร้า และการตอบสนอง โดยมากจะใช้แบบสอบถาม 
จะตอ้งระบุให้ผูต้อบตอบว่า เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีก าหนดให้ โดยการ
แบ่งน ้ าหนักของความคิดเห็นออกเป็น 3 ระดบั (หรือมากกว่า) คือ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ  
ไม่เห็นดว้ย ทั้งน้ี วธีิวดัความคิดเห็นหรือทศันคติมี 4 วธีิ ไดแ้ก่ 

            1) วิธีของเธอร์สโตน (Thurstone’s method) เป็นวิธีการสร้างมาตรวดั
ออกเป็นปริมาณ แลว้ท าการเปรียบเทียบต าแหน่งของความคิดเห็น ทศันคติ ไปในทาง
เดียวกนั เปรียบเสมือนวา่เป็น scale ท่ีมีช่วงห่างเท่าๆ กนั (Equal–appearing intervals) 

            2) วิธีของกตัตแ์มน (Guttman’s scale) เป็นวิธีการวดัทศันคติและความ
คิดเห็นท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถจัดอันดับข้อความทัศนคติสูงต ่า 
ท่ีเปรียบเทียบซ่ึงกนัและกนัได ้โดยเปรียบเทียบจากอนัดบัต ่าสุดถึงสูงสุดได ้และแสดง
ถึงการสะสมของขอ้แสดงความคิดเห็น 
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           3) วิธีจ าแนกแบบ S–D Scale (Semantic differential scale) เป็นวิธีวดั
ทศันคติและความคิดเห็นโดยอาศยัคู่ค  าคุณศพัท์ท่ีมีความหมายตรงกันขา้ม (Bipolar 
adjective) เช่น “ดี” ตรงกนัขา้มกบั “เลว” “ขยนั” ตรงกนัขา้มกบั “ข้ีเกียจ” เป็นตน้ 

             4) วิ ธีของ ลิ เ คิ ร์ท  (Likert’s method) ถูก คิด ข้ึนโดย  Rensis Likert  
เป็นวิธีการสร้างมาตรวดัทัศนคติและความคิดเห็นท่ีนิยมแพร่หลาย เพราะเป็นวิธี 
สร้างมาตรวดัท่ีง่าย ประหยดัเวลา ประกอบดว้ยขอ้ความท่ีแสดงถึงทศันคติของบุคคล 
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ผูต้อบสามารถแสดงทศันคติในทางชอบหรือไม่ชอบ โดยจดัอนัดบั
ความชอบหรือไม่ชอบ ซ่ึงมีค าตอบให้เลือก 5 ค าตอบ คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง (Strongly 
agree) เห็นดว้ย (Agree) ไม่แน่ใจ (Undecided) ไม่เห็นดว้ย (Disagree) ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
(Strongly disagree) และใหค้ะแนน 5, 4, 3, 2, 1 หรือ +2, +1, 0, –1, –2 ตามล าดบั  

 ในการวดัทศันคติ ส่วนมากใชว้ธีิของ Likert ทั้งน้ี เพราะวธีิการดงักล่าว
ได้ก าหนดให้ข้อความทุกข้อในแบบวดัทัศนคติมีความส าคัญเท่ากันหมด คะแนน 
ของผูต้อบแต่ละคนในแบบวดัทศันคติ คือผลรวมของคะแนนทุกขอ้ในแบบวดัทศันคติ 
ซ่ึง Likert ถือว่า ผูมี้ทศันคติท่ีดีต่อส่ิงใด โอกาสท่ีจะตอบเห็นด้วยกับขอ้ท่ีสนับสนุน 
ส่ิงนั้น จะมีมากตามไปดว้ย และโอกาสท่ีจะตอบเห็นดว้ยกบัขอ้ท่ีต่อตา้นส่ิงนั้นจะมีนอ้ย  
แต่จะมีระดับการเลือกตอบ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย  
ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง อีกทั้งการใช้แบบวดัทศันคติของ Likert ใช้จ านวนขอ้ไดม้ากกว่า  
จึงท าให้ครอบคลุมประเด็นเน้ือหาท่ีน่าสนใจไดอ้ย่างกวา้งขวาง ส่วนวิธีการหาระดบั
ทศันคติโดยจดัหาหวัขอ้ในหลายๆ หวัขอ้ โดยในแต่ละหวัขอ้จะใส่ระดบัทศันคติใหค้รบ
ทุกประเด็น หลงัจากนั้น ก็จะน าคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละประเด็นมาหาค่าเฉล่ีย ซ่ึงค่าเฉล่ีย 
น้ีเอง คือค่าทศันคติ 
 นอกจากน้ี การวดัทศันคติยงัวดัไดโ้ดยการสังเกตพฤติกรรม ซ่ึงตอ้งใช้
เวลาเขา้ไปคลุกคลีและตอ้งใชก้ าลงัคน ส่วนมากจึงนิยมใชก้ารวดัทศันคติแบบการใช้
มาตรวดัทศันคติท่ีสร้างข้ึน หรือวดัจากการสร้างแบบสอบถาม แต่มีส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง 
ก็คือ คุณภาพของมาตรวดัหรือแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน และปัญหาการแกล้งตอบ 
ไม่ตรงกบัความรู้สึกนึกคิดของตน ซ่ึงเร่ืองน้ีนกัวิชาการบางท่านแนะน าว่า ในการสร้าง 
แบบวดัทศันคติ ตอ้งน าประโยคทั้งหลายท่ีเป็นตวัแทนของเน้ือหาท่ีตอ้งการวดัทศันคติ . 
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ท่ีต้องการนั้ น มาใช้ให้ครบถ้วนในแง่มุมท่ีต้องการจะวดั ฉะนั้ น แบบวดัทัศนคติ 
ต่อส่ิงหน่ึงๆ จะตอ้งใชป้ระโยคท่ีเลือกสรรมาแลว้อยา่งนอ้ย 10 – 20 ประโยค ท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองเดียวกนัมาสร้างแบบสอบถาม 
 

           2.1.5.2 ประโยชน์ของการวดัทศันคติ 
                           1) วดัเพ่ือท านายพฤติกรรม ทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
ย่อมเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นว่า บุคคลนั้นมีทศันคติต่อส่ิงนั้นไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี  
มากหรือน้อยเพียงใด ซ่ึงทัศนคติของบุคคลน้ีเอง จะเป็นเคร่ืองท านายว่าบุคคลนั้ น  
จะมีการกระท าต่อส่ิงนั้นไปในท านองใด นอกจากน้ี ยงัเป็นแนวทางให้ผูอ่ื้นปฏิบติั 
ต่อบุคคลนั้นไดอ้ย่างถูกตอ้ง และอาจเป็นแนวทางให้ผูอ่ื้นสามารถควบคุมพฤติกรรม 
ของบุคคลนั้นไดด้ว้ย 
 2) วดัเพ่ือหาทางป้องกนั การท่ีบุคคลจะมีทศันคติต่อส่ิงใดนั้น เป็นสิทธิ
ของแต่ละบุคคล แต่การอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างสงบสุข บุคคลในสังคมนั้น ควรจะมี
ทศันคติต่อส่ิงต่างๆ คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงจะท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกนั และไม่เกิด
ความแตกแยกข้ึนในสงัคม 
                         3) วดัเพ่ือหาทางแกไ้ข การวดัทศันคติจะท าให้เราทราบว่าบุคคลนั้น 
มีทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดไปในทิศทางใด ดีหรือไม่ดี เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ดงันั้น 
การรู้ถึงทศันคติของบุคคล จะช่วยให้เราสามารถวางแผนและด าเนินการแกไ้ขลกัษณะ 
ท่ีไม่เหมาะสมของบุคคลนั้นได ้
                         4) วดัเพื่อให้เขา้ใจถึงสาเหตุและผล (พฤติกรรม) ทศันคติของบุคคล  
ท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ นั้ น เปรียบเสมือนเป็นสาเหตุภายในท่ีท าให้บุคคลสามารถแสดง
พฤติกรรมไปไดต่้างๆ กนั 
 
2.2 ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
      2.2.1 ทฤษฎีการจูงใจทางสังคมของ Herzberg 
               ชยนัต์ ศรีวิจารณ์ (2554, หน้า 8 – 13) ได้กล่าวสรุปเก่ียวกับทฤษฎีการจูงใจ 
ทางสงัคมของ Herzberg ดงัน้ี 
 



14 

               Frederick Herzberg ไดคิ้ดคน้ทฤษฎีการจูงใจในการท างาน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนั
อยา่งกวา้งขวางในวงการบริหาร ทฤษฎีของ Herzberg มีช่ือเรียกหลายช่ือคือ “Motivation–
maintenance theory” หรือ “Dual factor theory” หรือ “The motivation-hygiene theory” 
               ในการเร่ิมตน้คน้ควา้เพ่ือสร้างทฤษฎี Herzberg ไดด้ าเนินการสัมภาษณ์วิศวกร
และนักบัญชี ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการค้นควา้ เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีเก่ียวข้องกับงาน  
เพ่ือจะให้มีหนทางเพ่ิมผลผลิต ลดการขาดงาน และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในท่ีท างาน 
และเพ่ือประโยชน์ทัว่ไปและมีความพึงพอใจมากยิง่ข้ึน 
               จากการวิเคราะห์ค าตอบจากขอ้ความผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์ตอบมา ปรากฏวา่ ปัจจยั
หลายๆ อย่าง ท่ีแตกต่างกนั มีส่วนสัมพนัธ์โดยตรงกบัความรู้สึกท่ีดีและไม่ดีท่ีเกิดข้ึน 
ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี แยกออกเป็นสองกลุ่ม คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีดีและมีผล
เก่ียวกับความพึงพอใจเก่ียวกับงานท่ีท า คือ ความส าเร็จ (Achievement) การยอมรับ 
(Recognition) ความรับผดิชอบ ความกา้วหนา้ และคุณลกัษณะของงานท่ีท าอยู ่คือ ฐานะ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัหวัหนา้งาน กบัเพ่ือนร่วมงาน และลูกนอ้ง เทคนิคในการ
บงัคบับญัชา นโยบายของบริษทัและการบริหาร ความมัน่คงในงาน สภาพการท างาน 
เงินเดือน และเร่ืองราวส่วนตัวท่ีถูกกระทบโดยสภาพงาน Herzberg ให้ช่ือปัจจัย 
กลุ่มหลงัน้ีวา่ “ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาจิตใจ (Hygiene and maintenance factors)” 
เหตุผลท่ีเรียกช่ือเช่นน้ีเพราะปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี ลว้นแต่เป็นปัจจยัท่ีมีผลในทางป้องกนั
เป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ปัจจยัเหล่าน้ีไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได ้แต่อาจป้องกนัไม่ให้
แรงจูงใจเกิดข้ึนมาได ้การท่ีตอ้งสนใจติดตามดูปัจจยัท่ีจ าเป็นเพ่ือรักษาจิตใจน้ี จึงนบัว่า
เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นแต่ปัจจยักลุ่มน้ีเพียงกลุ่มเดียว ยอ่มไม่เป็นการเพียงพอ ส าหรับท่ีจะเป็น
เง่ือนไขส าหรับการสร้างแรงจูงใจ กล่าวโดยสรุป การสร้างแรงจูงใจจ าเป็นตอ้งอาศยั 
สองปัจจยั คือ 1) ปัจจยัจูงใจ (Motivation factor) 2) ปัจจยัค ้าจุน (Maintenance factor) 
               2.2.1.1 ปัจจยัจูงใจ (Motivation factor) 
                     เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพ่ือจูงใจให้คนชอบและรักงาน 
ท่ีปฏิบติั เป็นการกระตุน้ให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองคก์ร ให้ปฏิบติังาน .ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะปัจจยัสามารถสนองตอบความตอ้งการภายในบุคคล
ไดด้ว้ยกนั ไดแ้ก่ 
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 1) ความส าเร็จในการท างานของบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถ
ท างานไดเ้สร็จส้ินและประสบความส าเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือผลงานส าเร็จ จึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจ 
และปลาบปล้ืมในผลส าเร็จของงานนั้นๆ 
 2) การไดรั้บการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนับถือ
จากผูบ้งัคบับญัชา การยอมรับน้ีอาจจะอยูใ่นรูปแบบการยกยอ่งชมเชย แสดงความยินดี 
การให้ก าลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 
เม่ือไดท้ างานใดบรรลุผลส าเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความส าเร็จในงานดว้ย 
 3) ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยั
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทา้ทายให้ตอ้งลงมือท า หรืองานท่ีมีลกัษณะสามารถกระท าได้
ตั้งแต่ตน้จนจบโดยล าพงัแต่ผูเ้ดียว 
 4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไดรั้บ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างดี ไม่มี 
การควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 
 5) ความก้าวหน้า หมายถึง ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนของบุคคล 
ในองคก์ร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมหรือรับการฝึกอบรม 
               2.2.1.2 ปัจจยัค ้าจุน (Maintenance factor) 
           อาจเรียกว่า ปัจจัยสุขอนามยั หมายถึง ปัจจัยท่ีจะค ้ าจุนให้แรงจูงใจ 
ในการท างานของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบับุคคล
ในองคก์ร บุคคลในองคก์รจะเกิดการไม่ชอบงานข้ึน เป็นปัจจยัท่ีมาจากภายนอกบุคคล 
ไดแ้ก่ 
 1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงาน
นั้นๆ เป็นท่ีพอใจของบุคลากรในการท างาน 
 2) โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึง  
การท่ีบุคคลไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ ยงัหมายถึงสถานการณ์
ท่ีบุคคลสามารถไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพดว้ย 
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 3) ความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคบับัญชา ผูใ้ต้บังคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน 
หมายถึง การติดต่อท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นกริยาหรือวาจา 
สามารถท างานร่วมกนัได ้มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี 
 4) สถานะของอาชีพ อาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนับถือ 
ของสงัคม ท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี 
 5) นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจดัการและการบริหาร
องคก์ร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 
 6) สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง 
อากาศ ชัว่โมงท างาน รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ อีกดว้ย 
 7) ความเป็นอยู่ส่วนตวั หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผล 
จากงานท่ีไดรั้บในหนา้ท่ีของเขา 
 8) ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ 
ความมัน่คงในการท างาน ความยัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์ร 
 9) วิธีปกครองของผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบั 
บญัชา ในการด าเนินงานหรือความยติุธรรมในการบริหาร 
               โดยสรุป Herzberg ได้ให้ความเข้าใจว่า แรงจูงใจ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจาก 
แต่ละคน และจะมิใช่ข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารโดยตรง และปัจจยัท่ีใช้ในการบ ารุงจิตใจนั้น 
อย่างดีท่ีสุด ก็คือ จะสามารถช่วยขจัดความไม่พอใจต่างๆ  ได้ แต่จะไม่สามารถ 
สร้างความพึงพอใจได ้ดงันั้น ในกระบวนการจูงใจท่ีตอ้งการสร้างให้เกิดแรงจูงใจท่ีดี  
จึงจ าเป็นต้องจัดและก าหนดปัจจัยต่างๆ ทั้ งสองกลุ่ม คือ ทั้ งปัจจัยท่ีใช้บ ารุงจิตใจ 
(สภาพแวดลอ้ม) และปัจจยัท่ีใชจู้งใจได ้(ของงานท่ีท า) ทั้งสองอยา่งพร้อมกนั 
               ในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองการจูงใจน้ี Herzberg ไดเ้ร่ิมตน้พฒันาวิธีการเพ่ิมพูน
เน้ือหาของงาน (Job enrichment) เพ่ือให้ค่าของงานสูงข้ึนและมีเน้ือหามากข้ึน เพ่ือให้มี
ปัจจยัท่ีใช้จูงใจไดเ้พ่ิมมากข้ึนในตวังาน การออกแบบงานใหม่ให้มีเน้ือหาและคุณค่า
สูงข้ึน งานจะมีความหมายมากยิ่งข้ึน มีความส าเร็จในงานมากข้ึน มีทั้ งการยอมรับ  
ทั้งความรับผดิชอบสูงมากข้ึน กา้วหนา้มากข้ึน และส่งเสริมการเติบโตใหแ้ก่แต่ละคนได ้
ซ่ึงจะมีผลต่อการจูงใจเป็นอนัมาก 
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      2.2.2 ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์
               ล  าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s hierarchy of needs) เป็นทฤษฎี
ทางจิตวิทยาท่ีเสนอโดย อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ในรายงานเร่ือง  
“A Theory of Human Motivation” ในปี ค.ศ.1943 มาสโลวเ์ป็นผูว้างรากฐานทางจิตวิทยา
มนุษยนิยมและไดพ้ฒันาทฤษฎีแรงจูงใจ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของประเทศ
อเมริกาเป็นอย่างมาก พ้ืนฐานของทฤษฎีอยู่บนความคิดท่ีว่า การตอบสนองแรงขบั 
เป็นหลกัการเพียงอนัเดียวท่ีมีความส าคญัท่ีสุดซ่ึงอยู่เบ้ืองหลงัพฤติกรรมของมนุษย  ์
หลงัจากนั้นมาสโลวย์งัไปขยายแนวคิด รวมไปถึงขอ้สังเกตของเขาเก่ียวกบัความอยากรู้
อยากเห็นแต่ก าเนิดของมนุษย ์ทฤษฎีของมาสโลวค์ลา้ยกบัทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาการ
หลายๆ ทฤษฎี ซ่ึงทั้งหมดเนน้ท่ีการเติบโตของมนุษยใ์นระยะต่างๆ 
 มาสโลว์มีหลักการท่ีส าคัญเก่ียวกับแรงจูงใจ โดยเน้นในเร่ืองล าดับขั้น 
ความตอ้งการ เขามีความเช่ือว่า มนุษยมี์แนวโน้มท่ีจะมีความตอ้งการอนัใหม่ท่ีสูงข้ึน 
แรงจูงใจของคนเรามาจากความตอ้งการ พฤติกรรมของคนเรามุ่งไปสู่การตอบสนอง
ความพอใจ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2560) กล่าวถึงล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์
ดงัน้ี 
 ล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ถูกน าเสนอในรูปพิระมิด โดยพิระมิด 
แบ่งออกเป็น 5 ชั้นคร่าวๆ ของความตอ้งการต่างๆ ของมนุษย ์ท่ีความตอ้งการท่ีมากท่ีสุด 
พ้ืนฐานท่ีสุด จะอยูข่า้งล่าง และความตอ้งการความสมบูรณ์ของชีวติ (Self–actualization) 
จะอยูบ่นสุด ดงัน้ี 
    1) ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological needs) เป็นความตอ้งการเพื่อจะ
อยู่รอดของมนุษย ์ถ้าความต้องการพ้ืนฐานท่ีสุดน้ี ไม่ได้รับการตอบสนอง ร่างกาย 
ของมนุษยก์็ไม่สามารถท างานไดห้รือไม่สามารถท างานไดดี้ อากาศ น ้ า อาหาร เป็นส่ิงท่ี
ร่างกายตอ้งการ เพ่ือใชใ้นกระบวนการสร้างและสลาย เพ่ือใหม้นุษยส์ามารถมีชีวติอยูไ่ด ้
เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม และท่ีพกั จะให้การปกป้องท่ีจ าเป็นกับมนุษย ์จากสภาพอากาศ 
และส่ิงแวดลอ้ม สัญชาตญาณและความตอ้งการทางเพศ ถูกพฒันามาจากการแข่งขนั 
เพื่อโอกาสในการผสมและสืบพนัธ์ุ 
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    2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Security needs) เม่ือความต้องการ 
ทางกายภาพไดรั้บการตอบสนองในระดบัท่ีพอเพียง ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั
จะมีอิทธิพลกับพฤติกรรม ถ้าไม่มีความปลอดภัยทางกายภาพ (จากสาเหตุ เช่น 
อาชญากรรม สงคราม การก่อการร้าย ภยัพิบติัธรรมชาติ หรือความรุนแรงในครอบครัว) 
คนอาจมีอาการของความผิดปกติท่ีเกิดหลงัความเครียดท่ีสะเทือนใจ (Post–traumatic 
stress disorder)  และอาจมีการส่งผ่านความเครียดน้ีไปยังคนรุ่นหลังได้ ถ้าไม่มี 
ความปลอดภยัมัน่คงทางเศรษฐกิจ (จากสาเหตุ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจ หรือการขาดโอกาส
ทางการงาน) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัน้ี อาจปรากฏออกมาในรูปของการนิยม
งานท่ีมีความมั่นคง กระบวนการร้องทุกข์เ พ่ือปกป้องบุคคลจากการกลั่นแกล้ง 
ของผูบ้ ังคบับัญชา หรือปกป้องบัญชีเงินฝาก เรียกร้องนโยบายประกันภัย ประกัน
สุขภาพ ประกนัชีวติต่างๆ การเรียกร้องท่ีพกัท่ีเหมาะสมส าหรับคนพิการ เป็นตน้  

  ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั รวมถึง ความมัน่คงปลอดภยัส่วนบุคคล 
ความมัน่คงปลอดภยัทางการเงิน สุขภาพและความเป็นอยู ่ระบบรับประกนั–ช่วยเหลือ 
ในกรณีของอุบติัเหตุหรือความเจบ็ป่วย 
    3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belonging and love needs) 
เม่ือความตอ้งการทางกายภาพและความปลอดภยัไดรั้บการตอบสนองแลว้ ระดบัขั้น 
ท่ีสามของความตอ้งการมนุษย ์คือ ความตอ้งการเป็นเจา้ของ ความตอ้งการน้ีจะรุนแรงมาก
ในวยัเด็ก และบางคร้ังอาจจะชนะความตอ้งการความปลอดภยัไดใ้นบางคร้ัง ดงัจะเห็น
ได้จากการท่ีเด็กติดพ่อแม่ท่ีเป็นอนัตราย ซ่ึงบางคร้ังเรียกว่า “Stockholm syndrome”  
การขาดความรักและความเป็นเจ้าของ (อาจมาจากการขาดความผูกพนัจากผูเ้ล้ียงดู 
ขณะเป็นทารก (Hospitalism) การถูกทอดท้ิง (Neglect) การถูกสังคมรังเกียจหรือกีดกนั 
(Shunning) ถูกขบัออกจากกลุ่ม (Ostracism) เป็นตน้) อาจมีผลท าให้บุคคลไม่สามารถ
พฒันาหรือรักษาความสมัพนัธ์ท่ีส าคญั เช่น มิตรภาพ ความรัก ครอบครัว ไวไ้ด ้ 
 มนุษยต์อ้งการท่ีจะรู้สึกเป็นเจา้ของและถูกยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นในระดบั
กลุ่มสังคมใหญ่ เช่น สโมสร กลุ่มศาสนา องค์กรสายอาชีพ ทีมกีฬา เป็นต้น หรือ
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมเลก็ๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว คู่ชีวติ พ่ีเล้ียง เพ่ือนสนิท เป็นตน้ 
มนุษยต์อ้งการท่ีจะรักและถูกรักจากคนอ่ืน ถา้ขาดความตอ้งการในเร่ืองน้ีไป หลายๆ คน. 
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กลายเป็นคนข้ีเหงา มีปัญหาการเขา้สงัคม และเป็นโรคซึมเศร้า ความตอ้งการเป็นเจา้ของ
น้ี บ่อยคร้ังท่ีสามารถจะชนะความตอ้งการทางกายภาพและความมัน่คงปลอดภยัได้ 
ข้ึนอยู่กับแรงกดดันจากคนรอบข้าง (Peer pressure) เช่น คนท่ีมีอาการเบ่ืออาหาร 
(Anorexic) อาจละเลยความตอ้งการอาหารและความปลอดภยั เพียงเพื่อไดค้วามตอ้งการ
ควบคุมและเป็นเจา้ของ 
    4) ความต้องการความเคารพนับถือ (Esteem needs) มนุษย์ทุกคนต้องการ 
ท่ีจะได้รับการนับถือและเคารพให้เกียรติ ความเคารพนับถือแสดงถึงความตอ้งการ 
ของมนุษยท่ี์จะได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าโดยคนอ่ืน คนตอ้งการท่ีจะท าอะไร
จริงจงั เพ่ือจะไดรั้บการยอมรับนับถือและตอ้งการจะมีกิจกรรมท่ีท าให้รู้สึกว่า เขาได ้
มีส่วนท าประโยชน์ เพ่ือจะรู้สึกว่าตวัเองมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรืองานอดิเรก  
ความไม่สมดุลในความเคารพนบัถือ อาจส่งผลใหมี้ความภาคภูมิใจในตวัเองต ่าและรู้สึก
ต ่าต้อย คนท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองต ่า ต้องการการเคารพจากคนอ่ืนๆ เขาอาจ
พยายามแสวงหาความมีช่ือเสียง (ซ่ึงข้ึนอยู่กับผูอ่ื้น) อย่างไรก็ตาม คนจ านวนมาก 
ท่ีมีความภาคภูมิใจในตวัเองต ่า ไม่สามารถท่ีจะแกไ้ขความภาคภูมิใจในตวัเองไดง่้ายๆ  
โดยการมีช่ือเสียง ได้รับความเคารพจากภายนอก แต่ต้องยอมรับตวัเองจากภายใน  
ความไม่สมดุลทางจิต เช่น โรคซึมเศร้า อาจท าให้ผูป่้วยไม่สามารถมีความภาคภูมิใจ 
ในตวัเอง (Self–esteem) ได ้ 

 คนส่วนใหญ่มีความต้องการความเคารพและความภาคภูมิใจในตนเอง 
ท่ีมัน่คง มาสโลวไ์ดก้ล่าวถึงความตอ้งการความเคารพนบัถือใน 2 ระดบั คือ ระดบัล่าง
กบัระดบัสูง ระดบัล่าง เป็นความตอ้งการความนบัถือจากคนอ่ืน ความตอ้งการสถานะ 
การยอมรับ ช่ือเสียง ศกัด์ิศรี และความสนใจ ระดบัสูง เป็นความตอ้งการความเคารพ
ตวัเอง ความตอ้งการความแขง็แกร่ง ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความมัน่ใจในตวัเอง 
ความเป็นตวัของตวัเอง และอิสระ ท่ีความตอ้งการเหล่าน้ีจดัเป็นระดบัสูง ก็เพราะว่า  
มนัข้ึนกบัความสามารถภายในมากกวา่ ซ่ึงไดม้าโดยผา่นประสบการณ์ 

 การขาดความตอ้งการเหล่าน้ี อาจท าให้รู้สึกต ่าตอ้ย อ่อนแอ และช่วยตวัเอง
ไม่ได ้หมดหนทาง มาสโลวไ์ดห้มายเหตุไวว้่า การแบ่งขั้นความตอ้งการความเคารพ 
นบัถือระดบัล่างกบัระดบัสูงน้ี เก่ียวขอ้งกนัมากกวา่ท่ีจะเป็นการแบ่งแยกกนัอยา่งชดัเจน 
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    5) ความตอ้งการความสมบูรณ์ของชีวิต (Self–actualization needs) “อะไรท่ีบุคคล
เป็นได ้เขาตอ้งเป็น” (What a man can be, he must be.) เป็นค ากล่าวของมาสโลว ์ท่ีสรุป
ความหมายของความตอ้งการความสมบูรณ์ของชีวติไว ้ความตอ้งการน้ี เก่ียวกบัศกัยภาพ
สูงสุดของบุคคล และการตระหนกัถึงศกัยภาพนั้น มาสโลวอ์ธิบายวา่ น้ีคือความตอ้งการ
ท่ีปรารถนาจะเป็นมากกว่าท่ีเขาเป็นอยู่ เป็นความปรารถนาท่ีจะเป็นทุกๆ อย่าง ท่ีเขา 
จะสามารถเป็นได ้เพื่อท่ีจะเขา้ใจความตอ้งการความสมบูรณ์ของชีวิตได ้บุคคลจะตอ้ง
ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการอ่ืนๆ (กายภาพ ความปลอดภยั ความรัก ความเคารพ
นบัถือ) อยา่งดีแลว้ ก่อน 
 จะเห็นไดว้า่ ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและคลา้ย
กบัทฤษฎีการจูงใจของ Maslow เป็นอนัมาก ซ่ึงในทางปฏิบติัจากการพิสูจน์ ยืนยนัว่า 
ทฤษฎีทั้งสองเป็นความจริงและใชไ้ดก้บักลุ่มอาชีพต่างๆ 
 
2.3 การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 2.3.1 การปฏิบติังาน 
  ได้มีนักวิชาการหลายท่าน กล่าวถึงค าว่า “การปฏิบัติงาน” ไวห้ลากหลาย
รูปแบบ ทั้งมีความสอดคลอ้งกนัและมีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 Schermerhon (2000, p.785) กล่าววา่ การปฏิบติังาน หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคล
ปฏิบติัเพื่อภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายประสบความส าเร็จ  
 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน  ได้แก่ตัวแปรดังต่อไปน้ี  ตัวแปร 
ด้านบุคคล หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคลใดบุคคลหน่ึง  
ตวัแปรดา้นน้ีจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล และจะส่งผลใหพ้ฤติกรรมการท างาน
ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ตวัแปรต่างๆ เหล่าน้ี ได้แก่ ความถนัด ลกัษณะ 
ทางบุคลิกภาพ ลักษณะทางกายภาพ ความสนใจ แรงจูงใจ อายุ เพศ ประสบการณ์ 
การศึกษา ความเช่ือ และค่านิยม เป็นตน้ 
  การปฏิบติังานในองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ นอกจากจะมีการแบ่งระดบั 
การปฏิบติังานแลว้ ยงัตอ้งมีการแบ่งส่วนงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ 
ซ่ึงมีหวัหนา้หรือผูน้ าหน่วยเป็นผูรั้บผดิชอบงานตามลกัษณะหนา้ท่ีของตนท่ีแตกต่างกนั. 
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ในการปฏิบัติงานท่ีต่างชนิด ต่างหน้าท่ี ก็เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การหรือ
หน่วยงานนั้น ซ่ึงจะท าให้ผูน้ ามีความสนใจ มีทกัษะ มีความรู้ มีทศันะและมีบทบาท
หน้าท่ีของแต่ละคนแตกต่างกันไป (กิติพนัธ์ รุจิรกุล, 2529) ทั้ งน้ี ในการปฏิบัติงาน 
จ าเป็นต้องมีทั้ งศาสตร์และศิลป์  ศาสตร์  คือ  การศึกษาหาความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ ทกัษะ เทคนิควิธีท างานต่างๆ ศิลป์ คือ การท่ีจะน าเอาความรู้ หลกัการ 
และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกบัคน สถานการณ์และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน
ขอบเขตจ ากดัของทรัพยากรให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ี รับผิดชอบของต าแหน่งงาน
ต่างๆ ท่ีก าหนดข้ึนในหน่วยงาน (นพพงษ ์บุญจิตราดุลย,์ 2529) 
  ดงันั้น สรุปได้ว่า การปฏิบติังาน หมายถึง ภารกิจหน้าท่ีท่ีถูกก าหนดข้ึนมา
ควบคู่กับต าแหน่งทางสังคมในสถาบนั ซ่ึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งใด 
ก็ตาม ตอ้งปฏิบติังานให้เป็นไปตามภารกิจหน้าท่ีตามท่ีไดก้ าหนดไวเ้ฉพาะต าแหน่ง
นั้นๆ และบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งนั้นๆ ตอ้งน าความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
ประสบการณ์ หรือมโนทัศน์ของตนเองท่ีมีอยู่  มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มอย่างมีศาสตร์และศิลป์ในบทบาทหน้าท่ี
ดงักล่าว 
 ทั้งน้ี Schermerhon (2000, p.48) กล่าวอีกวา่ การปฏิบติังานของบุคคลข้ึนอยูก่บั 
 1) คุณลกัษณะเฉพาะของบุคคล ความรู้และทกัษะประสบการณ์ในการท างาน 
ซ่ึงจะสัมพนัธ์กับการปฏิบัติงาน กล่าวคือ คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลต้องเหมาะ 
กบังานนั้น จึงจะส่งผลใหเ้กิดความสามารถในการปฏิบติังานท่ีดีได ้
 2) ความพยายามในการท างานของบุคคล หมายถึง ความตั้งใจ เตม็ใจ ของบุคคล
ต่องานท่ีปฏิบติัอยู่ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับความยินดีท่ีจะปฏิบติังาน ทั้งน้ีจะข้ึนอยู่กับ
แรงจูงใจในการท างาน หากบุคคลมีแรงจูงใจกจ็ะท างานนั้นใหป้ระสบความส าเร็จได ้
 3) การสนับสนุนจากองค์กร  ค่าตอบแทน วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างาน  
และส่ิงอ านวยความสะดวกในท่ีท างาน ส่ิงเหล่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์กับโอกาสท่ีเอ้ือ 
ต่อการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลดว้ย 
 เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540, หน้า 56) กล่าวว่า องคป์ระกอบ
พ้ืนฐานท่ีน่าจะมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังาน มีดงัน้ี 
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 1) งานท่ีมีลักษณะท้าทายความสามารถ  ซ่ึงจะต้องมีลักษณะท่ีท้าทายต่อ 
บุคคลหน่ึง อาจอาศัยความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถ ความถนัด ทกัษะ  
และประสบการณ์ 
 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน เพ่ือก าหนดสภาวะแวดลอ้มในการปฏิบติังาน
ของตวัเองและเพ่ือนร่วมงาน ท าใหก้ระตุน้ใหอ้ยากท างานมากข้ึน 
 3) การใหก้ารยกยอ่งและสถานภาพท่ีเหมาะสม 
 4) การใหค้วามรับผดิชอบมากข้ึน และการใหอ้  านาจในการตดัสินใจท่ีเหมาะสม 
 5) ความมัน่คงและปลอดภยั 
 6) ความเป็นอิสระในการท างาน 
 7) โอกาสในดา้นการเจริญเติบโตทางดา้นส่วนตวั เช่น ทกัษะ ความสามารถ
ดา้นวิชาชีพ 
 8) โอกาสกา้วหนา้ในการเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน 
 9) เงินเดือนและรางวลัท่ีเก่ียวกบัเงิน ท่ีเป็นส่ิงแสดงสญัลกัษณ์ทางสถานภาพ 
 10) สภาพการท างานท่ีดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ 
 11) การแข่งขนัเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดความทะเยอทะยานใหต้นเองเป็นเลิศ 
 สรุปได้ว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย คุณลกัษณะ 
ส่วนบุคคล แรงจูงใจในการท างาน และการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร 
 

