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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองแบบกระจายอ านาจ  
(Decentralization) คือ องค์กรก าหนดให้มีการกระจายอ านาจหน้าที่ไปสู่หน่วยงานต่าง  ๆ รวมทั้ง
พนักงานในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้องค์กรเกิดความคล่องตัวในการทางาน แนวคิดดังกล่าว
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง รวมทั้งสามารถตรวจสอบ
การทางานของฝ่ายบริหารที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งถือ
ว่าเป็นบันไดของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  องค์การบริหารส่วนต าบล มีสถานะเป็น
นิติบุคคล ซึ่งสามารถ บริหาร จัดการ ออกข้อบังคับต าบล จัดเก็บภาษีได้เอง เพื่อเป็นรายได้ให้กับ
องค์กรเอง เป็นอิสระ แต่ทั้งนี้ การบริหาร จัดการในเร่ืองต่าง  ๆ ตองอยู่ภายใต้กฎหมายอ่ืน ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ  ซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่น อยู่ภายใต้ การก ากับดูแลของ อ าเภอ  จังหวัด กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ตามล าดับ 

รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการ โดยปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้มีความ
เหมาะสมตามภารกิจหน้าที่เพื่อลดความซ้ าซ้อนและให้เกิดเอกภาพ มีคล่องตัวในการบริหารจัดการ
โดยได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ส่งผลให้มีการ
จัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขึ้น โดยมีภารกิจหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและมีการบูรณาการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านการให้บริการจะรวมตัวอยู่ที่สานักงานใหญ่ ต่อมาได้มีการรับมอบพื้นที่
หลายต าบล หลายหมู่บ้านให้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  จึง
ท าให้ปริมาณประชากรมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มของพื้นที่และการมีประชากรที่ค่อนข้างหนาแน่น
ย่อมส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในเร่ืองที่
เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ  ไม่ว่าจะเป็นในด้านกระบวนการ
ขั้นตอนในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการและด้านสิ่งอานวยความสะดวก สิ่งเหล่านี้จึงส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีแนวคิดที่จะน า
งานทางด้านการบริการหลักๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชน เช่น งานบริหารจัดการศึกษา งาน
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กฎหมาย งานสวัสดิการและสังคม งานจัดเก็บรายได้ งานการเงินและบัญชี งานบริหารทั่วไป งาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานขออนุญาตต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร อินเตอร์เน็ตต าบล งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ขยายลงไปสู่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้ใกล้ชิดและดึง
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองต้องให้ความรู้ ความเข้าใจในทางกฎหมายแก่ประชาชนใน
เร่ืองการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยประชาชนควรต้องทราบและท า
ความเข้าใจถึงขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารต่างๆว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แม้พระราชบัญญัติควบคุม
อาคารจะใช้กันมาช้านานตั้งแต่ พ.ศ. 2479 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันยังมีการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงอีกหลายฉบับ แต่ประชาชนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และฝ่าฝืนกระท าความผิดเป็นจ านวนมาก (สุริยน 
ประภาสวัต, 2539) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา นับเป็น
หนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  มีพื้นที่รวมประมาณ 
29.42 ตารางเมตร  มีทั้งหมด  10  หมู่บ้าน  ประชากรตามทะเบียนราษฎร  มีจ านวนครัวเรือน  2,152  
ครัวเรือน  มีประชากร  4,127 คน แยกเป็น  เพศชาย 1,977 คน หญิง 2,150  คน  (ข้อมูลตามทะเบียน
ราษฎร  ณ พฤศจิกายน 2556)  พื้นที่ส่วนใหญ่ท าการเกษตร เช่น ปลูกพืชไร่ ปลูกข้าว ปลูกผัก ผลไม้ 
เป็นต้น มีสภาพปัญหาเกี่ยวกับ ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง โดยส่วนใหญ่
ไม่ทราบ  เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  จึง
มักมีการ ก่อสร้าง อาคาร ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเมื่อต้องการท าหมายเลข
ประจ าอาคาร  จึงได้เข้ามาติดต่อกับองค์กร เพื่อขอก าหนดหมายเลขประจ าอาคาร  ซึ่งขัดแย้งกับ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  ซึ่งจะต้องด าเนินขออนุญาตก่อสร้าง และจะต้องได้รับใบอนุญาต
ก่อสร้าง อาคาร ก่อนด าเนินการ  อีกทั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ขององค์กรเข้าไปตรวจสอบอาคาร มักจะ
ประสบกับปัญหา อาคารขัดต่อข้อระเบียบ กฎหมาย  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร     

 จึงต้องมีการศึกษาและการพัฒนา การให้บริการขององค์กรต่อประชาชนในการติดต่อ              
ขออนุญาต ก่อสร้าง ร้ือถอน ดัดแปลง อาคาร และการส่งเสริม ให้ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย               
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  เพื่อแก้ปัญหา การขาดความรู้ ความเข้าใจของประชากร 
และประชากรมีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร พรอ้มที่จะปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหาย อย่างเต็มใจก่อให้เกิด         
ผลทางด้านบวกในระยะยาว สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันไปถึงอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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1.2   ประเด็นส าคัญของการศึกษา 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ก าหนดให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหรือมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย  ในหลายๆ ด้าน           
ให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และราษฎรถือปฏิบัติ  ตามข้อบังคับต าบล นอกจากนั้นยังมีอ านาจ
ตามที่กฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรง และทางอ้อม  ทั้งนี้กองช่าง ถือว่าเป็นส่วนงาน
ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง เนื่องจากเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานหลักๆ 
ทั้ง  4  ฝ่าย  ได้แก่      

1.2.1 งานก่อสร้าง คือดูแล รับผิดชอบงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นสิ่งจ าเป็นเบื้องต้น
ต่อการด ารงชีวิตของประชาชน อาทิเช่น อาคารสาธารณประโยชน์ ถนน ทางระบาย
น้ า เป็นต้น         

1.2.2 งานด้ านสาธารณูปโภค  คือ  ดูแล  รับผิดชอบงานด้ านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  ที่จ าเป็น เช่น ไฟฟ้า ประปา 

1.2.3 งานด้านควบคุมอาคาร  คือ ดูแล รับผิดชอบ งานพิจารณาการอนุญาตก่อสร้าง ร้ือ
ถอน ดัดแปลง ต่อเติม อาคาร  

1.2.4 งานด้านผังเมือง คือ ดูแล รับผิดชอบ งานด้านผังเมือง พ.ศ. 2518  เพื่อให้การใช้พื้นที่ 
อาคารบ้านเรือน เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ในส่วนของ การติดต่อ ขอรับบริการขออนุญาตฯจากราษฎร  ตามข้อ 3 งานด้านควบคุม
อาคาร  ที่ผ่านมา พบว่า ประชานขาดความรู้ความเข้าใจในการขออนุญาต ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ร้ือถอน ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร  รวมทั้งเกิดความสงสัยในส่วน
ของค่าธรรมเนียมการขออนุญาต ทั้งนี้เน่ืองจากการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร โดยทั่วไปจะเป็นการ
ประเมินเพียงทางเดียวแล้วจึงแจ้งให้ทาง ผู้ขออนุญาตทราบและมาช าระค่าธรรมเนียม จึงท าให้เกิด
ค าถามในส่วนของการจ่ายค่าธรรมเนียมการขออนุญาต ก่อสร้างสร้าง และขั้นตอนในการปฏิบัติใน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รวมถึงปฏิกิริยา ของราษฎรที่มาติดต่อกับราชการ ว่ามีความรู้เบื้องต้น
ของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และบทก าหนดโทษในการฝ่า ฝืนกฎหมาย มากน้อยเพียงใด 
เพื่อน าไป ปรับปรุง ลดขั้นตอน ในการให้บริการ ในการติดต่อ ขออนุญาตฯ 

 

1.3   วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.3.1 เพื่อศึกษาความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของประชากรใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง   ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา 
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1.3.2 เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาความเข้าใจเบื้องต้นของประชากรเกี่ยวกับกฎหมาย
ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  

 
1.4   ขอบเขตการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง   
อ าเภอโชคชัย  จังหวดันครราชสีมา   

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และจากประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 354 
ตัวอย่าง 

1.4.3 ขอบเขตด้านช่วงเวลา ท าการศึกษาข้อมูลตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556  ถึงเดือน
เมษายน  2557  