 2.3.2 ธรรมาภิบาล 
 เพลินตา ตนัรังสรรค์ (2560) กล่าวสรุปไวว้่า “หลกัธรรมาภิบาล” หรืออาจ
เรียกว่า “การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี” หรือ “Good Governance” นั้น เป็นหลกัการ
เพ่ือการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสาน
ประโยชน์และคล่ีคลายปัญหาขอ้ขดัแยง้โดยสันติวิธี และพฒันาสังคมให้มีความยัง่ยืน 
แต่หากพิจารณาตามความหมายท่ีสถาบนัวิจัยเพ่ือการพฒันาประเทศ (TDRI) ได้ให้
ความหมายไว ้พบว่า “ธรรมาภิบาล” มาจากค าว่า “ธรรม” (แปลว่า คุณความดี) รวมกบั
ค าว่า “อภิ” (แปลว่า ยิ่ง) และค าว่า “บาล” (แปลว่า ปกครองหรือเล้ียงดู) ดงันั้น ค าว่า 
“ธรรมาภิบาล” จึงหมายถึง การบริหารหรือการปกครองท่ีมีความถูกตอ้ง มีความยติุธรรม 
และมีคุณความดีอยา่งยิง่ 
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 ธรรมาภิบาล จึงไม่ใช่แนวความคิดใหม่ท่ีเกิดข้ึนในสังคม แต่เป็นการสะสม
ความรู้ท่ีเป็นวฒันธรรมในการอยู่ร่วมกนัเป็นสังคมของมวลมนุษยเ์ป็นพนัๆ ปี ซ่ึงเป็น
หลกัการเพ่ือการอยูร่่วมกนัในบา้นเมืองและสังคมอยา่งมีความสงบสุข สามารถประสาน
ประโยชน์และคล่ีคลายปัญหาขอ้ขดัแยง้โดยสันติวิธีและพฒันาสังคมให้มีความยัง่ยืน 
หลกัธรรมาภิบาล มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 6 ประการ ดงัน้ี  
 1) หลกันิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกติกาต่าง ๆ 
ใหท้นัสมยัและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสงัคมและสมาชิก โดยมีการยนิยอม
พร้อมใจและถือปฏิบติัร่วมกนัอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนา
การปกครองภายใตก้ฎหมาย มิใช่กระท ากนัตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล  

 2) หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการ
รณรงคเ์พ่ือสร้างค่านิยมท่ีดีงามใหผู้ป้ฏิบติังานในองคก์รหรือสมาชิกของสงัคมถือปฏิบติั 
ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความเสียสละ ความอดทน ขยนัหมัน่เพียร ความมีระเบียบ
วินยั เป็นตน้  
 3) หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได้ โดยการปรับปรุง
ระบบและกลไกการท างานขององคก์รให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
หรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  ตลอดจนมีระบบ 
หรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะเป็นการสร้าง 
ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และช่วยใหก้ารท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจาก
การทุจริตคอรัปชัน่  
 4) หลักการมีส่วนร่วม  คือ  การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีประชาชน 
มีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตดัสินใจส าคญัๆ ของสังคม โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม  ได้แก่  การแจ้งความเห็น  
การไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ และขจัด 
การผูกขาดทั้ งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความสามัคคี 
และความร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
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 5) หลกัความรับผิดชอบ ผูบ้ริหาร ตลอดจนคณะขา้ราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง
และขา้ราชการประจ า ตอ้งตั้งใจปฏิบติัภารกิจตามหน้าท่ีอย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการ 
แก่ผูม้ารับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่อง 
ในหนา้ท่ีการงานท่ีตนรับผดิชอบอยู ่และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที  
 6) หลกัความคุม้ค่า ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัวา่ มีทรัพยากรค่อนขา้งจ ากดั ดงันั้น
ในการบริหารจดัการ จ าเป็นจะตอ้งยึดหลกัความประหยดัและความคุม้ค่า ซ่ึงจ าเป็น
จะตอ้งตั้งจุดมุ่งหมายไปท่ีผูรั้บบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม 
 

 2.3.3 การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 “พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ฯ” (2546) ระบุไวว้่า การบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี ไดแ้ก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายดงัต่อไปน้ี 
 1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 2) เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น 
 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 
 6) ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวก ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ 
 7) มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 
 

 2.3.4 หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 คณะรัฐมนตรี ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ เก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ย 4 หลกัการส าคญั และ 10 หลกัการยอ่ย ดงัน้ี 
 1) การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New public management) ประกอบดว้ย 
  (1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ ต้องใช้
ทรัพยากรอยา่งประหยดั เกิดผลิตภาพท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน และบงัเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อส่วนรวม ทั้งน้ี ตอ้งมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบติังาน เพื่ออ านวย 
ความสะดวก ลดภาระค่าใชจ่้าย ตลอดจนการยกเลิกภารกิจท่ีลา้สมยัและไม่มีความจ าเป็น 
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  (2) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ ต้องมี
วิสัยทศัน์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนได ้
ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบติัหน้าท่ีตามพนัธกิจให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ มีการ
วางเป้าหมายการปฏิบติังานท่ีชัดเจน และอยู่ในระดับท่ีตอบสนองต่อความคาดหวงั 
ของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจดัการ
ความเส่ียงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล 
และพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  (3) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ  
ตอ้งสามารถให้บริการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแลว้เสร็จภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมัน่ไวว้างใจ รวมถึง ตอบสนองความคาดหวงั ความตอ้งการ
ของประชาชนผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic value) ประกอบดว้ย 
  (1) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการ เม่ือมี
ข้อสงสัย ต้องสามารถตอบค าถามและช้ีแจงได้ รวมทั้ ง ต้องมีการจัดวางระบบ 
การรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวต่้อสาธารณะ  
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจน มีการจดัเตรียมระบบ
การแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
  (2) เปิดเผย โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ  
ตอ้งปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตรงไปตรงมา รวมทั้ง ตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารท่ีจ าเป็นและเช่ือถือได้ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจน  
วางระบบใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวเป็นไปโดยง่าย 
  (3) หลักนิติธรรม (Rule of law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ ต้องใช้
อ  านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการปฏิบติังานอย่างเคร่งครัด ดว้ยความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผูมี้ส่วนได ้
ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 
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  (4) ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการ ตอ้งให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืนๆ อีกทั้งยงัตอ้งค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกนั 
ของการเขา้ถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมดว้ย 
 3) ประชารัฐ (Participatory state) ประกอบดว้ย 
  (1) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/consensus 
oriented) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการ ตอ้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้ง 
เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ  
ร่วมเสนอปัญหา ประเด็นท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมคิดแกไ้ขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและการด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้ งน้ี  ต้องมี 
ความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือขอ้ตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผูมี้ส่วนได ้
ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง จะตอ้งไม่มีขอ้คดัคา้น 
ท่ีหาขอ้ยติุไม่ไดใ้นประเดน็ท่ีส าคญั 
  (2) การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการ 
ควรมีการมอบอ านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตดัสินใจและการด าเนินการ
ให้แก่ผูป้ฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ ง มีการโอนถ่ายบทบาท 
และภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือภาคส่วนอ่ืนๆ ในสงัคม 
 4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative responsibility) ประกอบดว้ย 
  คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ethics) หมายถึง ในการปฏิบติัราชการ ตอ้งมี
จิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และ
ตรงตามความคาดหวงัในสังคม รวมทั้ง ยึดมัน่ในค่านิยมหลกัของมาตรฐานจริยธรรม
ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ประมวลจริยธรรมขา้ราชการ
พลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องระบบราชการ 
 เพราะฉะนั้น การปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นอกจาก
จะค านึงถึงความส าเร็จส่วนบุคคลแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงหลกัธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีอีกดว้ย 
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 2.3.5 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 
  ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ส านกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ก่อตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีอ  านาจหน้าท่ีครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น จัดท าแผนจัดการส่ิงแวดล้อมและแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการป่าไม้
และสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยน ้ าบาดาลและกิจการประปา การสร้างการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน เป็นตน้ 
  พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ 
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2545 ประกอบกบั 
ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ี 182/2547  
ลงวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ใหจ้ดัตั้งหน่วยงานภายในส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานปลดั 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2547 จึงให้จดัตั้งหน่วยงานภายในส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 
ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั มีองคป์ระกอบ
หนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ีส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ก าหนด มีบทบาท 2 ส่วนท่ีส าคญั คือ 
  1) เป็นตวัแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดั 
  2) เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัและคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน 
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  อ านาจหนา้ท่ีของส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 1) จดัท าแผนจดัการส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัรวมทั้งติดตามประเมินผล และตรวจสอบสถานการณ์
ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั 
 2) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 
กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเล่ือยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวน  
และคุม้ครองสตัวป่์า และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3) เฝ้าระวงั ตรวจสอบ ก ากบั ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บ ารุงรักษา และระบบ
เตือนภยัเก่ียวกบัทรัพยากรน ้ าในระดบัจงัหวดั รวมทั้งประสานการจดัท าแผนปฏิบติัการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4) ก ากบั ดูแล การประกอบกิจการน ้ าบาดาล ตามกฎหมายว่าดว้ยน ้ าบาดาล 
และกิจการประปา 
 5) ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน 
อนุรักษ ์และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 
 6) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

 ส่วนอ านวยการ มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 1) บริหารงานส านกังาน 
 2) บริหารงานการคลงั งบประมาณ และพสัดุ 
 3) บริหารงานบุคคล 
 4) บริหารงานแผนและติดตามผล 
 5) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

 ส่วนส่ิงแวดลอ้ม มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 1) จดัท าแผนจดัการส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั รวมทั้งแผนปฏิบติัการเพ่ือการ 
จดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
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 2) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั 
 3) ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 4) ตรวจสอบ ควบคุม ก ากบัดูแล แหล่งก าเนิดมลพิษ 
 5) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 1) การอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแล โรงงานแปรรูปไม ้โรงคา้ไมแ้ปรรูป โรงคา้

ส่ิงประดิษฐ ์
 2) การอนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแล การมีและใชเ้ล่ือยโซ่ยนต ์
 3) การอนุญาตการข้ึนทะเบียนและการตดัฟันไมส้วนป่าเอกชน 
 4) การอนุญาตการน าไมแ้ละของป่าเคล่ือนท่ี 
 5) การอนุญาตอ่ืนๆ ตามกฎหมายท่ีผูว้่าราชการจังหวดัได้รับมอบอ านาจ 

(ยกเวน้การด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า) 
 6) ประสานการขออนุญาตใชท่ี้ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 7) จดัท าแผนจดัการทรัพยากรธรรมชาติของจงัหวดั 
 8) ประสานการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าและการท าลายทรัพยากรป่าไม้

ในระดบัจงัหวดั 
 9) ประสานการส ารวจการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดบัจงัหวดั 
 10) ส่งเสริมเผยแพร่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
 11) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

 ส่วนทรัพยากรน ้า มีอ  านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 1) ประสานการจดัท าแผนการจดัการน ้าของจงัหวดั 

 2) ประสานการเฝ้าระวงั ตรวจสอบ ก ากบั ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บ ารุงรักษา 
และระบบเตือนภยั เก่ียวกบัทรัพยากรน ้าในระดบัจงัหวดั 
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 3) ก ากบั ดูแล กิจการประปา สมัปทานของน ้ าผวิดินในระดบัจงัหวดั 
 4) อนุญาต ควบคุม ก ากบั ดูแล การประกอบกิจการน ้าบาดาล 
 5) ประสานการจดัการน ้าบาดาลเพ่ือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ของจงัหวดั 
 6) ก ากบั ดูแล กิจการประปา สมัปทานของน ้ าบาดาลในระดบัจงัหวดั 
 7) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
2.4 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 ธวชัชัย เสถียรกาล (2545, หน้า 77) ศึกษาทศันคติของลูกจา้งอุทยานแห่งชาติ 
ต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติ 
ของลูกจา้งอุทยานแห่งชาติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่วนปัจจยัเก่ียวกบัรายได ้
อาชีพก่อนเขา้ท างานอุทยานแห่งชาติ เหตุผลในการเลือกท างาน ความรู้ความเขา้ใจ 
เร่ืองการอนุรักษ์ กิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในอุทยานฯ และความพึงพอใจต่องาน 
ท่ีรับผิดชอบ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติ ผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่า ผูบ้ริหารควรให้
ความส าคญัต่อการสนับสนุนทั้งในเร่ืองเคร่ืองมืออุปกรณ์ การฝึกอบรม การพิจารณา
ความดีความชอบ รวมไปถึงขวญัและก าลงัใจ ตลอดจนสวสัดิการ ให้มากข้ึนและทัว่ถึง 
เพื่อให้ลูกจ้างปรับเปล่ียนทศันคติและสามารถปฏิบติังานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 บุษกร ทับทิม (2549, หน้า 120 – 121) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมท่ีมีต่อ 
การปฏิบติังานภายใตร้ะบบ Six Sigma ของพนกังานบริษทั ซมัซุง อิเลค็โทร–แมค็คานิคส์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด พบว่า รายได้มีความสัมพนัธ์ต่อทัศนคติและพฤติกรรมท่ีมีต่อ 
การปฏิบติังาน ส่วนปัจจยัดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง ประสบการณ์
ท างาน และความรู้ความเขา้ใจระบบงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติและพฤติกรรม 
ท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 
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 ทัศวลี ผึ้ งสีใส (2553, หน้า 65) ศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีอาศัยอยู่รอบ 
บึงบอระเพด็ต่อการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัระหวา่งประเทศ 
พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติในการประกาศข้ึนทะเบียนบึงบอระเพด็เป็นพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า 
ท่ีมีความส าคญัระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ อาชีพ ระดบัการศึกษา และความรู้ความเขา้ใจ 
ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระยะเวลาการอยูอ่าศยัในชุมชน และการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร  
 ชยนัต์ ศรีวิจารณ์ (2554, หน้า 91 – 95) ศึกษาทัศนคติในการท างานท่ีมีผล 
ต่อความภกัดีในองคก์ร กรณีศึกษา พนักงานส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
(ส่วนกลาง) พบว่า ทศันคติในการท างานมีผลต่อความภกัดีในองคก์ร เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน มีผลท าให้
ความรู้สึกผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า ลกัษณะงาน 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
สัมพนัธภาพกับผูบ้งัคบับญัชา สัมพนัธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน รายได้และสวสัดิการ  
มีความสัมพนัธ์กับความเต็มใจในการทุ่มเทความสามารถเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 
ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ความปรารถนาท่ีจะคงไว้ซ่ึงการเป็นสมาชิกภาพ  
ขององคก์ร และความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 วุฒิชยั อารักษ์โพชฌงค์ (2554, หน้า 144) ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ ทศันคติ 
และการมีส่วนร่วม ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน พบว่า ตวัแปรทศันคติท่ีมีต่อ
ระบบคุณภาพภายใน มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัตวัแปรประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน  
ในทุกๆ ดา้น ทั้งทศันคติดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก และดา้นพฤติกรรม 
 สลิลทิพย ์เลิศพงศภ์ากรณ์ (2554, หนา้ 119) ศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม
การปฏิบติังานของพนกังานสถานีโทรทศัน์ Thai PBS ในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของส่ือสาธารณะ พบว่า ระยะเวลาการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมี
ต่อเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ของส่ือสาธารณะ ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีความสมัพนัธ์
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และสงักดังาน 
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 ภูมิพฒัน์ พลราช (2556, หน้า 80) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ ากุดทิง จงัหวดับึงกาฬ พบว่า การมีความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ี 
ชุ่มน ้ า  มีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อทัศนคติต่อการอนุรักษ์พ้ืนท่ี ชุ่มน ้ า  นั่นคือ  
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าระดบัสูง มีทศันคติในเชิงบวก
มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้าระดบัต ่า 
  
  



 
 

บทที ่3 
วธีิการศึกษา 

 

            การศึกษา เร่ือง ทศันคติต่อการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ของเจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั ในพ้ืนท่ี 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ไดจ้ าแนกระเบียบวธีิวจิยัออกเป็นหวัขอ้ได ้ดงัน้ี 

            3.1 ตวัแปรในการศึกษา 

3.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

3.3 สมมติฐานในการศึกษา 

3.4 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.5 เคร่ืองมือในการศึกษา 

3.6 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.7 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ตัวแปรในการศึกษา 

 จากการทบทวนเอกสาร แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษา

ไดร้วบรวมปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

โดยก าหนดตวัแปรในการศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ดงัน้ี 

 3.1.1 ตวัแปรอิสระ  

               ประกอบดว้ยตวัแปร 10 ตวัแปร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

รายได ้ต าแหน่งงาน สังกดัในการปฏิบติังาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน การฝึกอบรม 

และความรู้ในการปฏิบติังาน
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 3.1.2 ตวัแปรตาม 
               ไดแ้ก่ ทศันคติต่อการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

3.2 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
  
                       ตวัแปรตาม 
 
 
 

   ตวัแปรอิสระ 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
3.3 สมมติฐานในการศึกษา 
 3.3.1 สมมติฐานท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีท่ีมีเพศต่างกัน มีผลต่อทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน 
ท่ีแตกต่างกนั 
 3.3.2 สมมติฐานท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกัน มีผลต่อทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน 
ท่ีแตกต่างกนั 
 3.3.3 สมมติฐานท่ี 3 เจา้หน้าท่ีท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีผลต่อทศันคติต่อการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 

เพศ 
อาย ุ
สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา 
รายได ้
ต าแหน่งงาน 
สงักดัในการปฏิบติังาน 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
การฝึกอบรม 
ความรู้ในการปฏิบติังาน 
 

ทศันคติต่อการปฏิบติังาน
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
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 3.3.4 สมมติฐานท่ี 4 เจ้าหน้าท่ีท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน มีผลต่อทศันคติต่อการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 3.3.5 สมมติฐานท่ี 5 เจา้หน้าท่ีท่ีมีรายไดต่้างกนั มีผลต่อทศันคติต่อการปฏิบติังาน 
ท่ีแตกต่างกนั 
 3.3.6 สมมติฐานท่ี 6 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั มีผลต่อทศันคติต่อการปฏิบติังาน
ท่ีแตกต่างกนั 
 3.3.7 สมมติฐานท่ี 7 เจา้หน้าท่ีท่ีมีสังกดัในการปฏิบติังานต่างกนั มีผลต่อทศันคติ 
ต่อการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 3.3.8 สมมติฐานท่ี 8 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีผลต่อทศันคติ
ต่อการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 3.3.9 สมมติฐานท่ี 9 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีการฝึกอบรมต่างกนั มีผลต่อทศันคติต่อการปฏิบติังาน
ท่ีแตกต่างกนั 
 3.3.10 สมมติฐานท่ี 10 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ในการปฏิบติังานต่างกนั มีผลต่อทศันคติ
ต่อการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 
3.4 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 3.4.1 ประชากร (Population) 

               ประชากรในการศึกษา ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม สังกดัส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ส านกังาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จ านวน 12 จังหวดั ได้แก่ จังหวดักาฬสินธ์ุ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ 
มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบวัล าภู และอุดรธานี 
รวมจ านวน 299 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2559) รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 1 
 3.4.2 กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) 

 3.4.2.1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรการค านวณหาจ านวนตวัอยา่ง

ของ Yamane (1973, หนา้ 125) ดงัน้ี 
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   n      =           N 

               1 + Ne2 
 

     เม่ือ n   หมายถึง  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

   N  หมายถึง  จ านวนประชากรทั้งหมด 

   e   หมายถึง  ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

            จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ ประชากรในพ้ืนท่ีท าการศึกษา ทั้ง 12 จงัหวดั 

มีจ านวน 299 คน น ามาค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดความคลาดเคล่ือน 

ของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 0.05 ไดด้งัน้ี 

  n     =            299     =     171.101 

    1 + 299 (0.05)2 

            ดงันั้น จ าเป็นตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 172 ตวัอยา่ง 
 

 3.4.2.2 จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละจังหวัด ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช ้

ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota 

sampling) ค านวณโดยใชก้ารกระจายตามสดัส่วน ดงัน้ี 
 

  ni       =        n (Ni/N) 
 

      เม่ือ ni   หมายถึง  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดั i  

  n   หมายถึง  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

                                    (172 ตวัอยา่ง) 

  Ni  หมายถึง  จ านวนเจา้หนา้ท่ีในจงัหวดั i  

  N  หมายถึง  จ านวนเจา้หนา้ท่ีทั้งหมด  

         (299 คน) 

  i    หมายถึง  ล าดบัท่ีของจงัหวดัท่ีท าการศึกษา  (i = 1, 2,…, 12)                  

            รายละเอียดการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งในแต่ละจงัหวดั ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
 จงัหวดั    เจา้หนา้ท่ี (คน) * กลุ่มตวัอยา่ง (คน) 
 กาฬสินธ์ุ            27   16 
 ขอนแก่น            29   17 
 นครพนม            25   14 
 บึงกาฬ             23   13 
 มหาสารคาม            24   14 
 มุกดาหาร            19   11 
 ร้อยเอด็            29   17 
 เลย             25   14 
 สกลนคร            25   14 
 หนองคาย            26   15 
 หนองบวัล าภ ู            22   13 
 อุดรธานี            25   14 
 รวม            299             172 
ท่ีมา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2559) 
หมายเหตุ  * ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2559 
 

 3.4.2.3 การเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น 

(Nonprobability sampling) โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) 

 

3.5 เคร่ืองมือในการศึกษา 

 3.5.1 การสร้างเคร่ืองมือ 

          เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ซ่ึงสร้างข้ึนจากการทบทวน

วรรณกรรม การรวบรวมขอ้มูล แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติ 
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ต่อการปฏิบติังาน โดยลกัษณะของแบบสอบถาม จะมีทั้งค  าถามปลายปิด (Close ended 

question) และค าถามปลายเปิด (Open ended question) โดยให้ค าถามมีความสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคแ์ละครอบคลุมตวัแปรต่างๆ ท่ีศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1) ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดต่้อเดือน ต าแหน่งในการท างาน ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน และการเขา้รับการฝึกอบรม โดยใชข้อ้ค าถามแบบใหเ้ลือกตอบ (Checklist)  

 2) ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความรู้เก่ียวกับการปฏิบติังานด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยใช้ข้อค าถามแบบให้เลือกตอบ (Checklist)  ว่าใช่ 

หรือไม่ใช่ จ านวน 13 ขอ้ โดยตั้งเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

  ตอบถูก  ก าหนดให ้ 1  คะแนน 

  ตอบผิด ก าหนดให ้ 0  คะแนน 

 3) ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามวดัทัศนคติต่อการปฏิบัติงานด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นค าถามจ านวน 25 ขอ้ โดยใช้หลกัของ Likert Scale 

จดัท าแบบอตัราส่วนการประเมินค่า 5 อนัดบั ประกอบดว้ยขอ้ความท่ีแสดงความเห็นดว้ย

หรือขอ้ความท่ีมีลกัษณะทางบวก และขอ้ความท่ีแสดงความไม่เห็นดว้ยหรือขอ้ความ 

ท่ีมีลกัษณะทางลบ แต่ละค าถามให้เลือกตอบระหว่าง 5 ค  าตอบ คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ โดยตั้งเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

 ค าถามท่ีมีลกัษณะทางบวก (Positive Content)  

 เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ก าหนดให ้ 5  คะแนน 

 เห็นดว้ย   ก าหนดให ้ 4  คะแนน 

 ไม่แน่ใจ    ก าหนดให ้ 3  คะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย  ก าหนดให ้ 2  คะแนน 

 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ก าหนดให ้ 1  คะแนน 
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 ค าถามท่ีมีลกัษณะทางลบ (Negative Content) 

 เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ก าหนดให ้ 1  คะแนน 

 เห็นดว้ย   ก าหนดให ้ 2  คะแนน 

 ไม่แน่ใจ    ก าหนดให ้ 3  คะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย  ก าหนดให ้ 4  คะแนน 

 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ก าหนดให ้ 5  คะแนน 

 4) ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ในการปฏิบติังาน โดยลกัษณะของค าถามเป็นแบบปลายเปิด 

      3.5.2 การทดสอบความตรง (Validity) 

 เป็นการวดัความแม่นย  าของเคร่ืองมือ โดยน าเคร่ืองมือท่ีไดส้ร้างข้ึน เสนอต่อ

ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือตรวจสอบและประเมินความสอดคลอ้งตามเน้ือหา

ของแต่ละค าถาม ว่าตรงตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาหรือไม่ จากนั้ น จึงน าผล 

ของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาความสอดคลอ้งระหวา่งประเด็นท่ีตอ้งการวดักบัขอ้ค าถาม

ท่ีสร้างข้ึน ดชันีท่ีใชแ้สดงค่าความสอดคลอ้ง คือ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม

และวตัถุประสงค ์(Item objective congruence index: IOC) สูตรท่ีใชค้  านวณ คือ 

  IOC  =      ∑R / n 

 เม่ือ    R  คือ  ผลคูณของคะแนนกบัจ านวนผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละระดบั 

                        ความสอดคลอ้ง 

  n  คือ  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

 ทั้งน้ี คะแนนท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือท่ีมีความตรงสูง สามารถบอกถึงสภาพท่ีแทจ้ริง

และพยากรณ์ไดถู้กตอ้งแม่นย  า (สุวมิล ติรกานนัท,์ 2548, หนา้ 148) 

 แบบสอบถามน้ี ได้รับการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่  

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา, ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ และ ผศ.ดร.วิชชุดา สร้างเอ่ียม อาจารย์

จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ผลการทดสอบความตรง ไดค่้า IOC เท่ากบั 0.83 

สรุปไดว้า่ มีค่าความตรงอยูใ่นระดบัสูง เหมาะสมท่ีจะน าไปใชเ้กบ็ขอ้มูลไดจ้ริง 



 
 

40 

      3.5.3 การทดสอบเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ (Pre–test) 

    เม่ือได้เคร่ืองมือท่ีมีความตรงตามมาตรฐานแล้ว ได้น าไปทดลองใช้กับ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปราจีนบุรี โดยทดลองใช้จ านวนประมาณ 

ร้อยละ 10 – 20 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีจะไปเก็บรวบรวมจริง (วิสาขา ภู่จินดา, 2555, 

หนา้ 185) นัน่คือ ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 17 ตวัอยา่ง เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่

เคร่ืองมือมีความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด ก่อนน าไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริงต่อไป 

      3.5.4 การทดสอบความเท่ียง (Reliability) 

    เป็นการวดัความคงท่ีของผลท่ีไดจ้ากการวดัดว้ยเคร่ืองมือชุดเดียวกนักบัคน

กลุ่มเดียวกนั ในเวลาท่ีต่างกนั โดยน าเคร่ืองมือมาวดัความสอดคลอ้งภายใน (Measure  

of internal consistency) สูตรท่ีใช ้คือ 

               1) สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสนั 20 (Kuder – Richardson 20: KR – 20) 
 

r       =           n          1 – ∑pq 

       n – 1                 St
2 

 

เม่ือ r       คือ   สมัประสิทธ์ิความเท่ียงของแบบทดสอบ 

 n      คือ    จ านวนขอ้ในแบบทดสอบ 

 p      คือ    สดัส่วนของผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ 

 q      คือ    สดัส่วนของผูต้อบผดิในแต่ละขอ้ 

 St
2    คือ    ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบทั้งหมด 

 

 ผลการทดสอบความเท่ียงของแบบสอบถาม ดา้นความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังาน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC+  

ได้ค่า r เท่ากับ 0.71 สรุปได้ว่า แบบสอบถามมีค่าความเท่ียงอยู่ในระดับปานกลาง  

จึงสามารถน าแบบสอบถามไปใชเ้กบ็ขอ้มูลไดจ้ริง 
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              2) สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient – α) 
 

   α       =            n         1 – ∑Si
2 

               n – 1         St
2 

 

     เม่ือ α       คือ     สมัประสิทธ์ิความเท่ียงของเคร่ืองมือ 

    n       คือ     จ านวนขอ้ในเคร่ืองมือ 

 Si
2     คือ     ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละขอ้ 

    St
2     คือ     ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบทั้งหมด 

 

ผลการทดสอบความเท่ียงของแบบสอบถาม ดา้นทศันคติต่อการปฏิบติังาน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC+  

ได้ค่า α เท่ากับ 0.75 สรุปได้ว่า มีค่าความเท่ียงอยู่ในระดับปานกลาง จึงสามารถ 

น าแบบสอบถามไปใชเ้กบ็ขอ้มูลไดจ้ริง 

 