1.4.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเฉพาะความเข้าใจของประชากรในการติดต่อขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร และศึกษาแนวทางการพัฒนาความเข้าใจของประชากรในการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522   

 
1.5   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันด้านความรู ้ความเข้าใจ ของประชากรในพื้นที่ศึกษา ถึง
ล าดับ ขั้นตอน วิธีการ ช่องทาง ในการติดต่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  

1.5.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการน าไปใช้พัฒนาความเข้าใจของประชากรในการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอ
โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา   
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บทที ่2 
ทฤษฎีและเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 

 
การส ารวจความรู้ของประชากรเกี่ยวกับข้อบังคับในการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร : 

ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะน าเสนอตามลาดับ ดังนี ้ 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.3  ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  
2.4  สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง              
2.5  สาระส าคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
2.6  แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 
2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2.8  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  
2.9  สรุป  

 
2.1   แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 

การปกครองทองถิ่น ตามรูปศัพท์แสดงลักษณะการปกครองที่มีขอบเขตจ ากัด คือมิใช่การ
ปกครองประเทศหรือการปกครองรัฐ แต่เป็นการปกครองเฉพาะส่วนหนึ่งของประเทศ  และมิใช่  
การปกครองทุกด้านในส่วนหนึ่งของประเทศเท่านั้น  การปกครองท้องถิ่นเป็นเพียงการจัดด าเนิน
กิจการบางอย่างโดยรัฐกระจายอ านาจด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบกิจการอันส่งผลต่อ
ความกินดีอยู่ดีของชุมชนในท้องถิ่นที่ก าหนด ดังจะกล่าวถึงความจ าเป็นในการปกครองท้องถิ่น 
ความจ าเป็นในการกระจายอ านาจในการปกครองและความหมายของการปกครองท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2544 : 423) 

ความจ าเป็นในการจัดการปกครองท้องถิ่น 
ในสังคมใดก็ตามโดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตย การสนับสนุนของประชาชนเป็นสิ่งที่มี

ความส าคัญยิ่ง และวิธีการหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับระบบประชาธิปไตยคือการให้ประชาชนเข้ามีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะความต้องการ ในการเลือกสรรตัวแทนของตนเพื่อด าเนินการ เพื่อประโยชน์
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ส่วนรวม และในการควบคุมให้ตัวแทนของตนรับผิดชอบให้เกิดผลตามความต้องการของ
ประชาชน 

การเมืองระดับชาติในประเทศประชาธิปไตยมีลักษณะเอ้ือให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมใน
ลักษณะต่างๆ กัน เช่น รวมเสนอตัวเป็นผู้แทน ร่วมออกเสียงเลือกตั้ง หรือร่วมแสดงความคิดเห็น
เสนอฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น แต่การเข้ามีส่วนร่วมดังกล่าวยังไม่เป็นการเพียงพอ เพราะสังคมใน
ระดับชาติมีขอบเขตกว้างขวางเกินไปไม่สมารถหยั่งลงถึงชุมชนย่อยๆ  ที่ประกอบกันเป็นชาติได้
นอกจากนี้สถาบันการเมืองระดับชาติยังรับผิดชอบการตัดสินใจที่มีขอบข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ
การตัดสินใจหรือการด าเนินการของสถาบันการเมืองระดับชาติ  เช่น มาตรการการให้บริการด้าน
ต่างๆ จึงอาจไม่พอเพียง หรืออาจไม่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของแต่ละชุมชนย่อยหรือ
ท้องถิ่นได้ในส่วนของประชาชนเองโดยธรรมชาติแล้วประชาชนมักมีความรู้ความเข้า ใจ และความ
สนใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดในสังคมใกล้ตัวเป็นหลักและตระหนักความต้องการของชุมชนตนมากกว่า
ความต้องการระดับชาติ 

ดังนั้นเพื่อจัดบริการของรัฐให้ตรงกับความต้องการของชุมชน และเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการเพื่อส่วนรวม รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยจึงมักจัดให้มีการปกครองระดับ
ท้องถิ่นขึ้น ทั้งนี้โดยจัดให้มีการกระจายอ านาจการปกครองบางประการให้ท้องถิ่นด าเนินการเอง 

ความจ าเป็นในการกระจายอ านาจในการปกครอง 
ในการปกครองของแต่ละประเทศโดยทั่วไป  มีลักษณะการใช้อ านาจ 3 ประการ คือ 

ส่วนกลางผูกขาดการใช้อ านาจโดยเป็นผู้ตัดสินใจและด าเนินการเองในลักษณะการรวมอ านาจ
(Centralization) ส่วนกลางอาจแบ่งอ านาจบางส่วนให้ภูมิภาคด าเนินการ (Deconcentration) หรือ
ส่วนกลางอาจกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นด าเนินการ   (Decentralization)  ถึงแม้รัฐบาลในแต่ละ
ประเทศ จะมีแนวโน้มในการกระชับและรวมอ านาจการปกครองเข้าสู่ศูนย์กลางเพื่อประโยชน์         
ในแง่เสถียรภาพความมั่นคงหรือโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยส่วนรวมก็ตามแต่ โดยที่การรวม
อ านาจในลักษณะเช่นนี้ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ  ของประชาชน           
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการระดับท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุมจึงมีความจ าเป็นต้องกระจาย
ผลประโยชน์และการให้บริการโดยท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการเองได้บางส่วนขณะเดียวกันรัฐบาล
กลางก็จ าเป็นต้องจัดให้มีการกระจายความรับผิดชอบ  และอ านาจในการปกครอง ตนเองให้แก่
ท้องถิ่นด้วยความจ าเป็นในการกระจายอ านาจในการปกครองจึงเกิดจากเหตุผลต่างๆ พอสรุปได้
ดังนี ้(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2544 : 424) 

1. เหตุผลทางกายภาพหรือลักษณะภูมิศาสตร์ยิ่งประเทศมีขนาดกว้างใหญ่และภูมิ
ประเทศเป็นอุปสรรคขัดขวางการเดินทาง หรือมีการพัฒนาด้านสื่อสารคมนาคมต่ า
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โครงสร้างพื้นฐานในการคมนาคม เช่น ถนนหนทางต่างๆ ยังไม่ดี รัฐบาลย่อมไม่
สามารถจัดบริการจากส่วนกลางให้แก่ชุมชนท้องถิ่นโดยตรงได้อย่างเต็มที่  จึงจ าต้อง
กระจายอ านาจปกครองให้ท้องถิ่นด าเนินการได้บางประการ 

2. เหตุผลทางด้านวัฒนธรรมและประชากร สังคมระดับประเทศมักประกอบ ด้วยชุมชน
ย่อยๆ ที่มีศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ลักษณะเชื้อชาต ิและความคิดความต้องการ
ผิดแผกแตกต่างกันออกไป  ถึงแม้ชุมชนเหล่านี้จะอยู่รวมกัน ยอมรับแนวทางการ
ปกครองร่วมกันก็ตาม แต่รัฐบาลก็ยอมรับว่าชุมชนเหล่านี้มีความแตกต่างกัน ไม่อาจ
ก าหนดกฎเกณฑ์ที่กว้างๆ หรือจัดบริการที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละชุมชนได้ 
โดยทั่วถึง จึงจ าเป็นต้องให้ชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้มีอ านาจปกครองตนเองได้ตามที่
จ าเป็น 

3. เหตุผลทางด้านการบริหาร การที่รัฐบาลจะรวมอ านาจสู่ศูนย์กลางและด าเนินกิจกรรม
เองเสียทุกอย่างนั้นย่อมก่อให้เกิดความไร้เสถียรภาพ  ตัวอย่างเช่น ถ้ารัฐบาลกลางต้อง
รับผิดชอบตัดสินใจทุกเร่ืองไม่ว่าเร่ืองเล็กแค่ไหนก็ตามย่อมมีผลเสีย คือไม่มีเวลาเผชิญ
ปัญหาใหญ่ที่ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบได้จึงย่อมจะก่อความไม่พอใจทั้งจากฝ่ายผู้
ปฏิบัติและประชาชนดังน้ันการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นจึงเป็นเหตุผลความจ าเป็น
ทางด้านการบริหาร 

4. เหตุผลทางด้านความต้องการของประชาชน รัฐบาลกลางย่อมไม่สามารถตระหนักถึง
ข้อเท็จจริง ปัญหา และความต้องการของชุมชนในแต่ละท้องถิ่นได้ด้วยเหตุนี้   การ 
กระจายอ านาจการปกครองให้ท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะเร่ืองของตนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
อุทัย หิรัญโต (2529 : 392) ได้ให้ความหมายการปกครองท้องถิ่น นั้นเป็น 2 ประเภท คือ  
1. การปกครองท้องถิ่นที่รัฐบาลมอบหมายให้หน่วยงานปกครองหน่วยใดหน่วยหนึ่งของ

รัฐปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐบาลท้องถิ่นด้วย หรือท าหน้าที่เป็นสองสถานะ (Local  State 
Sovernment) คือ เป็นหน่วยงานปกครองที่รับมอบอ านาจจากรัฐบาลตามหลักการ
กระจายอ านาจ(Decentralization) และขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่ในฐานะองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากการปกครองส่วนท้องถิ่นของฝรั่งเศส 

2. การปกครองท้องถิ่นในรูปที่รัฐกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งมี
อ านาจปกครองตนเอง การปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่า Local Self Government นี้จะมี
หน่วยการปกครองซึ่งจัดตั้งขึ้นมาจากกฎหมาย ของรัฐดังที่เรียกว่า Creature of State มี
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ฐานะเป็นหน่วยการปกครองที่มีอ านาจอิสระของตัวเอง  หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
ดังกล่าวจะมีรูปแบบและอ านาจหน้าที่ประการใดบ้างจะก าหนดไว้ในกฎหมายของรัฐ
อย่างแน่ชัด 

สมพงศ์  เกษมสิน (2532 : 140) ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ว่าการ
ปกครองท้องถิ่น หมายถึง ส่วนการปกครองของประเทศหรือรัฐซึ่งมีหน้าที่ที่ส าคัญรับผิดชอบใน
การด าเนินการเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาชนในท้องที่หรือในขอบเขตแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ
และเป็นการที่สมควรที่จะมอบเร่ืองดังกล่าวให้องค์การบริหาร  ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหาร โดยมี
ฐานะเป็นรองจากการบริหารของรัฐบาลในส่วนกลาง 

ทวี  พันธุวาสิฎฐ์ (2537 : 108) ได้อธิบายความหมายการปกครองท้องถิ่น หมายถึง การ
ปกครองตนเองของชุมชนที่มีองค์การเกิดขึ้น ท าหน้าที่ในพื้นที่ที่ก าหนด มีอ านาจในการบริหารงาน
มีอ านาจในการวินิจฉัยตัดสินใจและมีสภาของท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ส าคัญ 

สถาบันด ารงราชานุภาพ และกรม การปกครอง (2540 : 14) ให้ความหมายไว้ว่า การ
ปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองในรูปลักษณะการกระจายอ านาจบางอย่าง ซึ่งรัฐมอบหมาย
ให้ท้องถิ่นท าเอง เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสปกครองและบริหารท้องถิ่นด้วยตนเอง  เพื่อ
สนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่นนั้น  ให้ด าเนินไปอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตรงกับความต้องการของประชาชนโดยมีงบประมาณของตนเอง
และมีอิสระในการบริหารพอสมควร 

พรชัย  เทพปัญญา (2541 : 1) ได้ให้ความหมายว่า การปกครองท้องถิ่น คือ อ านาจหน้าที่ที่
จะก าหนด และการบริหารกิจการภายในเขตพื้นที่ที่ก าหนด และอาณาเขต ของพื้นที่ที่ว่านี้อยู่
ภายในประเทศ และมีขนาดเล็กกว่าประเทศ และได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การปกครองท้องถิ่น คือ การ
บริหารทางการเมืองของหน่วยย่อยทางพื้นที่ และประชาชนของประเทศซึ่งมีขนาดเล็กที่สุด 

ลิขิต  ธีรเวคิน (2548 : 36) ให้ความหมายการปกครองท้องถิ่นว่า เป็น การปกครองโดย
วิธีการซึ่งหน่วยการปกครองในท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งผู้ท าหน้าที่ปกครอง โดยอิสระและได้รับ
อ านาจโดยอิสระ โดยความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้ โดยปราศจากการควบคุมของหน่วย
การปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง แต่การปกครองท้องถิ่นยังอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอ านาจ
สูงสุดของประเทศ มิใช่ว่าได้กลายเป็นรัฐอธิปัตย์ไป 

วิท (Wit. 1961 : 1-2 ; อ้างอิงมาจาก ชูวงศ์ ฉายะบุตร. 2549 : 3) ได้ให้ความหมายของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้หน่วย งาน
การปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองท้องถิ่น
ร่วมกันทั้งหมด หรืออ านาจบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น ตามหลักที่ว่าถ้าอ านาจการปกครองมาก
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ประชาชนในท้องถิ่นแล้วรัฐบาลของท้องถิ่นก็ยอมเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและ
เพื่อประชาชน ดังนั้นการบริหารการปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเองอันเกิดจาก
การกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอ านาจใน
การตัดสินใจและบริหารงานภายในท้องถิ่นในเขตอ านาจของตน 

จากความหมายการปกครองท้องถิ่นที่กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่าการปกครองท้องถิ่น คือ 
การปกครองที่รัฐได้กระจายอ านาจการบริหารกิจการภายในท้องถิ่นให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดู แล และ
ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นเอง แต่อยู่บนพื้นฐานของการบริหารที่ไม่ใช่รัฐอิสระ ยังคงอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลจากรัฐบาลกลางอยู่ โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้เลือกผู้น าในพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการสนับสนุนให้บุคคลผู้อยู่ในท้องถิ่นรู้จักปัญหาได้แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตรงจุด 

ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
การปกครองของรัฐไม่ว่ารัฐใดในโลก และยุคใดสมัยใดก็ตามมีอยู่สองประการที่ขาดมิได้ 

คือ การรักษาความมั่นคงของรัฐและอ านวยความผาสุกแก่ประชาชนซึ่งถือว่าเป็นวัตถุประสงค์อัน
ยิ่งใหญ่ ทุกรัฐจะมีวิธีการใฝ่หาให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวทุกวิธีทาง แต่เนื่องจากโดยทั่วไป
แล้วดินแดนของรัฐจะมีขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาลและมีพลเมืองพ านักอาศัยกระจัดกระจายกันทุก
หนแห่งจึงเป็นการสุดวิสัยที่รัฐบาลจะปกครอง โดยคุ้มครอง หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองได้เสมอเหมือนกัน และยังความผาสุกให้ประชาชนอย่างทั่วถึงทุกที่ 

1.  ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประชาธิปไตย ม ี5 ประการ คือ 
(พูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล. 2532 : 56) 
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถาบันให้การศึกษาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแก่ประชาชน กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาพจ าลอง
ของระบบการเมืองของชาติมีกิจกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้ง เป็นการ
ชักน าให้คนในท้องถิ่นไดเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  เป็นการฝึกหัด
การตัดสินใจทางการเมือง 

1.2  การสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคงจะต้องเร่ิมจากการสร้างประชาธิปไตยในระดับ
ท้องถิ่นก่อน เพราะการพัฒนาการเมืองในวงกว้างจะน าไปสู่ความเข้าใจการเมือง
ในระดับชาติโดยง่าย 

1.3  การปกครองท้องถิ่นจะท าให้ประชาชนเกิดความรอบรู้แจ่มแจ้งทางการเมือง  
(Political maturity) กล่าวคือ ประชาชนรู้ถึงวิธีการเลือกตั้ง การตัดสินใจ การ
บริหารการเมืองท้องถิ่น การต่อสู้แข่งขันกันตามวิถีทางการเมือง ท าให้เกิด การ
รวมกลุ่มทางการเมืองในที่สุด 
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1.4  การปกครองท้องถิ่น ท าให้เกิดการเข้าสู่วิถีทางการเมืองของประชาชนด้วยเหตุที่
การเมืองท้องถิ่นมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและใกล้ตัว  เกี่ยวพันกับ
การเมืองระดับชาติ หากมีกิจกรรมทางการเมืองเกิดขึ้นอยู่เสมอก็จะท าให้เกิดความ
คึกคัก มีชีวิตชีวาต่อการปกครองท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นจะมีความเกี่ยวพัน
และเข้าสู่ระบบการเมืองตลอดเวลา 