3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.6.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ 
 เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามจากเจา้หน้าท่ี 
ท่ีปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สังกดัส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 12 จงัหวดั
ไดแ้ก่ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอด็ เลย 
สกลนคร หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี รวมจ านวน 172 ชุด โดยก าหนด
ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูลระหวา่งเดือนกนัยายน – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 
 3.6.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ 

 เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการคน้ควา้จากเอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ 

รายงานวิชาการ และรายงานการวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  



 
 

42 

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 3.7.1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

  เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และขอ้มูลทัว่ไปท่ีได้จาก 

การตอบแบบสอบถาม โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปของตารางและแสดงค่าสถิติต่างๆ ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่ าสุด (Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean)  

ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นตน้  

 3.7.2 การวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ (Relationship analysis) 

 เป็นการทดสอบสมมติฐานและการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 

และตวัแปรตาม โดยใช้สถิติเชิงอนุมานในรูปของการทดสอบ t–test, F–test และการ

วิเคราะห์ Correlation โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้ งน้ี ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้การประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาศยัโปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS/PC+ ในการวิเคราะห์ค านวณ โดยตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ไดก้ าหนดเกณฑ์ 

ดงัน้ี 

1) ระดบัการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 การศึกษา   ระดบัการศึกษา 

 ประถมศึกษา  นอ้ย 

 มธัยมศึกษา  ปานกลาง 

 ปริญญาตรี ข้ึนไป  สูง 

  2) รายไดต่้อเดือน แบ่งคะแนนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

  ช่วงคะแนน  ระดบัรายได ้

  ≤ 15,000    นอ้ย 

  15,001 – 30,000  ปานกลาง 

  ≥ 30,001   สูง 
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 3) ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน แบ่งคะแนนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

  ช่วงคะแนน  ระดบัรายได ้

  ≤ 10    นอ้ย 

  11 – 30   ปานกลาง 

  ≥ 31   สูง 

 4) ความรู้เก่ียวกับการปฏิบติังาน แบ่งคะแนนออกเป็น 2 กลุ่ม ตามค่าเฉล่ีย 

ของขอ้มูล คือ 

 ช่วงคะแนน  ระดบัความรู้ 

 0 – 9 คะแนน  นอ้ย 

 10 คะแนน ข้ึนไป  สูง 

 5) ทศันคติต่อการปฏิบติังาน แบ่งคะแนนออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใชก้ารค านวณ

ความกวา้งของชั้น 

  คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด =       5 – 1 =  1.33 

    จ านวนชั้น   3 

  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 2.33  หมายถึง  มีทศันคติไม่ดีต่อการปฏิบติังาน 

  ค่าเฉล่ีย  2.34 – 3.66  หมายถึง  มีทศันคติระดบัปานกลางต่อการปฏิบติังาน 

  ค่าเฉล่ีย  3.67 – 5.00  หมายถึง  มีทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน 

  ในการค านวณหาความสัมพนัธ์ แบ่งคะแนนออกเป็น 3 กลุ่ม ตามค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล คือ 

 ช่วงคะแนน  ระดบัทศันคติ 

 0 – 76 คะแนน  ไม่ดี 

 77 – 103 คะแนน  ปานกลาง 

 104 คะแนน ข้ึนไป ดี 

 
   



บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 

การศึกษา เร่ือง ทศันคติต่อการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ของเจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั ในพ้ืนท่ี 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 172 ราย ในพ้ืนท่ีศึกษา ระหว่างเดือนกนัยายน – เดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดผลการศึกษา ดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 

4.2 ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

4.3 ทศันคติต่อการปฏิบติังาน 

4.4 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังาน 

4.5 การทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 4.1.1 เพศ 

  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.5  

และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 39.5 ดงัแสดงในตาราง 2 
 

 4.1.2 อาย ุ

 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุด มีอาย ุ46 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 

19.2 รองลงมามีอายุ  36 – 40 ปี  51 – 55 ปี  31 – 35 ปี  41 – 45 ปี  26 – 30 ปี  ≥ 56 ปี   

และ ≤ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.5, 13.9, 12.3, 12.2, 11.6, 8.1 และ 5.2 ตามล าดบั ดงัแสดง 

ในตาราง 3 



45 

ตาราง 2   

เพศของกลุ่มตัวอย่าง 

 เพศ        จ านวน (คน)             ร้อยละ 

 ชาย    104    60.5 

 หญิง     68    39.5 

 รวม    172    100 

 

ตาราง 3   

อายขุองกลุ่มตัวอย่าง 

 อาย ุ(ปี)       จ านวน (คน)            ร้อยละ 

 ≤ 25      9     5.2 

 26 – 30     20    11.6 

 31 – 35     21    12.3 

 36 – 40     30    17.5  

 41 – 45     21    12.2 

 46 – 50     33    19.2 

 51 – 55     24    13.9 

 ≥ 56     14     8.1 

 รวม    172    100 

 ค่าเฉล่ีย = 41.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 9.61 
 

 4.1.3 สถานภาพสมรส 

 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส มากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 61.1 รองลงมามีสถานภาพ โสด หย่าร้าง และหม้าย คิดเป็นร้อยละ 22.1, 11.6  

และ 5.2 ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4   

สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่าง 

 สถานภาพ       จ านวน (คน)            ร้อยละ 

 โสด     38    22.1 

 สมรส     105    61.1 

 หมา้ย       9    5.2 

 หยา่ร้าง     20    11.6  

 รวม    172    100 

 

 4.1.4 ระดบัการศึกษา 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวนมากท่ีสุดมีระดบัการศึกษาสูงสุด คือ 

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมามีระดบัการศึกษาสูงสุด มธัยมศึกษาตอนปลาย 

มธัยมศึกษาตอนตน้ ประถมศึกษา และ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 29.1, 24.4, 8.7 และ 3.5 

ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 5 

ตาราง 5   

ระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง 

 ระดบัการศึกษาสูงสุด       จ านวน (คน)             ร้อยละ 

 ประถมศึกษา    15     8.7 

 มธัยมศึกษาตอนตน้    42    24.4   

 มธัยมศึกษาตอนปลาย    50    29.1 

 ปริญญาตรี     59    34.3  

 ปริญญาโท     6     3.5 

รวม    172    100 
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 4.1.5 รายไดต่้อเดือน 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวนมากท่ีสุดมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 

15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท  

≤  10,000 บาท   25,001 – 30,000 บาท   15,001 – 20,000 บาท   30,001 – 35,000 บาท 

35,001 – 40,000 บาท และ ≥ 40,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.5, 19.2, 5.8, 5.2, 5.2, 1.2  

และ 1.2 ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 6 

ตาราง 6   

รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง 

 รายไดต่้อเดือน (บาท)       จ านวน (คน)             ร้อยละ 

 ≤ 10,000    33    19.2 

 10,001 – 15,000     70    40.7   

 15,001 – 20,000     9     5.2 

 20,001 – 25,000   37    21.5  

 25,001 – 30,000   10     5.8 

 30,001 – 35,000    9     5.2 

 35,001 – 40,000    2     1.2  

 ≥ 40,001     2     1.2  

รวม    172    100 

ค่าเฉล่ีย = 17,186.10 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 8,655.59 
 

 4.1.6 ต าแหน่งในการปฏิบติังาน 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวนมากท่ีสุดมีต าแหน่งในการปฏิบติังาน 

เป็นพนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมาคือต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมา 

ลูกจา้งประจ า และขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 25.6, 19.2 และ 17.4 ตามล าดบั ดงัแสดง 

ในตาราง 7 
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ตาราง 7   

ต าแหน่งในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

 ต าแหน่ง        จ านวน (คน)            ร้อยละ 

 พนกังานจา้งเหมา   44    25.6 

 พนกังานราชการ   65    37.8 

 ลูกจา้งประจ า     33    19.2 

 ขา้ราชการ     30    17.4  

 รวม    172    100 

 

 4.1.7 สงักดัในการปฏิบติังาน 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวนมากท่ีสุดมีสังกัดในการปฏิบัติงาน  

คือ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมาคือ ส่วนอ านวยการ  

ส่วนส่ิงแวดลอ้ม และส่วนทรัพยากรน ้ า คิดเป็นร้อยละ 27.3, 21.5 และ 20.9 ตามล าดบั  

ดงัแสดงในตาราง 8 

ตาราง 8 

สังกัดในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

 สงักดั         จ านวน (คน)            ร้อยละ 

 ส่วนอ านวยการ   47    27.3 

 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ  52    30.2 

 ส่วนส่ิงแวดลอ้ม   37    21.5 

 ส่วนทรัพยากรน ้า   36    20.9  

 รวม    172    100 
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 4.1.8 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุดมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.4 รองลงมา มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1 – 5 ปี 11 – 15 ปี 

21 – 25 ปี 26 – 30 ปี 16 – 20 ปี และ ≥ 31 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.6, 18.6, 13.9, 10.5, 7.0 

และ 7.0 ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 9 

ตาราง 9 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

 ระยะเวลา (ปี)         จ านวน (คน)             ร้อยละ 

 1 – 5      32    18.6 

 6 – 10      42    24.4 

 11 – 15     32    18.6 

 16 – 20     12     7.0 

 21 – 25     24    13.9  

 26 – 30     18    10.5  

 ≥ 31     12     7.0  

 รวม    172    100 

 ค่าเฉล่ีย = 15.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 9.42 

 

 4.1.9 การฝึกอบรม 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินกว่าก่ึงหน่ึงเคยเข้ารับการฝึกอบรม  

คิดเป็นร้อยละ 52.3 และไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 47.7 ดังแสดง 

ในตาราง 10 
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ตาราง 10 

การเข้ารับการฝึกอบรมของกลุ่มตัวอย่าง 

 การฝึกอบรม        จ านวน (คน)             ร้อยละ 

 เคย     90    52.3 

 ไม่เคย     82    47.7 

 รวม    172    100 

 

4.2 ความรู้เกีย่วกบัการปฏิบัตงิาน  

 4.2.1 ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

 ค าถามความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
มี 13 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มค าถามท่ีมีค าตอบท่ีถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้ 1 ขอ้ 5 
ขอ้ 6 ขอ้ 8 ขอ้ 10 และขอ้ 13 และกลุ่มค าถามท่ีมีค าตอบท่ีผิด ได้แก่ ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4  
ขอ้ 7 ขอ้ 9 ขอ้ 11 และขอ้ 12 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบั
การปฏิบัติงานในระดับสูง เพราะตอบค าถามได้ถูกต้องเกินกว่าก่ึงหน่ึงเกือบทุกข้อ 
ยกเวน้ขอ้ 9 เพียงขอ้เดียว ท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบผิด โดยตอบถูกเพียงร้อยละ 34.3  
ดงัแสดงในตาราง 11 
ตาราง 11 

ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

   ค าถาม             ตอบถกู (คน)   ตอบผดิ (คน) 

1. ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 160 12 
     ก่อตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง  (93.0)               (7.0) 
 กรม พ.ศ. 2545 
2. ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 95                   77 
  เป็นหน่วยงานสงักดัส่วนกลางท่ีตอ้งรายงานผล                  (55.2)               (44.8) 
 การปฏิบติังานใหน้ายกรัฐมนตรีทราบโดยตรง 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

    ค าถาม             ตอบถกู (คน)   ตอบผดิ (คน) 
3. ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั            137                35 
  เป็นหน่วยงานอิสระ ท่ีสามารถก าหนดนโยบาย                   (79.7)               (20.3) 
 ในการปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 
4. ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั          113                59 
 มีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการน ้าทั้งระบบทัว่ประเทศ            (65.7)              (34.3) 
5. ส่วนอ านวยการมีหนา้ท่ีหลกัในการบริหารงาน                       152                20 
 ส านกังาน การคลงั การพสัดุ และงานบุคคล                          (88.4)              (11.6) 
6. ส่วนทรัพยากรธรรมชาติแบ่งการบริหารงานเป็น                  158               14 
 1) ฝ่ายอนุรักษแ์ละส่งเสริม และ 2) ฝ่ายอนุญาต                      (91.9)               (8.1) 
7. ส่วนทรัพยากรธรรมชาติมีอ านาจอนุญาตใหบุ้คคล               107                65 
  เขา้ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ                                (62.2)               (37.8) 
8. ส่วนทรัพยากรน ้ามีอ  านาจหนา้ท่ีครอบคลุม                          149                23 
 ทั้งน ้ าผวิดินและน ้าบาดาล                                                       (86.6)               (13.4) 
9. ส่วนส่ิงแวดลอ้มมีหนา้ท่ีหลกัในการจดัท า                             59                  113 
 แผนจดัการส่ิงแวดลอ้มระดบัประเทศ                                     (34.3)               (65.7) 
10. การปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน          161                11 
    กบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย                (93.6)              (6.4) 
  เป็นภารกิจส าคญัท่ีทุกส่วนตอ้งร่วมด าเนินการ                 
11. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ คือ การเกบ็รักษา                  107                65 
  ทรัพยากรเอาไว ้โดยไม่น าไปใชป้ระโยชน์แต่อยา่งใด          (62.2)              (37.8) 
12. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม          128                44 
    เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น                                  (74.4)              (25.6) 
13. สิทธิของบุคคลและชุมชนในการอนุรักษท์รัพยากร              113                59 
 ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ถูกก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ        (65.7)              (34.3) 
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 4.2.2 คะแนนความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวนมากท่ีสุด มีคะแนนความรู้เก่ียวกับ 

การปฏิบัติงาน 11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 20.9 รองลงมา มีคะแนนความรู้ 9 คะแนน  

12 คะแนน 7 คะแนน 10 คะแนน 8 คะแนน 5 คะแนน 6 คะแนน และ 13 คะแนน คิดเป็น

ร้อยละ 18.6, 14.0, 10.5, 10.5, 9.9, 5.2, 5.2 และ 5.2 ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 12 

ตาราง 12 

คะแนนความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

 คะแนน       จ านวน (คน)             ร้อยละ 

 5     9     5.2 

 6     9     5.2 

 7    18    10.5 

 8    17     9.9 

 9    32    18.6 

 10    18    10.5 

 11    36    20.9 

 12    24    14.0 

 13     9     5.2 

 รวม    172    100 

 ค่าเฉล่ีย = 9.48  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 2.16 

 

4.3 ทัศนคติต่อการปฏิบัตงิาน 

 4.3.1 ทศันคติต่อการปฏิบติังาน 

 ค าถามเก่ียวกบัทศันคติต่อการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
มี 25 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มค าถามท่ีมีค าตอบเชิงบวก ไดแ้ก่ ขอ้ 1 ขอ้ 2 
ขอ้ 3 ขอ้ 5 ขอ้ 8 ขอ้ 11 ขอ้ 13 ขอ้ 15 ขอ้ 16 ขอ้ 17 ขอ้ 18 ขอ้ 21 และขอ้ 23 และกลุ่มค าถาม 
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ท่ีมีค  าตอบเชิงลบ ไดแ้ก่ ขอ้ 4 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 9 ขอ้ 10 ขอ้ 12 ขอ้ 14 ขอ้ 19 ขอ้ 20 ขอ้ 22 
ขอ้ 24 และขอ้ 25 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อการปฏิบติังานในระดบั
ปานกลาง คือ มีค่าเฉล่ียทศันคติเท่ากับ 3.63 โดยกลุ่มตวัอย่างจ านวนมากท่ีสุดเห็นว่า  
รู้สึกภูมิใจและมีความสุขท่ีไดป้ฏิบติังานในองคก์รแห่งน้ี มีค่าเฉล่ีย 4.72 รองลงมาไดแ้ก่ 
เป็นหนา้ท่ีของทุกคนในองคก์รในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสถานท่ีท างาน เจ้าหน้าท่ีได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีเพราะมีความถนัด 
ในงานท่ีท า การฝึกอบรมท าใหบุ้คลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานเพ่ิมมากข้ึน 
มีคะแนนเฉล่ีย 4.64, 4.37 และ 4.35 ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 13 
ตาราง 13 

ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

ค าถาม     ระดบัทศันคติ*            เฉล่ีย 

       5 4 3 2 1  

1. ท่านรู้สึกภูมิใจและมีความสุข  (78.5) (15.1) (6.4) (0.0) (0.0) 4.72 

 ท่ีไดป้ฏิบติังานในองคก์รแห่งน้ี 

2. สวสัดิการท่ีท่านไดรั้บมีความเหมาะสม (20.9) (20.3) (27.9) (22.1) (8.8) 3.23 

 กบัสภาพปัจจุบนั 

3. เงินเดือนและรายไดจ้ากการปฏิบติังาน (20.9) (19.2) (22.1) (20.3) (17.5) 3.06 

 เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

4. ปริมาณงานท่ีท่านท าและรับผดิชอบ (24.4) (34.3) (29.1) (10.5) (1.7) 2.31 

 มีมากเกินไป ไม่เหมาะสม 

5. ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ (54.1) (29.1) (16.8) (0.0) (0.0) 4.37 

 อยา่งเตม็ท่ี เพราะมีความถนดั 

 ในงานท่ีท า 

6. โอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง (15.7)  (20.3)  (38.4)   (10.5) (15.1) 2.89 

 และความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 

 มีนอ้ย เม่ือเทียบกบัหน่วยงานอ่ืน 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

ค าถาม     ระดบัทศันคติ*            เฉล่ีย 

        5  4 3 2 1  

7. ท่านไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น (19.2) (22.1) (27.9) (13.4) (17.4) 2.88 

 ต่อการตดัสินใจใดๆ ในท่ีท างาน 

8. องคก์รมีกรอบและหลกัเกณฑ ์ (20.3) (22.7) (33.2) (8.7) (15.1) 3.24 

 ในการพิจารณาความดีความชอบ 

 ท่ีมีมาตรฐานและยติุธรรม 

9. การทุจริตและคอรัปชัน่ในองคก์ร (15.7) (8.7) (32.6) (18.6) (24.4) 3.27 

 มีระดบัท่ีสูงมาก 

10. ในองคก์รมีการกีดกนัทางเช้ือชาติ (2.9) (8.1) (29.7) (12.2) (47.1) 3.92 

 เพศสภาพ และสถาบนัท่ีจบการศึกษา 

11. วสัดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก (15.7) (16.9) (39.5) (10.5) (17.4) 3.03 

 ท่ีใชป้ฏิบติังานมีอยา่งพอเพียง ทนัสมยั 

 และเหมาะสมกบัองคก์ร 

12. เจา้หนา้ท่ีสามารถน าทรัพยสิ์นราชการ (3.5) (5.2) (11.6) (20.3) (59.4) 4.27 

 ไปใชส่้วนตวัได ้เพราะไม่ก่อใหเ้กิด 

 ความเสียหายแก่องคก์ร 

13. บุคลากรในองคก์รปฏิบติัตามกฎ (31.4) (27.9) (26.2) (11.6) (2.9) 3.73 

 ระเบียบ ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

14. บุคลากรในองคก์รมีความแตกแยก (2.9) (12.2) (29.6) (10.5) (44.8) 3.82 

 และขาดความสามคัคี 

15. เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน ท่านไดรั้บ (22.1) (30.8) (33.1) (8.8) (5.2) 3.56 

 ความช่วยเหลือจากบุคลากรในองคก์ร 

 เป็นอยา่งดี 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

ค าถาม     ระดบัทศันคติ*            เฉล่ีย 

       5    4    3    2   1 

16. ท่านมีความเช่ือมัน่ในผูบ้ริหารองคก์ร (24.4) (34.3) (34.3) (3.5) (3.5) 3.73 

 วา่มีความรู้ความสามารถในการ 

 บริหารงาน 

17. ผูบ้งัคบับญัชาใหค้ าแนะน า (27.9) (47.1) (13.4) (9.9) (1.7) 3.90 

 ในการปฏิบติังานแก่ท่านเป็นอยา่งดี 

18. การฝึกอบรม ท าใหบุ้คลากรมีความรู้ (55.2) (27.9) (14.0) (2.9) (0.0) 4.35 

 ความสามารถในการปฏิบติังาน 

 เพ่ิมมากข้ึน 

19. ผูบ้งัคบับญัชาไม่สนบัสนุนใหท่้าน (20.9) (19.2) (22.1) (20.3) (17.5) 3.06 

 เพ่ิมพนูความรู้ความสามารถ เช่น 

 ลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสมัมนา  

 เป็นตน้ 

20. สถานท่ีท างานไม่มีความปลอดภยั (6.4) (15.1) (15.7) (19.2) (43.6) 3.78 

 ทั้งต่อร่างกายและทรัพยสิ์น 

21. เป็นหนา้ท่ีของทุกคนในองคก์ร (76.2) (12.2) (11.6) (0.0) (0.0) 4.64 

 ในการรักษาความสะอาดและความเป็น 

 ระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีท างาน 

22. กฎหมายและระเบียบท่ีใชป้ฏิบติังาน (27.9) (17.4) (29.1) (11.6) (14.0) 2.66 

 มีความยุง่ยากและมีขั้นตอน 

 เกินความจ าเป็น 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

ค าถาม     ระดบัทศันคติ*            เฉล่ีย 

       5     4     3    2    1 

23. ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ไดรั้บ (50.0) (31.4) (12.2) (1.2) (5.2) 4.20 

 การอ านวยความสะดวกและไดรั้บ 

 การตอบสนองความตอ้งการ 

24. บุคลากรมาท างานสาย ไม่ท าใหอ้งคก์ร (4.6) (10.5) (13.9) (16.9) (54.1) 4.05 

 เกิดความเสียหาย 

25. เม่ือมีโอกาส ท่านจะรีบเปล่ียนงาน  (19.2) (1.7) (36.0) (8.8) (34.3) 3.37 

 และยา้ยท่ีท างานทนัที 

  เฉล่ีย     3.63 

* ระดบัทศันคติ 5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

  4 = เห็นดว้ย 

  3 = ไม่แน่ใจ 

  2 = ไม่เห็นดว้ย 

  1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

 4.3.2 คะแนนทศันคติต่อการปฏิบติังาน 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวนมากท่ีสุด มีคะแนนทศันคติต่อการ

ปฏิบัติงาน 91 – 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 27.9 รองลงมา มีคะแนนความรู้ 71 – 80 

คะแนน 81 – 90 คะแนน 101 – 110 คะแนน ≤ 70 คะแนน และ ≥ 111 คะแนน คิดเป็น 

ร้อยละ 19.2, 15.7, 15.1, 12.2 และ 9.9 ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 14 
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ตาราง 14 

คะแนนทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

 คะแนน        จ านวน (คน)             ร้อยละ 

 ≤ 70     21    12.2 

 71 – 80     33    19.2 

 81 – 90     27    15.7 

 91 – 100     48    27.9 

 101 – 110     26    15.1 

 ≥ 111     17     9.9 

 รวม    172    100 

 ค่าเฉล่ีย = 90.23 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 14.59 

 ค่าต ่าสุด = 54  ค่าสูงสุด = 116 

 

4.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัตงิาน 

 4.4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท่ีสังกัด

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนบน จ านวน 172 ราย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานมีหลากหลาย

ประการ ท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 

34.3 รองลงมา คือ ปริมาณงานมีมากเกินไป งบประมาณด าเนินงานมีน้อย รายได ้

ไม่เพียงพอ และขาดขวญัก าลงัใจในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 30.8, 29.1, 27.9 และ 23.2 

ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 15 
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ตาราง 15 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

 ปัญหาและอุปสรรค       จ านวน (คน)           ร้อยละ 

 บุคลากรมีไม่เพียงพอ    59   34.3 

ปริมาณงานมีมากเกินไป   53   30.8 

 งบประมาณด าเนินงานมีนอ้ย   50   29.1 

รายไดไ้ม่พอกบัค่าใชจ่้าย   48   27.9 

ขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน  40   23.2 

 สวสัดิการไม่เหมาะสมกบัปัจจุบนั  39   22.7 

 โอกาสเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีมีนอ้ย  33   19.2 

 วสัดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ   21   12.2 

 กฎระเบียบไม่ชดัเจนและลา้สมยั  17    9.9 

 ไม่มีส่วนร่วมในการพฒันาองคก์ร  15    8.7 
 ผูบ้ริหารไม่ใส่ใจในการท างาน  13    7.6 

การเล่ือนขั้นเงินเดือนไม่ยติุธรรม   9    5.2 

    
 4.4.2 ขอ้เสนอแนะต่อการปฏิบติังาน 

 การศึกษาเก่ียวกับขอ้เสนอแนะต่อการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอย่างท่ีสังกัด

ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนบน จ านวน 172 ราย พบว่า มีข้อเสนอแนะท่ีหลากหลายและมีหลายประเด็น 

ท่ีน่าสนใจ โดยกลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุดเสนอแนะให้เพ่ิมบุคลากรในการปฏิบติังาน 

คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาได้แก่ เพ่ิมงบประมาณในการปฏิบติังาน จัดสวสัดิการ 

ให้เหมาะสม สนับสนุนให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ การฝึกอบรม และการประชาสัมพนัธ์

องค์กรให้เป็นท่ีรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 29.6, 26.2, 23.2 และ19.2 ตามล าดับ  ดังแสดง 

ในตาราง 16 
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ตาราง 16 

ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

 ขอ้เสนอแนะ         จ านวน (คน)           ร้อยละ 

 เพ่ิมบุคลากรใหเ้พียงพอ   55   32.0 

 เพ่ิมงบประมาณในการปฏิบติังาน  51   29.6 

จดัสวสัดิการใหเ้หมาะสม   45   26.2 

 สนบัสนุนการเพ่ิมพนูความรู้ การฝึกอบรม 40   23.2 

 การประชาสมัพนัธ์องคก์รใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 33   19.2 

 จดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการท างานใหเ้พียงพอ 31   18.0 

 การประเมินขั้นเงินเดือนตอ้งยติุธรรม  28   16.3 

 ปรับปรุงกฎระเบียบใหท้นัสมยั  25   14.5 

 จดัหาสถานท่ีเพื่อสร้างส านกังานของตนเอง 19   11.0 

 ใหผู้บ้ริหารเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่เจา้หนา้ท่ี 11    6.4 

 จดัสถานท่ีและบรรยากาศใหเ้หมาะสม  8    4.6 

 

4.5 การทดสอบสมมติฐาน 

  เป็นการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีต่อการปฏิบัติงาน 

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การทดสอบใชก้ารประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 

ซ่ึงอาศยัโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC+ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา

ปรากฏ ดงัน้ี 

 4.5.1 สมมติฐานท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีท่ีมีเพศต่างกัน มีผลต่อทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน 

ท่ีแตกต่างกนั 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศและทศันคติต่อการปฏิบติังาน พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉล่ียของคะแนนทศันคติในระดบัปานกลาง 

โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียของคะแนนทศันคติมากกวา่เพศชาย คือ 91.1 และ 89.1 ตามล าดบั 
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และเม่ือทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t – test พบว่า มีค่า t = –1.279 ค่า Sig. = 0.203 

(มากกว่า 0.05) ซ่ึงหมายความว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัไม่มีผลต่อทศันคติต่อการ

ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 แสดงในตาราง 17 

ตาราง 17 

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

 เพศ  จ านวน  Mean   S.D.  t   Sig. 

 ชาย    104   89.1  15.89        –1.279      0.203 

 หญิง     68   91.9  12.25 

 รวม    172 

 

 4.5.2 สมมติฐานท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอายุต่างกัน มีผลต่อทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน 

ท่ีแตกต่างกนั 

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน  

โดยแบ่งกลุ่มอายุออกเป็น ≤ 30 ปี 31 – 50 ปี และ ≥ 51 ปี พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ีย

ของคะแนนทัศนคติในระดับปานกลางและสูง โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนทัศนคติ  

คือ 89.3, 87.8 และ 97.7 ตามล าดบั และเม่ือทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test พบว่า  

มีค่า F =  6.985 ค่า Sig. = 0.001 (น้อยกว่า 0.05) ซ่ึงหมายความว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ

ต่างกนัมีผลต่อทศันคติต่อการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ผลการศึกษาจึงยอมรับ

สมมติฐานท่ี 2 ดงัแสดงในตาราง 18 

ตาราง 18 

ความสัมพันธ์ระหว่างอายแุละทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

 Attitude        SS   df       MS     F     Sig.  

Between Groups 2777.698   2   1388.849 6.985    0.001 

 Within Groups  33604.999 169    198.846 

  Total   36382.698 171 
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 4.5.3 สมมติฐานท่ี 3 เจา้หน้าท่ีท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีผลต่อทศันคติต่อการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพสมรสและทัศนคติต่อการ

ปฏิบติังาน โดยแบ่งกลุ่มสถานภาพสมรสออกเป็น โสด สมรส หมา้ย และหยา่ร้าง พบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียของคะแนนทศันคติในระดบัปานกลางและสูง โดยมีค่าเฉล่ีย 

ของคะแนนทศันคติ คือ 90.9, 88.5, 96.6 และ 95.1 ตามล าดบั และเม่ือทดสอบสมมติฐาน

ดว้ยสถิติ F – test พบวา่ มีค่า F =  1.831 ค่า Sig. = 0.143 (มากกวา่ 0.05) ซ่ึงหมายความวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัไม่มีผลต่อทศันคติต่อการปฏิบติังานท่ีแตกต่าง

กนั ดงันั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 4 ดงัแสดงในตาราง 19 

ตาราง 19 

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสและทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

 Attitude         SS   df       MS     F     Sig.  

Between Groups 1152.200   3    384.067 1.831    0.143 

 Within Groups  35230.498 168    209.705 

  Total  36382.698 171 

 
 4.5.4 สมมติฐานท่ี 4 เจ้าหน้าท่ีท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน มีผลต่อทศันคติต่อการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษาสูงสุดและทศันคติต่อการ

ปฏิบติังาน โดยแบ่งกลุ่มการศึกษาสูงสุดออกเป็น ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี และปริญญาโท ข้ึนไป พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ีย

ของคะแนนทศันคติในระดบัปานกลางและสูง โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนทศันคติ คือ 

82.0, 86.2, 89.0, 95.5 และ 97.0 ตามล าดบั และเม่ือทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test 

พบว่า มีค่า F =  4.702 ค่า Sig. = 0.001 (น้อยกว่า 0.05) หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี

การศึกษาต่างกนัมีผลต่อทศันคติต่อการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ดงัแสดงในตาราง 20 
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ตาราง 20 

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

 Attitude         SS    df       MS     F      Sig. 

 Between Groups 3682.960   4    920.740 4.702    0.001 

 Within Groups  32699.737 167   195.807 

  Total  36382.698 171 

 
 4.5.5 สมมติฐานท่ี 5 เจา้หน้าท่ีท่ีมีรายไดต่้างกนั มีผลต่อทศันคติต่อการปฏิบติังาน 
ท่ีแตกต่างกนั 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้และทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน  

โดยวธีิหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) พบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ (r) =  0.350 ค่า Sig. = 0.000 ซ่ึงหมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้างกนั

มีผลต่อทัศนคติต่อการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน นั่นคือ มีความสัมพนัธ์ในระดับต ่า 

และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั (เชิงบวก) ดงันั้น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5  

ดงัแสดงในตาราง 21 

ตาราง 21 

ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

  ตวัแปร     ทศันคติ 

           r    Sig. 

  รายได ้    0.350**   0.000 

 ** ความสมัพนัธ์มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 4.5.6 สมมติฐานท่ี 6 เจ้าหน้าท่ีท่ีมีต าแหน่งงานต่างกัน มีผลต่อทัศนคติต่อการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งงานและทศันคติต่อการปฏิบติังาน 

โดยแบ่งกลุ่มต าแหน่งงานออกเป็น พนักงานจา้งเหมา พนักงานราชการ ลูกจา้งประจ า 

และขา้ราชการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียของคะแนนทศันคติระดบัปานกลางและสูง 

โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนทศันคติ คือ 84.9, 88.0, 96.1 และ 96.5 ตามล าดับ และเม่ือ

ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ F – test พบว่า มีค่า F =  6.718 ค่า Sig. = 0.000 (น้อยกว่า 

0.05) ซ่ึงหมายความว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่งงานต่างกันมีผลต่อทศันคติต่อการ

ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 6 ดงัแสดงในตาราง 22 

ตาราง 22 

ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งงานและทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

 Attitude         SS    df       MS     F     Sig.  