1.5  การเมืองท้องถิ่นเป็นเวทีสร้างนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่นผ่านการ
เรียนรู้ทางการเมืองในท้องถิ่น ท าให้คุณภาพนักการเมืองระดับชาติสูงขึ้น ด้วยเหตุ
ที่ได้รับความนิยมศรัทธาจากประชาชนจึงท าให้ได้รับการเลือกตั้งในระดับสูงขึ้น 

2.  ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นพื้นฐาน (ชูวงศ์  ฉายะบุตร. 2539 : 20)  ได้สรุปไว้
ดังนี้ 
2.1  การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic 

democracy) เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองให้แก่
ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียใน  การ
ปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อัน
พึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอันจะน ามา ซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบ
ประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนใช้ดุลพินิจในการเลือกผู้แทน ที่เหมาะสม 
ส าหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่น  ประชาชนจึงเกิด
ความคุ้นเคยในการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง  ซึ่งน ามาสู่การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระดับชาติต่อไป 

2.2  การปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง  (Self 
government) กล่าวคือ การปกครองตนเองมิใช่การปกครองอันเกิดจากค าสั่งเบื้อง
บน แต่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เอง โดยการเลือก
บุคคลขึ้นมาบริหารงานของท้องถิ่นเอง  ซึ่งถือว่าเป็นการปกครองตนเองโดย
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

2.3  การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง ซึ่งหลักการส าคัญของ
หลักการกระจายอ านาจ เน่ืองจากรัฐบาลมีความจ าเป็นบางประการ ดังนี ้
2.3.1 ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่กว้างขวาง และนับวันจะขยายเพิ่มมากขึ้นมีความ

ซับซ้อนมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากภารกิจของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ 
ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในภารกิจดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปี 
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2.3.2  รัฐบาลมิอาจด าเนินการในการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง เพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่
แตกต่างกัน การแก้ปัญหาหรือจัดบริการโครงการในท้องถิ่นในรูปแบบซึ่ง
เหมือนกันย่อมไม่บังเกิดผลสูงสุด เนื่องจากท้องถิ่นย่อมรู้ถึงปัญหาและ
เข้าใจปัญหาได้ดีกว่าผู้อ่ืน ซึ่งไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นนั้น ประชาชนในท้องถิ่น
จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นมากที่สุด 

2.3.3 กิจการบางอย่างเป็นเร่ืองเฉพาะท้องถิ่นนั้นไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอ่ืน  และไม่มี
ส่วนได้เสียต่อประเทศโดยส่วนร่วม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเองจะเห็นได้ว่าหากไม่มีหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลจะต้องรับภาระด าเนินการทุกอย่าง และไม่แน่ใจว่าจะ
สนองความต้องการท้องถิ่นถูกจุดหรือไม่ ซึ่งหากในท้องถิ่นด าเนินการเอง
แล้วภาระรัฐบาลจะผ่อนคลายไป รัฐบาลจะท าหน้าที่เพียงดูแลเท่าที่จ าเป็น
เท่านั้น เพื่อให้ท้องถิ่นมีมาตรฐานในการด าเนินงานยิ่งขึ้น 

2.4 การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ตรงเป้าหมาย และ
มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างทั้งทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากร
ประชากร ปัญหา และความต้องการ ผู้ที่จะให้บริการและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนจึงเป็นผู้รู้ถึงสภาพดังกล่าวเป็น
อย่างดี การบริหารงานจึงเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2.5 การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมืองของประเทศในอนาคต  
เพราะนักการเมืองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง  การเลือกตั้งมี
ทักษะในการบริหารงานท้องถิ่นตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
ท้องถิ่น ซึ่งเปน็พื้นฐานที่สามารถส่งผลให้ประสบผลส าเร็จในการเมืองระดับชาติ 

2.6 การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้ง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการพัฒนาชนบทที่ผ่านมาประชาชนขาดการ
มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ การพัฒนาชนบทจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นต้องมาจากการริเร่ิม
ช่วยตนเองของท้องถิ่น ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกันโดยอาศัยโครงสร้าง 
ความมีอิสระในการปกครองตนเอง ซึ่งถ้าหากมีการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง
แล้วท้องถิ่นจะเกิดการพึ่งตนเองได้แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นจึงเกิดขึ้น
จากความจริงที่ว่า คือ ถ้าหากรัฐบาลกลางนั้นกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นได้ปกครอง
ตนเองและแบ่งเบาภารกิจของรัฐแล้วองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นจะมีส่วนช่วยให้
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วัตถุประสงค์ในการปกครองของรัฐบรรลุผลได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้  การปกครอง
ท้องถิ่นยังแสดงให้เห็นความเจริญทางอารยธรรมของมนุษย์  และเป็นการยอมรับ
ความส าคัญของบุคคล เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งในการปกครองท้องถิ่น คือ การสร้าง
ความรักความหวงแหน ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น
ของเสรีชน หากองค์กรปกครองท้องถิ่นบริหารงานมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้
เกิดความมั่นคงของชาติในส่วนร่วมด้วย 

 3. การปกครองท้องถิ่นจึงมีความส าคัญหลายประการดังนี้ (พีรสิทธิ์  ค านวณศิลป์. 2543 : 
95) 
3.1 การปกครองท้องถิ่นจะช่วยให้การแก้ปัญหาการปกครองสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง  

เพราะประชาชนรู้ปัญหาและเป็นผู้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น  และการแก้นั้น
ยอมได้ผลเพราะประชาชนรู้ปัญหาดีกว่าบุคคลอ่ืนเนื่องจากใกล้ชิดเหตุการณ์ 

3.2 การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของตนเองเท่ากับเป็นการฝึกฝน
รู้จักการเรียนรู้การปกครองระดับชาติไปในตัว  กล่าวอีกนัยหนึ่งการปกครอง
ท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนให้ประชาชนเรียนรู้การปกครองระดับชาติ  ซึ่ง
อ านวยในการพัฒนาการทางการเมืองไปในตัว 

3.3 การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินและก าลังเจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาลไปได้ส่วนหนึ่ง 

3.4 การปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็งและบริหารงานมีประสิทธิภาพจะท าให้ประชาชนมี
ความรู้สึกเชื่อมั่นและศรัทธาต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีความรู้สึกว่ามีความผูก
พัและมีส่วนได้ เสียความส านึกเช่นนี้จะสร้างสรรค์พลเมืองที่ รับผิดชอบ  
(Responsible Citizens) ให้แก่ประเทศชาติเป็นส่วนร่วม 

3.5 การปกครองท้องถิ่นเป็นรากแก้วของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการ
ปกครองตนเองจากความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงสรุปได้ว่าการ
ปกครองท้องถิ่นมีความส าคัญคือเป็นรากฐานการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะเป็นเสมือนสถาบันที่ฝึกสอนประชาชนให้รู้สึกว่ามีส่วน
เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการท้องถิ่น  ท าให้เกิดความ
รับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึ่งมีต่อท้องถิ่นตนเอง  การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการปกครองและควบคุมการปกครอง การปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาการเมือง ความส าคัญนี้ จึงเป็นสิ่งส าคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
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องค์ประกอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2549 : 30 – 31) ได้อธิบายว่า ระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้อง

ประกอบด้วย องค์ประกอบ 8 ประการ คือ 
1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่า หากมีการก าหนดเร่ืองการปกครอง

ท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญ การปกครองท้องถิ่นก็จะมีความเข็มแข็งมากกว่าการที่จะ
ก าหนดไว้ในกฎหมายอื่น เพราะข้อความที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดง
ให้เห็นว่าประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจ 

2. พื้นที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก าหนดพื้นที่และระดับ
ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น  มีหลายประการ เช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์เชื้อชาติและความส านึกในการปกครองตนเองของประชาชน  จึงได้
ก าหนดกฎเกณฑ์พื้นที่และระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นออกเป็น  2 ระดับ คือ 
หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับใหญ่และหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับเล็ก 

3. การกระจายอ านาจและหน้าที่ การที่จะก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่มากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองการปกครองของรัฐบาล 

4. องค์การนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมาย แยกต่างหากจากรัฐบาลมีขอบเขตการ
ปกครองที่แน่นอน มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ออกกฎ ข้อบังคับ ควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 