Between Groups 3897.054   3   1299.018 6.718    0.000 

 Within Groups  32485.644 168   193.367 

  Total  36382.698 171 
 

 4.5.7 สมมติฐานท่ี 7 เจา้หน้าท่ีท่ีมีสังกดัในการปฏิบติังานต่างกนั มีผลต่อทศันคติ 
ต่อการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนงานท่ีสังกดัของเจา้หนา้ท่ีและทศันคติ

ต่อการปฏิบติังาน โดยแบ่งกลุ่มส่วนงานท่ีสงักดัออกเป็น ส่วนอ านวยการ ส่วนทรัพยากร 

ธรรมชาติ ส่วนส่ิงแวดลอ้ม และส่วนทรัพยากรน ้ า พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียคะแนน

ทัศนคติในระดับปานกลางและสูง โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนน คือ 93.2, 90.1, 88.9  

และ 88.0 ตามล าดับ เม่ือทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ F – test พบว่า มีค่า F =  1.020  

ค่า Sig. = 0.385 (มากกว่า 0.05) ซ่ึงหมายความว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสังกดัต่างกนัไม่มีผล

ต่อทศันคติท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 7 ดงัแสดงในตาราง 23 
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ตาราง 23 

ความสัมพันธ์ระหว่างสังกัดในการปฏิบัติงานและทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มตัวอย่าง 

 Attitude         SS    df       MS     F     Sig. 

 Between Groups    650.893   3   216.964 1.020    0.385 

 Within Groups  35731.805 168   212.689 

  Total  36382.698 171 

 
 4.5.8 สมมติฐานท่ี 8 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีผลต่อทศันคติ
ต่อการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาในการปฏิบติังานและทศันคติ 

ต่อการปฏิบติังาน โดยแบ่งกลุ่มระยะเวลาออกเป็น ≤ 10 ปี 11 – 30 ปี และ ≥ 31 ปี พบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียของคะแนนทศันคติในระดบัปานกลางและสูง โดยมีค่าเฉล่ีย 

ของคะแนนทศันคติ คือ 86.7, 92.7 และ 94.0 ตามล าดับ และเม่ือทดสอบสมมติฐาน 

ดว้ยสถิติ F – test พบวา่ มีค่า F =  3.945 ค่า Sig. = 0.021 (นอ้ยกวา่ 0.05) ซ่ึงหมายความวา่ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนัมีผลต่อทศันคติต่อการปฏิบติังาน 

ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 8 ดงัแสดงในตาราง 24 

ตาราง 24 

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการปฏิบัติงานและทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มตัวอย่าง 

 Attitude          SS   df       MS      F     Sig. 

 Between Groups  1622.808    2     811.404 3.945    0.021 

 Within Groups  34759.889  169     205.680 

  Total  36382.698  171 
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 4.5.9 สมมติฐานท่ี 9 เจ้าหน้าท่ีท่ีมีการฝึกอบรมต่างกัน มีผลต่อทัศนคติต่อการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการฝึกอบรมและทศันคติต่อการปฏิบติังาน 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยและไม่เคยฝึกอบรมมีค่าเฉล่ียของคะแนนทศันคติในระดบั 

ปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยฝึกอบรมมีค่าเฉล่ียของคะแนนทัศนคติมากกว่า 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยฝึกอบรม คือ 94.4 และ 85.7 ตามล าดบั และเม่ือทดสอบสมมติฐาน

ดว้ยสถิติ t – test พบว่า มีค่า t = 4.103 ค่า Sig. = 0.000 (นอ้ยกว่า 0.05) ซ่ึงหมายความว่า 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการฝึกอบรมต่างกันมีผลต่อทศันคติต่อการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 

ดงันั้น ผลการศึกษาจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 9 ดงัแสดงในตาราง 25 

ตาราง 25 

ความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกอบรมและทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

 การฝึกอบรม จ านวน  Mean    S.D.  t   Sig. 

 เคย     90  94.40  13.403         4.103 0.000 

 ไม่เคย     82  85.66  14.537 

 รวม    172 

 
 4.5.10 สมมติฐานท่ี 10 เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ในการปฏิบติังานต่างกนั มีผลต่อทศันคติ
ต่อการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ในการปฏิบัติงานและทัศนคติ 

ต่อการปฏิบติังาน โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) 

พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) =  0.215 ค่า Sig. = 0.005 ซ่ึงหมายความว่า  

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้ต่างกนัมีผลต่อทศันคติต่อการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั นั่นคือ  

มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั (เชิงบวก) ดงันั้น ผลการศึกษา

จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 10 ดงัแสดงในตาราง 26 
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ตาราง 26 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการปฏิบัติงานและทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มตัวอย่าง 

  ตวัแปร     ทศันคติ 

           r     Sig. 

  ความรู้    0.215**   0.005 

 ** ความสมัพนัธ์มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

  
 

 



บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษา เร่ือง ทศันคติต่อการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของเจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั ในพ้ืนท่ี 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน สามารถสรุปผล อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.5 จ านวน 
มากท่ีสุด มีอาย ุ46 – 50 ปี ร้อยละ 19.2 มีสถานภาพ สมรส มากท่ีสุด ร้อยละ 61.1 มีระดบั
การศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี ร้อยละ 34.3 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท  
ร้อยละ 40.7 มีต าแหน่งในการปฏิบัติงาน เป็นพนักงานราชการ ร้อยละ 37.8 สังกัด 
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติมากท่ีสุด ร้อยละ 30.2 มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 6 – 10 ปี 
ร้อยละ 24.4 และเคยเขา้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 52.3 
 

 5.1.2 ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
   จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
ในระดับสูง เพราะสามารถตอบค าถามได้ถูกต้องเกินกว่าก่ึงหน่ึงเกือบทุกข้อ โดยมี
ค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้เท่ากบั 9.48 (จาก 13 คะแนน) 
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 5.1.3 ทศันคติต่อการปฏิบติังาน 
   จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติต่อการปฏิบติังานในระดบั
ปานกลาง คือ มีค่าเฉล่ียทศันคติเท่ากับ 3.63 (จาก 5 คะแนน) และมีค่าเฉล่ียคะแนน
ทศันคติต่อการปฏิบติังานเท่ากบั 90.23 (จาก 125 คะแนน) 
 

 5.1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 5 ล าดับแรก 

ท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็น ได้แก่ บุคลากรมีไม่เพียงพอ ปริมาณงานมีมากเกินไป 

งบประมาณท่ีใชด้ าเนินงานมีน้อย รายไดไ้ม่พอกบัค่าใชจ่้าย และขาดขวญัและก าลงัใจ

ในการท างาน 
 

 5.1.5 ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังาน 
 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังาน 5 ล าดบัแรก

ได้แก่ เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอ เพ่ิมงบประมาณในการปฏิบติังาน จดัสวสัดิการให้มี 

ความเหมาะสม สนบัสนุนการเพ่ิมพูนความรู้ การฝึกอบรม และประชาสัมพนัธ์องคก์ร

ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
 

 5.1.6 การทดสอบสมมติฐาน 
   จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติต่อการปฏิบติังานดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ต าแหน่งงาน ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และความรู้ในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผล 
ต่อทศันคติต่อการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส และสังกดัในการปฏิบติังาน  
ดงัแสดงในตาราง 27 
 
 
 
 
 



69 

ตาราง 27 
สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
  ตวัแปรอิสระ   ตวัแปรตาม   ความสมัพนัธ์ 
          สมัพนัธ์ ไม่สมัพนัธ์ 

 เพศ    ทศันคติ             / 
อาย ุ    ทศันคติ         /  
สถานภาพสมรส  ทศันคติ             / 
ระดบัการศึกษา  ทศันคติ         / 
รายได ้    ทศันคติ         / 
ต าแหน่งงาน   ทศันคติ         / 
สงักดัในการปฏิบติังาน ทศันคติ             / 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ทศันคติ         / 
การฝึกอบรม   ทศันคติ         / 
ความรู้ในการปฏิบติังาน ทศันคติ         / 

 
5.2 อภปิรายผลการศึกษา 
 5.2.1 ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
ในระดบัสูง ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะวา่ ขอ้ค าถามความรู้ท่ีใชส้ าหรับการทดสอบ เป็นความรู้
ทัว่ไปท่ีเจา้หนา้ท่ีในสังกดัส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัจะตอ้งรู้ 
และใชใ้นการปฏิบติังานอยูแ่ลว้ จึงสามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

 5.2.2 ทศันคติต่อการปฏิบติังาน 
  ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติต่อการปฏิบติังานในระดบั
ปานกลาง คือ มีค่าเฉล่ียทศันคติเท่ากบั 3.63 ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะว่า การแสดงทศันคติ 
ของกลุ่มตวัอย่างโดยทัว่ไป มกัแสดงออกในแนวทางกลางๆ ไม่แสดงออกแบบสุดโต่ง 
ทั้งดา้นทางบวกและทางลบ เพ่ือหลีกเล่ียงการกระทบกระทัง่กบับุคคลอ่ืนๆ ท่ีไม่เห็นดว้ย 
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กบัแนวคิดหรือทศันคติของตน การแสดงออกแบบเป็นกลาง จึงเป็นแนวทางท่ีปลอดภยั
ส าหรับตนเองมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธวชัชัย เสถียรกาล (2545, 
หนา้ 72) ท่ีไดศึ้กษาทศันคติของลูกจา้งอุทยานแห่งชาติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงพบว่า ลูกจา้ง
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 
 

 5.2.3 การทดสอบสมมติฐานท่ีมีความสมัพนัธ์  
  1) อาย ุ
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกัน มีทศันคติ 
ต่อการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุมากกว่ามีทัศนคติต่อการ
ปฏิบติังานในระดบัดี มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายนุอ้ย ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีอายมุาก มีประสบการณ์ในการท างานในระดบัสูง สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการปฏิบติังานไดดี้ จึงท าให้มีทศันคติในทางท่ีดีต่อการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบั 
ผลการศึกษาของ ชยนัต ์ศรีวิจารณ์ (2554, หนา้ 92) ท่ีไดศึ้กษาทศันคติในการท างานท่ีมี
ผลต่อความภกัดีในองคก์ร กรณีศึกษา พนกังานส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
(ส่วนกลาง) พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนั มีผลท าให้ทศันคติในการท างานและความรู้สึก
ผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั  
  2) ระดบัการศึกษา 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  
มีทศันคติต่อการปฏิบติังานแตกต่างกัน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่า 
มีทศันคติต่อการปฏิบติังานในระดบัดี มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษานอ้ย ทั้งน้ี 
อาจเน่ืองมาจาก การศึกษาท าให้มีโอกาสไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารและมีความรู้ความเขา้ใจ
ในการปฏิบติังาน จึงท าใหมี้ทศันคติในทางท่ีดีต่อการปฏิบติังาน แต่แยง้กบัผลการศึกษา
ของ บุษกร ทบัทิม (2549, หนา้ 120 – 121) ท่ีไดศึ้กษาทศันคติและพฤติกรรมท่ีมีต่อการ
ปฏิบติังานภายใตร้ะบบ Six Sigma ของพนักงานบริษทั ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ 
(ไทยแลนด์) จ ากดั พบว่า ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติและพฤติกรรม 
ท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 
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  3) รายได ้
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้างกนั มีทศันคติ 
ต่อการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้มากกว่ามีทัศนคติต่อการ
ปฏิบัติงานในระดับดี มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้น้อย ทั้ งน้ี อาจเน่ืองมาจาก  
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดม้ากกว่า ตระหนักถึงความส าคญัของการปฏิบติังานท่ีสามารถ
สร้างรายไดแ้ละผลตอบแทน ส่งผลให้เกิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจ จึงท าให้มีทศันคติ
ในทางท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุษกร ทับทิม (2549,  
หน้า 120 – 121) ท่ีไดศึ้กษาทศันคติและพฤติกรรมท่ีมีต่อการปฏิบติังานภายใตร้ะบบ  
Six Sigma ของพนกังานบริษทั ซัมซุง อิเล็คโทร–แม็คคานิคส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั พบว่า 
รายไดมี้ความสมัพนัธ์ต่อทศันคติและพฤติกรรมท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 
  4) ต าแหน่งงาน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีต าแหน่งงานต่างกัน  
มีทศันคติต่อการปฏิบติังานแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่งงานเป็นขา้ราชการ
และลูกจ้างประจ า มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในระดับดี มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ต าแหน่งงานเป็นพนกังานราชการและพนกังานจา้งเหมา ทั้งน้ี เน่ืองมาจาก ต าแหน่งงาน 
ท่ีเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจ ามีความมั่นคงของอาชีพ ผลประโยชน์ตอบแทน  
และสวสัดิการต่างๆ มากกวา่ จึงท าใหมี้ทศันคติในทางท่ีดีต่อการปฏิบติังาน 
  5) ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน
ต่างกนั มีทศันคติต่อการปฏิบติังานแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานมากกวา่มีทศันคติต่อการปฏิบติังานในระดบัดี มากกวา่ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานมาก มีความผกูพนัธ์กบัองคก์รท่ีปฏิบติังาน 
จึงท าใหมี้ทศันคติในทางท่ีดี ต่อการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สลิลทิพย ์
เลิศพงศ์ภากรณ์ (2554, หน้า 119) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม 
การปฏิบติังานของพนกังานสถานีโทรทศัน์ Thai PBS ในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของส่ือสาธารณะ พบว่า ระยะเวลาการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กับทศันคติ 
ท่ีมีต่อเร่ืองความรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของส่ือสาธารณะ 
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  6) การฝึกอบรม 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการฝึกอบรมต่างกัน  
มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยฝึกอบรมมีทัศนคติ 
ต่อการปฏิบติังานในระดบัดี มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยฝึกอบรม ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก  
การฝึกอบรมท าให้มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบติังาน จึงท าใหมี้ทศันคติในทางท่ีดีต่อการปฏิบติังาน 
  7) ความรู้ในการปฏิบติังาน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้ในการปฏิบติังาน
ต่างกัน มีทศันคติต่อการปฏิบติังานแตกต่างกัน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้มากกว่า 
มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในระดับดี มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้น้อย ทั้ งน้ี  
เน่ืองมาจาก กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้ในการปฏิบติังานมาก มีโลกทศัน์ต่อการปฏิบติังาน 
ท่ีกวา้งกว่า จึงท าให้มีทศันคติในทางท่ีดีต่อการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ วุฒิชยั อารักษโ์พชฌงค ์(2554, หนา้ 144) ท่ีไดศึ้กษาอิทธิพลของการรับรู้ ทศันคติ 
และการมีส่วนร่วม ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน พบว่า ทศันคติท่ีมีต่อระบบ
คุณภาพภายใน มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับตัวแปรประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ในทุกๆ ด้าน ทั้งทศันคติด้านความรู้ความเขา้ใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม  
และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภูมิพฒัน์ พลราช (2556, หน้า 80) ท่ีไดศึ้กษาการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน ้ ากุดทิง จงัหวดับึงกาฬ พบว่า การมี
ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน ้ า มีความสัมพนัธ์หรือมีผลต่อทัศนคติต่อการ
อนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้า 
 