5. การเลือกตั้ง สมาชิกองค์การหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้องได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน 
เพื่อแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองของประชาชน 

6. มีความเป็นอิสระทางการปกครอง สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการ
ภายในขอบเขตของกฎหมาย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง 

7. มีงบประมาณเป็นของตนเอง มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่
กฎหมายให้อ านาจไว้ เพื่อให้มีรายได้ในการท านุบ ารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 

8. การควบคุมดูแลจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังอยู่ในการดูแลจากรัฐเพื่อ
ประโยชน์และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม ความเป็นอิสระหมายถึง
ความเป็นอิสระในการด าเนินงานเท่านั้น  เพราะมิฉะนั้นท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐ
อธิปไตย รัฐจึงต้องสงวนอ านาจในการก ากับดูแลอยู่ 

สรุปได้ว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นถูกก าหนดขึ้นมาบนพื้นฐานทฤษฏีการกระจายอ านาจ
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวน 
การทางการเมืองและปกครองตนเองในระดับหนึ่ง เน้นการมีอ านาจอิสระในการปกครองตนเองมี
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การเลือกตั้ง มีองค์การหรือสถาบันที่จ าเป็นในการปกครองตนเองและที่ส าคัญก็คือประชาชนใน
ท้องถิ่นจะได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 

วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 
ชูวงศ์  ฉายะบุตร (2549 : 26) ได้อธิบาย วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่นไว้   4 

ประการ คือ 
1. ช่วยแบ่งเบาภาระรัฐบาล ในการบริหารประเทศต้องอาศัยงบประมาณเป็นหลักหาก

งบประมาณจ ากัด ภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่างๆ อาจไม่เพียงพอ  ดังนั้น 
หากจัดให้มีหน่วยการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆก็สามารถมี
รายได้ มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญ
ให้กับท้องถิ่นได้ จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 

2. เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  เนื่องจากประเทศมี
ขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกัน  
การรอรับบริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียวอาจจะไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนและเกิดความล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีประชาชนในท้องถิ่นเป็น
ผู้บริหาร จึงจะสามารตอบสนองความต้องการน้ันๆ 

3. เพื่อความประหยัด ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน  สภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนก็แตกต่างกันไปด้วย การจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นขึ้น จึงมีความ
จ าเป็นโดยให้อ านาจหน่วยการปกครองท้องถิ่น จัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นวิธีหารายได้ เพื่อ
น าไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น ท าให้ประหยัดงบประมาณจากรัฐบาลกลาง 
แม้จะมีการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้าง แต่ก็มีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้อย่าง
รอบคอบ 

4. เพื่อให้เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนจาก
การที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
โดยการสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ล้วนเป็นกระบวนการในการส่งเสริมการ
เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่นก็เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง
เนื่องจากประเทศมีขนาดกว้างใหญ่สภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละท้องถิ่นย่อมแตกต่าง
กันเป็นการปกครองที่ท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ซึ่งการ
พัฒนาจะตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงจากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  
การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลักส าคัญ ในการกระจายอ านาจทางการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ
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และสังคม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการปกครองตนเองเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่
ของรัฐบาลกลางที่ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงโดยให้อิสระในการก าหนดนโยบาย  แนวทางการ
พัฒนาการบริหารที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล  และกฎหมายบัญญัติไว้ ให้มีลักษณะองค์การเป็นนิติ
บุคคล มีงบประมาณ ทรัพย์สิน หนี้สิน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นของตนเอง มีอิสระในการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น ใจความส าคัญหลักที่ให้การมีส่วนรวมในการปกครอง ซึ่งมีมาก อาทิเช่น การให้
ประชาชนมีสิทธิมีเสียงมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  หรือตัวแทนก็ได้มาโดย
การเลือกตั้งโดยตรง เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตนเอง 
 
2.2   แนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นหลังสุด
ถือเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลได้กระจายอ านาจการบริหารให้แก่คนใน
ท้องถิ่นให้สามารถมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร การบริหารงานบุคคล
การเงินการคลัง และมีหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่มีกฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 9 ว่าด้วย การปกครองส่วนท้องถิ่นบัญญัติให้ท้องถิ่นมี
อิสระในการบริหารงานตามหลักแห่งการปกครองตนเองตารมเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  ท้องถิ่น
ใดที่ต้องการปกครองตนเองก็มีสิทธิได้รับ การจัดตั้งเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนด
อ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันซึ่ง
มีกฎหมายก าหนดโดยจะต้องค านึงถึงหลักการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หลักส าคัญ 

ประวัติการจัดตั้ง 
กระทรวงมหาดไทยได้ออกค าสั่งที่ 222/2499 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2499  เร่ือง 

ระเบียบบริหารราชการส่วนต าบลและหมู่บ้าน โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งสภาต าบลให้แล้วเสร็จ
ภายในสามเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสภาต าบลและช่วย
สร้างความเจริญให้ท้องถิ่น หลังจากนั้นรัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติระเบียบราชการส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2499 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นอย่าง
สมบูรณ์ คือ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีรายได้และรายจ่ายของตนเอง สามารถด าเนินกิจการได้อย่าง
อิสระองค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดตั้งเพียง 59 แห่ง ต้องยุบเลิกไป เพราะการท างานไม่มี
ประสิทธิภาพ (สถาบันด ารงราชานุภาพและกรมการปกครอง. 2539 : 45)  

ในปี พ.ศ. 2509 รัฐบาลได้ออกค าสั่งที่ 275/2509 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2509  เร่ือง
ระเบียบบริหารราชการต าบลและหมู่บ้าน (ฉบับที่ 2) จัดตั้งสภาต าบลในรูปแบบใหม่ โดยปรับปรุง
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สภาต าบลให้มีลักษณะคล้ายสภาท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย  แต่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล การ
ด าเนินการไม่ทั่วถึงทั้งประเทศ เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด จึงให้ใช้บังคับใช้เฉพาะบางต าบลที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ ส่วนต าบลอ่ืน ๆ ให้ใช้ระเบียบบริหารราชการส่วนต าบลและ
หมู่บ้านตามค าสั่ง 222/499 ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 คณะปฏิวัติได้ออกประกาศคณะปฏิวัติที่ 326  

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เพื่อแก้ไขปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารของต าบลให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้น โดยต าบลที่จัดระเบียบบริหารตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ มีสภาต าบล แต่ไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบล  และตามประกาศนี้ได้ยกเลิก 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ. 2499 รวมทั้งฉบับที่ 2 พ.ศ. 2509 นอกจากนี้
ยังให้โอนทรัพย์สิน หนี้ และสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไปเป็นของจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2537 
ได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย การจัดระเบียบบริหารส่วนต าบล จึงได้ตราพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รวมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 เพื่อให้
สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

หลักเกณฑ์การจัดตั้ง 
ในการจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นได้มีการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 จ านวน 617 แห่ง ได้มีการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล
เพิ่มขึ้นเร่ือยจนถึงปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น 6,744 แห่ง ได้มีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดให้มีการยุบรวมองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี ้(กรมการปกครอง. 2547 : 19-20) 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีเขตติดต่อกัน
ภายในอ าเภอเดียวกันได้ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขต
ติดต่อกันภายในอ าเภอเดียวกัน ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนประกรทั้งหมดไม่ถึง  2,000 คน เป็นเหตุไม่
สามารถบริหารงานพื้นที่นั้นให้มีประสิทธิภาพได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบ
องค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนต าบล
อ่ืนที่มีเขตติดต่อกันภายในอ าเภอเดียวกัน  หรือให้หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในอ าเภอเดียวกัน ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขต
ต าบลนั้น 

ต่อมาพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดเพิ่มเติมให้ สภาต าบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ
ที่ล่วงมาติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000 บาท ก็อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลได้ทั้งนี้เพื่อให้มีความสัมพันธ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 
และ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจะสามารถจัดต้ังได้จะต้องมาจากสภาต าบลที่มีรายได้ไม่
รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000บาท หรือ
ตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องจัดท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศ
ลงในราชกิจจานุเบกษา โดยในประกาศให้ระบุชื่อและขอบเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไว้ด้วย 

โครงสร้างและอ านาจหน้าท่ี 
1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้านในต าบลนั้นๆ หมู่บ้าน
ละ  2 คน ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้หมู่บ้านละ  3 คน แต่ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง 1 หมู่บ้าน ให้
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้หมู่บ้านละ 6 คน ในสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้นจะประกอบด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 คน 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 คน และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกจากสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบล 
พิจารณา และให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบังคับต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนพัฒนาต าบล กฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่ง คราวละ 4 ปี 
นับแต่วันเลือกตั้ง 

2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในหนึ่งปีมีสมัยประชุมสามัญ  2 สมัยหรือ
หลายสมัย แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ไม่เกิน 4 สมัย เมื่อเห็น
ว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ อาจท าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอ ขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ 
ถ้านายอ าเภอเห็นสมควรก็ให้นายอ าเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ 

3. การประชุมสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปต้องได้รับ
อนุญาตจากนายอ าเภอ ส าหรับการประชุมสภาคร้ังแรกต้องด าเนินการภายใน 45 วัน 
นับแต่วันเลือกตั้ง การเรียกประชุมสภาตามสมัยประชุมให้ประธานสภาเป็นผู้เรียก



18 

ประชุม และเป็นผู้ปิดการประชุม การประชุมในแต่ล่ะคร้ังจะต้องมีสมาชิกสภามาร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะครบองค์ประชุม 

4. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวน 4 คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 1 คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
เขตต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนไม่เกิน 2 คน และเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน  ซึ่งรองนายกองค์การบริหาร ส่วนต าบล
และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มาจากการแต่งตั้งจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี มี
หน้าที่ในการบริหารพัฒนา บริหารงานทั้งหมด ทั้งบริหารพัฒนาต าบล บริหารงาน
บุคคล ก าหนดนโยบาย วางแผนการพัฒนาต าบลจัดท างบประมาณรายจ่าย ต้องรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามที่ให้นโยบายไว้ในทุกปี  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ทาง
ราชการมอบหมาย 
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รูปที่ 2.1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่มา : พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มาจาก 

การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
-  ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการ

เลือกตั้ง หมู่บ้านละ 2 คน 
-  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล มีเพียง 
   1 หมู่บ้านให้เลือกสมาชิกสภา องค์การ 
   บริหารส่วนต าบล ได้ 6 คน 
-  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล มีเพียง 
   2 หมู่บ้านให้เลือกสมาชิกสภา องค์การ 
   บริหารส่วนต าบล ได้หมู่บ้านละ 3 คน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล           

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อาจ 
แต่งตั้ง 
1.  รองนายก องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล จ านวน 2 คน 
2.  เลขานุการนายก องค์การ 
บริหารส่วนต าบล 1 คน 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน 

สภา องค์การบริหารส่วนต าบล เลือกปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน เป็น

เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนต าบล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองอ่ืนๆ 
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การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น

ผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ มีพนักงาน
ส่วนต าบลซึ่งเป็นราชการประจ า และมีลูกจ้างจ านวนตามโครงสร้างตามกรอบอัตราก าลัง  เป็นไป
ตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งก าหนดไว้ 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาด
เล็ก โดยมีกรอบพิจารณาจากรายได้ พื้นที่ และประชากรในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณากรอบอัตราก าลัง แบ่งการบริหารออกเป็น อย่างน้อย 6 ส่วน ดังนี ้

1. ส านักปลัดงานองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป งาน
ธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง งานการ
ประชุม งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทา สาธารณ
ภัย งานกิจการสภา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

2. ส่วนการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเบิกเงินการฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินและอ่ืนๆ โดยมี ฝ่ายงานการเงิน ฝ่ายงานบัญชี ฝ่าย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หรือได้รับมอบหมาย 

3. ส่วนโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ ออกแบบ ประมาณการราคาค่าใช้จ่าย
ในโครงการ งานควบคุมอาคาร โดยมีฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคารฝ่าย
ประสานสาธารณูปโภค และฝ่ายผังเมือง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย 

4. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขทั้งหมด 
โดยมีฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ฝ่ายรักษาความ
สะอาด ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายควบคุมโรค และฝ่ายบริการ
สาธารณสุขและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

5. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาคือ ฝ่าย
ส่งเสริมกิจการโรงเรียน และฝ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ได้รับมอบหมาย 

6. ส่วนสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริการด้านสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน การสังคมสังเคราะห์ และฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี และงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
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อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ก าหนดไว้ ดังนี ้
1. อ านาจหน้าที่ทั่วไป 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่พัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

2. หน้าที่ที่กฎหมายบังคับให้ท า 
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
2.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
2.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
2.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
2.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
2.7 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.8 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
2.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ตามความจ าเป็นและสมควร 
ในการศึกษาการบริหารงานตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต

พื้นที่อ าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย คร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 67 นี้ ทั้ง 9 ด้าน ไป
ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยให้ความหมายในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการจัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดให้มีการสร้างถนนครบจ านวนตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
การจัดให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน จัดให้มีการซ่อมแซมดูแลรักษาถนนให้ในการได้ดี
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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2. ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการท า
ความสะอาดในที่สาธารณะเป็นประจ า  จัดให้มีภาชนะรองรับขยะส าหรับ
ประชาชนอย่างเพียงพอ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดเป็นประจ าทุก
เดือน มีการประสานงานร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยราชการในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการรักษาความสะอาด 

3. ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดให้มีการก าจัดยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นประจ าทุกปี  จัดให้มีการ
ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเป็นประจ าทุกปี มีการอบรมประชาชนให้มีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อเป็นประจ าทุกปี  มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  การขอ
ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม การด าเนินงานของหน่วยราชการหรือ
ภาคเอกชนในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

4. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนต าบล
จัดให้มีเคร่ืองมือ – วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอและทันสมัย
และมีการจัดตั้งอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยภายในแต่ละชุมชน  การ
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยภายในแต่ละชุมชน 
การส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน การส่งเสริมกิจกรรม
ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

5. ด้านการ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หมายถึง การที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้จัดให้มีการอบรมประชาชนเพื่อให้ได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนสถานศึกษาในเขตพื้นที่ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 

6. ด้านการ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการหมายถึง การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดกิจกรรมของกลุ่มสตรีและเยาวชน จัดให้มีการ
ช่วยเหลือกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  จัดให้มีกิจการในการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ และจัดโครงการช่วยเหลือผู้พิการทุกปี การ
จัดท าแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาระยะ 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
การส่งเสริมกิจกรรมของสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
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7. ด้านการ คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีการรณรงค์อนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ า
ธรรมชาติ การส่งเสริมและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการหรือเอกชน
ในการคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การจัด
ให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเกี่ยวกับคุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่  จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ช่วยกันของคุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดให้มีการจัดต้ังกลุ่มอาสาสมัครเกี่ยวกับ
คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่  จัด
ให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ช่วยกันของคุ้มครอง ดูแล
และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่การจัดกิจกรรม
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. ด้านการ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้เป็นศูนย์รวมในการจัด
ประเพณีต่างๆ ของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุกปี  และจัดให้มี
กิจกรรมเพื่อรณรงค์การสืบทอดประเพณีหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น  การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้ท าทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 
การส่งเสริมในการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 

9. ด้านการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร หมายถึง การด าเนินงานอ่ืนๆ ตามที่
ราชการมอบหมาย เช่น การถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนต าบล การ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานที่ได้มอบหมายจากหน่วยราชการ  
การจัดบุคลากรให้สามารถด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันกับระยะเวลาที่
ก าหนด 

3. หน้าที่ที่ไม่บังคับให้ท า แต่อาจที่จะด าเนินการได้ 
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
3.1 ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
3.2 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
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3.3 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
3.4 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
3.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
3.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
3.7 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
3.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
3.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
3.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
3.12 การท่องเที่ยว 
3.13 การผังเมือง 

4. ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ยังก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ดังนี ้
4.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
4.2 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
4.3 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
4.4 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
4.5 การสาธารณูปการ 
4.6 การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
4.7 การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
4.8 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.9 การจัดการศึกษา 
4.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย 

โอกาส 
4.11 การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
4.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
4.13 การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
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4.14 การส่งเสริมกีฬา 
4.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4.16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
4.17 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
4.18 การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
4.19 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
4.20 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
4.21 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
4.22 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
4.23 การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย  โรง

มหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ 
4.24 การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.25 การผังเมือง 
4.26 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
4.27 การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
4.28 การควบคุมอาคาร 
4.29 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.30 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.31 กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 
5. อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายที่ก าหนด  ในการปฏิบัติ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลยังมีกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องที่ให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะราชการส่วนท้องถิ่นด าเนิน  ตาม
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
5.1 พระราชบัญญัติความคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
5.2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
5.3  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 
5.4  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
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5.5  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
5.6  พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
5.7  กฎหมายอ่ืนๆ ตามแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลในท้องถิ่นที่มีพื้นที่ต้องบังคับ

ใช้ตามกฎหมายนั้นๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองป่าไม้ การประมง ทรัพยากร 
ธรรมชาติ น้ ามัน นกอีแอ่น เป็นต้น 

6. รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายภาษี

บ ารุงท้องที่ อากรค่าสัตว์ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนอัน
เน่ืองจากการฆ่าสัตว์ 

6.2 ส่วนราชการจัดเก็บให้ ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ภาษีสุรา 
ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิบัตรและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน อากรรังนกอีแอ่น ค่าภาคหลวง 
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ รายได้จากอากรกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล 
เงินจากประทานบัตรในอนุญาต และอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
รายได้จากทรัพยากรธรรมชาติ 

6.3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
6.4  รายได้อ่ืนๆ เช่น รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากสาธารณูปโภค รายได้จากกิจการ

เกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้อุทิศ
ให้ รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ และตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 

7. รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายจ่ายตามงบประมาณโดยจ าแนกออกเป็น  2ลักษณะ คือ 

รายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายตามแผนงาน 
7.1 รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่องค์กรปกครองท้องถิ่นมีภาระผูกพันต้องจ่าย 

และเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ เบิกจ่าย ได้แก่ 
7.1.1  ค่าช าระเงินกู้ และดอกเบี้ย 
7.1.2  รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
7.1.3  เงินส ารองจ่าย 
7.1.4  เงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณ 
7.1.5  เงินช่วยค่าท าศพ 
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7.2  รายจ่ายตามแผนงาน หมายถึง รายจ่ายซึ่งก าหนดรายละเอียดหมวดรายจ่ายไว้ใน
งานหรือโครงการตามแผนงานส าหรับหน่วยงานใดโดยเฉพาะ ได้แก่ 
7.2.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
7.2.2  หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
7.2.3  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
7.2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
7.2.5  หมวดเงินอุดหนุน 
7.2.6  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
7.2.7  หมวดรายจ่ายอื่นๆ 

8.  การก ากับดูแล 
8.1 นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหาร  ส่วนต าบลให้

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยมีอ านาจสามารถ
เรียก สมาชิกสภาคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลมาชี้แจง หรือสอบสวนตลอดจนเรียกรายงานเอกสารใดๆ  จากองค์การ
บริหารส่วนต าบลมาตรวจสอบได้ 

8.2  เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม นายอ าเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อยุบสภาก็ได้ 

 
2.3  ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  

ต าบลท่าอ่าง แยกออกจากต าบลโชคชัย ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นอาศัยอยู่กันมา
นาน แต่เนื่องจากบริเวณนั้นเดิมชื่อบ้านท่าอ่าง ในการตั้งชื่อต าบลจึงตั้งชื่อตามชื่อบ้านหลัก และ
ประกอบกับบ้านท่าอ่าง ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ ามูลลักษณะโค้งคล้ายรูปปากอ่าง ชาวบ้านจึงเรียกว่า               
"ท่าอ่าง"      

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง หลังจาก
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีการเปลี่ยนแปลง และปฏิรูประบบ
การเมืองการปกครอง ซึ่งมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวคือ 
“ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่น และคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องมาจากการเลือกตั้ง” และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐบาลจึงได้
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ออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช  2540 
(องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง. 2557 : ออนไลน์) 
 

2.4   สภาพท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง              
ท่ีตั้งและสภาพพื้นที่ 
ต าบลท่าอ่าง  เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ

ของอ าเภอโชคชัย ห่างจากที่ว่าการอ าเภอประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด 15 กิโลเมตร  
มีถนนสายหลักคือถนนราชสีมา-โชคชัย (หมายเลข 224 )  มีพื้นที่ประมาณ 29.42 ตารางกิโลเมตร  
หรือ 18,388  ไร่  สภาพพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก  มีแม่น้ ามูลไหลผ่านทางด้าน 
ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตดังนี้  (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง. 2557 : ออนไลน์) 

 

อาณาเขต  
ทิศเหนือ จดต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย และต าบลหนองบัวศาลา  
 อ าเภอเมือง 
ทิศใต ้ จดต าบลโชคชัยและต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย 
ทิศตะวันออก จดต าบลด่านเกวียนและต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย 
ทิศตะวันตก จดต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย และต าบลไชยมงคล อ าเภอเมือง 

เขตการปกครอง 
มี  10  หมู่บ้าน   
จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 

บ้านไร่  หมู่  1 
บ้านกุดโบสถ์  หมู่  2 
บ้านดอนพราหมณ์  หมู่  5 
บ้านหนองเสาเดียว  หมู่  7 
บ้านหนองโสน  หมู่   8 
บ้านหนองไผ่พัฒนา  หมู่  9 
บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา  หมู่  10 

จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน  3  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
บ้านท่าอ่าง  หมู่  3  (มี  27  หลังคาเรือน) 
บ้านท่าอ่าง  หมู่  4  (มี  8  หลังคาเรือน) 
บ้านท่าอ่าง  หมู่  6  (มี  15  หลังคาเรือน) 
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ท่ีตั้งท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่างตั้งอยู่เลขที่ 69  หมู่ 8  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย   

จังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอโชคชัย ประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด
นครราชสีมา 15  กิโลเมตร ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่างมีลักษณะเป็นอาคาร
อเนกประสงค์สองชั้น 

ประชากร 
ประชากรเป็นคนพื้นเพเดิมพูดภาษาโคราชและนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ สังคมมี

ความสงบเรียบร้อยปราศจากความขัดแย้งทางเชื้อชาติ   การนับถือศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม มี
ประชากรแฝงจากภาคแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง  ดังตารางที ่2.1 

 
ตารางที่ 2.1 จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย    
 จังหวัดนครราชสีมา 

  ปี  2555 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

( ม.ิย.  
2555) 

1,977 2,150 4,127 2,152 

      
สภาพเศรษฐกิจ 
การประกอบอาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น ท าไร่มัน

ส าปะหลัง ไร่อ้อย  ท านาข้าว  ปลูกไม้ตัดดอก (มะลิ  ดาวเรือง) พืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์     
นอกจากนี้ยังท างานในโรงงานอุตสาหกรรม สินค้า OTOP คือ ผลิตภัณฑ์งานหล่อหินทรายบ้าน
หนองโสนหมู ่ 8 

โรงงานอุตสาหกรรม    
1.  โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ (บริษัทเฟิร์สอินดัสเตรียล)    
2.  โรงงานผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ (บริษัทคาวาซูมิลาบอราทอรี จ ากัด) 
3.  โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ (บริษัทไทยโฟมจ ากัด)   
4.  โรงงานผลิตกระสอบ (บริษัทสีมาคอนเทนเนอร์แบ็ก จ ากัด) 
5.  บริษัทคาซิโอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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โรงแรม 
1. โรงแรมโคราชรีสอร์ท  
ศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขต  อบต.ท่าอ่าง  ประมาณร้อยละ  99  นับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนา

สถานส าคัญดังนี้ 
-   ส านักสงฆ์บ้านไร่หมู่  1 
-   วัดกุดโบสถ์หมู่  2 
-   วัดดอนพราหมณ์หมู่  5 
-   วัดหนองเสาเดียวหมู่  10 
-   โบสถ์คริสต์   หมู่ 8 

ข้อมูลสาธารณูปโภค 
 

ตารางที่ 2.2 ข้อมูลสาธารณูปโภค ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอ
 โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

หมู่ที่ บ้าน 
ไฟฟ้า 

(ครัวเรือน) 
ระบบประปา 
(ครัวเรือน) 

โทรศัพท์บ้าน 
(ครัวเรือน) 

โทรศัพท์สาธารณะ 
(แห่ง) 