 5.2.4 การทดสอบสมมติฐานท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ 
  1) เพศ 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน มีทศันคติ 
ต่อการปฏิบติังานไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก กลุ่มตวัอย่างทั้งชายและหญิง  
สามารถปฏิบติังานในลกัษณะเดียวกนัไดไ้ม่ต่างกนั จึงท าให้มีทศันคติต่อการปฏิบติังาน
ไม่ต่างกนั 
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  2) สถานภาพสมรส 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั  
มีทศันคติต่อการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั
ไม่ไดจ้ ากดัสถานภาพของเจา้หน้าท่ี ทุกคนท่ีมีความรู้ความสามารถก็สามารถท างานได ้
จึงท าใหมี้ทศันคติต่อการปฏิบติังานไม่ต่างกนั 
  3) สงักดัในการปฏิบติังาน 
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสังกดัในการปฏิบติังาน
ต่างกนั มีทศันคติต่อการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก กลุ่มตวัอย่าง 
ต่างมีความพึงพอใจในงานท่ีตนเองปฏิบติั จึงท าใหมี้ทศันคติต่อการปฏิบติังานไม่ต่างกนั
     
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา มีขอ้เสนอแนะท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์และเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังานไดด้งัน้ี 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) จากการศึกษาพบว่า ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและการได้รับ 
การฝึกอบรม เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการปฏิบติังาน ดงันั้น หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงควรจดัฝึกอบรมให้แก่เจา้หน้าท่ีในทุกระดบัเพ่ือให้มีการพฒันาทศันคติ
และให้มีความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพ 
  2) ผูบ้ริหารควรส่งเสริมและสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีระดบัล่างในการพฒันาตนเอง
ในการเพ่ิมศกัยภาพทางการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่ ระดบัการศึกษา
และต าแหน่งงานมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติต่อการปฏิบติังาน 
  3) อายุและระยะเวลาในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กับทัศนคติต่อการ
ปฏิบติังาน ดงันั้น เจา้หน้าท่ีท่ีสูงอายุและมีระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ียาวนานกว่า  
จึงควรเป็นพ่ีเล้ียงและถ่ายทอดทศันคติท่ีดีในทุกๆ ดา้น ต่อเจา้หนา้ท่ีในรุ่นถดัไป 
  4) รายได ้เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อทศันคติ ดงันั้น องค์กรควรจดัสวสัดิการ 
ในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีระดบัล่างใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
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 5.3.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 1) การศึกษาคร้ังน้ี ด าเนินการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือตอนบน จึงควรท าการศึกษาใหค้รอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีมากกวา่น้ี 
 2) ค  าถามส าหรับวดัระดบัความรู้และทศันคติในการศึกษาในคร้ังน้ี มีจ านวนนอ้ย 
จึงอาจจะไม่สามารถวดัระดบัความรู้และทศันคติไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจน การศึกษา 
ในคร้ังต่อไป จึงควรเพ่ิมขอ้ค าถามใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการศึกษา 
 3) การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาทางสังคมในเชิงปริมาณเป็นหลกั จึงขาด
ขอ้มูลส่วนบุคคลในเชิงลึก ท่ีจะท าใหส้ามารถเขา้ใจถึงทศันคติและพฤติกรรมของบุคคล
ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้ น จึงควรศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพ ทั้ งโดยการสังเกตการณ์ 
และการสมัภาษณ์ประกอบการศึกษา หรือแยกการศึกษาออกไปเป็นอีกเร่ืองหน่ึงต่างหาก  
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       หมายเลขแบบสอบถาม  
 

แบบสอบถาม 
ทัศนคติต่อการปฏิบัตงิานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ของเจ้าหน้าที่สังกดัส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดั 
ในพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

 แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินการศึกษาทศันคติต่อการปฏิบติังาน
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของเจา้หนา้ท่ีสังกดัส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน โดยแบบสอบถาม 
มีทั้งหมด 4 ส่วน 5 หนา้ ดงัน้ี 
 

  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
  ส่วนท่ี 2 ความรู้ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
  ส่วนท่ี 3 ทศันคติต่อการปฏิบติังาน 
  ส่วนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังาน 
 

 ขอขอบพระคุณท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างครบถว้น
ทุกประเด็น ส าหรับค าตอบของท่านจะเป็นความลบัและจะใชป้ระโยชน์ในการศึกษาน้ี
เท่านั้น 
 
             ภูมิพฒัน์  พลราช 
     นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     ส านกัการบินอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
          ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
1.1 เพศ    

[  ]  ชาย   [  ]  หญิง 
1.2 อาย.ุ..................... ปี (ระบุ) 
1.3 สถานภาพสมรส 
 [  ]  โสด   [  ]  สมรส 
 [  ]  หมา้ย   [  ]  หยา่ร้าง 
 [  ]  แยกกนัอยู ่
1.4 ระดบัการศึกษาสูงสุด 

[  ]  ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ [  ]  ประถมศึกษา    
[  ]  มธัยมศึกษาตอนตน้ [  ]  มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 [  ]  ปริญญาตรี   [  ]  ปริญญาโท 
[  ]  อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................... 

1.5 รายไดต่้อเดือน................................ บาท (ระบุ)  
1.6 ต าแหน่งในการท างาน 

[  ]  พนกังานจา้งเหมา     
[  ]  พนกังานราชการ 
[  ]  ลูกจา้งประจ า     
[  ]  ขา้ราชการ (ระบุระดบั).................................................. 

      สงักดั ส่วน   [  ]  อ  านวยการ   [  ]  ทรัพยากรธรรมชาติ 
                            [  ]  ส่ิงแวดลอ้ม  [  ]  ทรัพยากรน ้า 
   [  ]  ผูบ้ริหาร    [  ]  ยทุธศาสตร์และสารสนเทศ 
1.7 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน................................ ปี (ระบุ) 
1.8 การเขา้รับการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
 [  ]  เคย  หลกัสูตร....................................................................................... 
    หลกัสูตร.......................................................................... ............. 
 [  ]  ไม่เคย 
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ส่วนที่ 2 ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

ความรู้เกีย่วกบัการปฏิบัติงาน ใช่ ไม่ใช่ 
2.1 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัก่อตั้งข้ึน 
      ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

  

2.2 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั เป็นหน่วยงาน 
      สงักดัส่วนกลางท่ีตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานใหน้ายกรัฐมนตรีทราบ 
      โดยตรง 

  

2.3 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเป็นหน่วยงาน 
      อิสระ ท่ีสามารถก าหนดนโยบายในการปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 

  

2.4 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั มีหนา้ท่ี 
      ในการบริหารจดัการน ้าทั้งระบบทัว่ประเทศ  

  

2.5 ส่วนอ านวยการมีหนา้ท่ีหลกัในการบริหารงานส านกังาน การคลงั  
      การพสัดุ และงานบุคคล 

  

2.6 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติแบ่งการบริหารงานเป็น 1) ฝ่ายอนุรักษ ์
      และส่งเสริม และ 2) ฝ่ายอนุญาต 

  

2.7 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติมีอ านาจอนุญาตใหบุ้คคลเขา้ท าประโยชน์ 
      ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

  

2.8 ส่วนทรัพยากรน ้ามีอ านาจหนา้ท่ีครอบคลุมทั้งน ้ าผวิดินและน ้าบาดาล   
2.9 ส่วนส่ิงแวดลอ้มมีหนา้ท่ีหลกัในการจดัท าแผนจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
      ระดบัประเทศ 

  

2.10 การปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานกบัหน่วยงานอ่ืน 
        ท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นภารกิจส าคญัท่ีทุกส่วนตอ้งร่วม 
        ด าเนินการ 

  

2.11 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ คือ การเกบ็รักษาทรัพยากรเอาไว ้ 
        โดยไม่น าไปใชป้ระโยชน์แต่อยา่งใด 

  

2.12 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นหนา้ท่ี 
        ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น 

  

2.13 สิทธิของบุคคลและชุมชนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
        และส่ิงแวดลอ้ม ถูกก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
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ส่วนที่ 3 ทศันคติต่อการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่    4 = เห็นดว้ย    3 = ไม่แน่ใจ    2 = ไม่เห็นดว้ย    1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน 5 4 3 2 1 
3.1 ท่านรู้สึกภูมิใจและมีความสุขท่ีไดป้ฏิบติังานในองคก์รแห่งน้ี      
3.2 สวสัดิการท่ีท่านไดรั้บมีความเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั      
3.3 เงินเดือนและรายไดจ้ากการปฏิบติังานเพียงพอต่อการด ารงชีพ      
3.4 ปริมาณงานท่ีท่านท าและรับผดิชอบ มีมากเกินไป ไม่เหมาะสม      
3.5 ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี เพราะมีความถนดั 
      ในงานท่ีท า 

     

3.6 โอกาสในการเล่ือนต าแหน่งและความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 
       มีนอ้ย เม่ือเทียบกบัหน่วยงานอ่ืน 

     

3.7 ท่านไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อการตดัสินใจใดๆ ในท่ีท างาน      
3.8 องคก์รมีกรอบและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาความดีความชอบ  
      ท่ีมีมาตรฐานและยติุธรรม 

     

3.9 การทุจริตและคอรัปชัน่ในองคก์รมีระดบัท่ีสูงมาก      
3.10 ในองคก์รมีการกีดกนัทางเช้ือชาติ เพศสภาพ และสถาบนั 
         ท่ีจบการศึกษา 

     

3.11 วสัดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีใชป้ฏิบติังาน  
         มีอยา่งพอเพียง ทนัสมยั และเหมาะสมกบัองคก์ร 

     

3.12 เจา้หนา้ท่ีสามารถน าทรัพยสิ์นราชการไปใชส่้วนตวัได ้ 
        เพราะไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์ร 

     

3.13 บุคลากรในองคก์รปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้
        อยา่งเคร่งครัด 

     

3.14 บุคลากรในองคก์รมีความแตกแยกและขาดความสามคัคี      
3.15 เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน ท่านไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคลากร 
        ในองคก์รเป็นอยา่งดี 

     

3.16 ท่านมีความเช่ือมัน่ในผูบ้ริหารองคก์รวา่มีความรู้ความสามารถ 
        ในการบริหารงาน 

     

3.17 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้  าแนะน าในการปฏิบติังานแก่ท่านเป็นอยา่งดี      
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ทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน 5 4 3 2 1 
3.18 การฝึกอบรม ท าใหบุ้คลากรมีความรู้ความสามารถ 

        ในการปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึน 

     

3.19 ผูบ้งัคบับญัชาไม่สนบัสนุนใหท่้านเพิ่มพนูความรู้ความสามารถ 

        เช่น ลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสมัมนา เป็นตน้ 

     

3.20 สถานท่ีท างานไม่มีความปลอดภยั ทั้งต่อร่างกายและทรัพยสิ์น      
3.21 เป็นหนา้ท่ีของทุกคนในองคก์รในการรักษาความสะอาด 

        และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีท างาน 

     

3.22 กฎหมายและระเบียบท่ีใชป้ฏิบติังานมีความยุง่ยาก 

         และมีขั้นตอนเกินความจ าเป็น 

     

3.23 ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ไดรั้บการอ านวยความสะดวก 
         และไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ 

     

3.24 บุคลากรมาท างานสาย ไม่ท าใหอ้งคก์รเกิดความเสียหาย      
3.25 เม่ือมีโอกาส ท่านจะรีบเปล่ียนงานและยา้ยท่ีท างานทนัที      
 

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะต่อการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
               และส่ิงแวดลอ้ม 

4.1 ปัญหาหรืออุปสรรค (ระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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4.2 ขอ้เสนอแนะ (ระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ผลการทดสอบความเทีย่ง (Reliability) ของแบบสอบถาม 
คูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 (Kuder – Richardson 20: KR – 20) 

 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases    Valid 
              Excludeda 
              Total 

17 
0 

17 

100.0 
.0 

100.0 
 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach’s Alpha N of Items 

.712 13 
 

Item- Total Statistics 
 Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha  
if Item Deleted 

VAR00001 
VAR00002 
VAR00003 
VAR00004 
VAR00005 
VAR00006 
VAR00007 
VAR00008 
VAR00009 
VAR00010 
VAR00011 
VAR00012 
VAR00013 

8.18 
8.24 
8.24 
8.18 
8.06 
8.24 
8.29 
8.24 
8.24 
8.12 
8.29 
8.24 
8.06 

6.654 
6.941 
9.566 
6.654 
6.434 
6.816 
7.096 
9.566 
6.941 
6.485 
7.096 
9.566 
6.434 

.665 

.501 
-.434 
.665 
.952 
.555 
.419 

-.434 
.501 
.812 
.419 

-.434 
.952 

.650 

.671 

.787 

.650 

.623 

.664 

.683 

.787 

.671 

.633 

.683 

.787 

.623 
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ผลการทดสอบความเทีย่ง (Reliability) ของแบบสอบถาม 
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient – α) 

 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases    Valid 
              Excludeda 
              Total 

17 
0 

17 

100.0 
.0 

100.0 
 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach’s Alpha N of Items 

.751 25 
 

Item- Total Statistics 
 Scale Mean  

if Item Deleted 
Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha  
if Item Deleted 

VAR00001 
VAR00002 
VAR00003 
VAR00004 
VAR00005 
VAR00006 
VAR00007 
VAR00008 
VAR00009 
VAR00010 
VAR00011 
VAR00012 
VAR00013 
VAR00014 
VAR00015 

81.65 
81.59 
81.12 
81.41 
81.06 
82.00 
81.65 
81.41 
81.29 
81.06 
81.35 
81.35 
81.53 
81.41 
81.24 

111.493 
105.882 
105.735 
109.132 
106.434 
111.875 
111.118 
116.007 
110.471 
96.434 

109.618 
107.618 
105.890 
102.757 
103.941 

.172 

.375 

.474 

.228 

.362 

.113 

.149 
-.030 
.256 
.778 
.207 
.325 
.349 
.492 
.462 

.749 

.737 

.732 

.747 

.738 

.755 

.752 

.761 

.745 

.707 

.748 

.740 

.738 

.728 

.731 
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 Scale Mean  
if Item Deleted 

Scale Variance  
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha  
if Item Deleted 

VAR00016 
VAR00017 
VAR00018 
VAR00019 
VAR00020 
VAR00021 
VAR00022 
VAR00023 
VAR00024 
VAR00025 

81.65 
81.06 
81.59 
81.18 
81.12 
81.53 
81.29 
81.12 
81.00 
81.71 

114.743 
108.059 
120.007 
105.529 
100.985 
110.390 
106.846 
104.610 
107.750 
117.346 

.019 

.394 
-.207 
.568 
.599 
.230 
.318 
.374 
.274 

-.089 

.759 

.738 

.770 

.729 

.722 

.746 

.741 

.736 

.744 

.766 

 



ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ ช่ือสกลุ   นายภูมิพฒัน์  พลราช 
วนั เดือน ปี เกิด  13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2518 
สถานท่ีเกิด   อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 
วฒิุการศึกษา   ส าเร็จปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต (วนศาสตร์) 
     จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
     ปีการศึกษา 2539 
     ส าเร็จปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
     จากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
     ปีการศึกษา 2543 
     ส าเร็จปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต 
     จากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
     ปีการศึกษา 2548 
     ส าเร็จปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต (ไทยคดีศึกษา) 
     จากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
     ปีการศึกษา 2556 
     ส าเร็จปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
     (การจดัการส่ิงแวดลอ้ม) เกียรตินิยม 
     จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
     ปีการศึกษา 2556 
ต าแหน่งหนา้ท่ีการท างาน นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
ในปัจจุบนั   ส่วนปฏิบติัการบิน 
      ส านกัการบินอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
     ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 



ค ำรับรองผู้บงัคบับัญชำ 
 
  ขอรับรองวา่ ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเอกสารผลงานวชิาการ 
ฉบบัน้ีแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม และเป็นผลงานของผูข้อประเมินโดยแทจ้ริง 
                   
         (ลงนาม)    ชญานนัท ์ ภกัดีจิตต ์

    (นางชญานนัท ์ ภกัดีจิตต)์ 
           ผูอ้  านวยการส านกัการบินอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

        19  พฤษภาคม  2560 
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