1 ไร ่ 75 75 1 2 
2 กุดโบสถ์ 180 180 4 1 
3 ท่าอ่าง 25 25 - 1 
4 ท่าอ่าง 8 8 - - 
5 ดอนพราหมณ์ 108 108 - 1 
6 ท่าอ่าง 15 15 1 1 
7 หนองเสาเดียว 1,109 1,109 4 8 
8 หนองโสน 218 218 3 1 
9 หนองไผ่พัฒนา 207 207 16 2 

10 หนองเสาเดียวใหม่พัฒนา 207 207 5 2 
 รวม 2,152 2,152 37 19 
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การศึกษา 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่งคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง 

ระดับประถมศึกษา 
2. โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์  
3. โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 
4. โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 
5. โรงเรียนอาชีวศึกษา  1 แห่ง  คือ  วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 
6. ระดับปริญญา  1  แห่ง  คือ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

นครราชสีมา 
การสาธารณสุข 

-   สถานีอนามัยประจ าต าบล                                       1  แห่ง 
-   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน                                             10   แห่ง 
-   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า                                  100 % 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สถานีต ารวจ (ป้อมยามสายตรวจประจ าต าบล)          1   แห่ง 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

-   ล าน้ า,  ล าห้วย,  แม่น้ า                                                3   แห่ง 
-   สระ,  บึง,  หนอง                                                       15  แห่ง 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

-   ฝาย                                                                             2   แห่ง 
-   บ่อน้ าตื้น                                                                   62  บ่อ 
-   บ่อบาดาล                                                                 20   บ่อ 
-   คลองชลประทาน                                                       1   แห่ง 
-   ประปาหมู่บ้าน                                                           4   หมู่บ้าน  (หมู่ 1, 2, 7, 8) 
-   ประปาส่วนภูมิภาค                                                     5  หมู่บ้าน  (หมู่ 5, 7, 8, 9, 10) 

 
2.5   สาระส าคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   
 เหตุผลในการตราพระราชบัญญัตินี้ 



32 

เพื่อป้องกันภัยจากการควบคุมการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างในเขต เพลิงไหม้ 
ตลอดจนการก่อสร้างอาคารในเขตที่อาจรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว รวมทั้งเหตุ อ่ืน ๆ  ที่
อาจเกิดแก่อาคาร พระราชบัญญัตินี้ จึงเป็นการบัญญัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร 

ค านิยามท่ีควรท าความเข้าใจ (มาตรา 4) 
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานและสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง 
1. อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน 
2. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดเรือ ร้ัว ก าแพง 

หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคล
ทั่วไปใช้สอย 

3. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้าย 
3.1 ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร  หรือ มีน้ าหนัก

รวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 
3.2 ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจาก

ที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมี
น้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

4. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับ
อาคารที่ก าหนดตามมาตรา 8 (9) 

5. สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆ ของอาคารด้วย 
“อาคารสูง”  หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่

ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
ส าหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด    

“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”  หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วน
ใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกัน
ทุกชั้นในหลังเดียวกันต้ังแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป 
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“อาคารชุมนุมคน”  หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน
เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้า
ร้อยคนขึ้นไป 

“โรงมหรสพ”  หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ส าหรับฉาย
ภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงร่ืนเริงอ่ืนใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้
สาธารณชนเข้าชมการแสดงเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ 

“เขตเพลิงไหม้”  หมายความว่า บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้น
ไป หรือเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ด้วย 

“ผู้ครอบครอง”  หมายความรวมถึง ผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดส าหรับทรัพย์สิน
ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

“นายตรวจ”  หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจ 

“นายช่าง”  หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายช่าง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการแต่งตั้งให้เป็น              
นายช่าง 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า 
1. นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
6. ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด

ส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

การรักษาการตามพระราชบัญญัติของรัฐมนตรีและอ านาจหน้าท่ี 
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจออก

กฎกระทรวง (มาตรา 7) 
1.1 ก าหนดค่าธรรมเนียมหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 
1.2 ก าหนดแบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบค าสั่ง หรือ

แบบอื่นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
1.3 ก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
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บทท่ัวไป การยกเว้นท้ังหมด หรือบางส่วนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
1. ไม่ใช้บังคับแก่พระที่นั่งหรือพระราชวัง (มาตรา 6) 
2. รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผัน หรือก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.นี้ ทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับอาคาร (มาตรา 7) 
3. เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การ

สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรมและการ
อ านวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอ่ืนที่จ า เป็นเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  โดยค าแนะน าของคณะ 
กรรมการควบคุมอาคาร มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไขของอาคาร จ านวน 
16 ชนิด (มาตรา 8) 

4. ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎกระทรวง (มาตรา 10)  
 คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
1. ให้มีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบด้วย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็น

ประธานกรรมการ มีกรรมการผู้แทนหน่วยงานของรัฐและเอกชน จ านวน 10 คน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 4 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการและหัวหน้า
ส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นกรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (มาตรา 18) 
2.1 ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรี 
2.2 ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
2.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
2.4 ก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
2.5 รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการเป็นผู้ตรวจสอบ 
2.6 ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติน้ี 

3. ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(มาตรา 20) 

การก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
1. ต้องได้รับใบอนุญาตหรือแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น (มาตรา 21) 
2. อาคารที่สูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูง

อาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร การจะร้ือ
ถอน ต้องได้รับอนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (มาตรา 22) 
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3. ระยะเวลาการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 
25) 

4. อาคารมีลักษณะหรืออยู่ในประเภทที่ก าหนด เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ก าหนดให้วิศวกรหรือสถาปนิกต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต 
(มาตรา 26) 

5. การตรวจพิจารณาค าขอรับใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
หรือรายการค านวณที่ยื่นไว้ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย (มาตรา 27) 

6. เมื่อได้รับอนุญาตให้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานกับวันเร่ิมต้น และสิ้นสุดการด าเนินการตามที่
ได้อนุญาต (มาตรา 29) 

7. อาคารประเภทควบคุมการใช้ (มาตรา 32) คือ 
7.1 ส าหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
7.2 ส าหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือ

 กิจการอ่ืน ตามก าหนดในกฎกระทรวง 
8. อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และอาคารตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือด้านสถาปัตยกรรม เพื่อ
ตรวจสอบอาคาร (มาตรา 32 ทวิ)  

9. ระยะเวลาใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต เงื่อนไขการต่ออายุ (มาตรา 35) และ
การห้ามโอนให้บุคคลอ่ืนโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น (มาตรา 36) 

10. กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตตาย ทายาทต้องมีหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายใน 
90 วัน นับแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาย (มาตรา 37) 

11. หากด าเนินการโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถกระท า
ได้โดยการแจ้งและด าเนินการตามมาตรา 39 ทวิ ภายหลัง 

 การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ 
1. การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ร้ือถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใช้เพื่อประกอบ

กิจการโรงมหรสพ ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนี้ด้วย (มาตรา 39 
จัตวา) 
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2. มิให้ผู้ ใดใช้อาคารหรือส่วนใดเป็นโรงมหรสพ  เว้นแต่ได้ รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการที่มีอ านาจและให้มีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรง
มหรสพมีอ านาจเกี่ยวกับใบอนุญาต ดังนี ้(มาตรา 39 เบญจ) 
2.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน 
2.2 ในจังหวัดอ่ืน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ 
2.3 อายุใบอนุญาตมีอายุ 2 ปี และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ให้เป็นไปตามก าหนดใน

กฎกระทรวง (มาตรา 39 ฉ) 
อ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
1. กรณีมีการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยผิดตามกฎหมายนี้มี

อ านาจสั่งให้ระงับ  ห้ามมิให้ใช้หรือเข้าไปในอาคารหรือบริเวณและจัดให้มี
เคร่ืองหมายแสดง (มาตรา 40) 

2. กรณีสามารถแก้ไขได้ตามค าสั่งก าหนดระยะเวลาต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน (มาตรา 41) 
3. กรณีไม่สามารถแก้ไขตามค าสั่งได้ เจ้าพนักงานมีอ านาจสั่งให้ร้ือถอนอาคารภายใน

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ออกตามมาตรา 8 (11) หรือข้อบัญญัติออกตามมาตรา 9 หรือ 10 (มาตรา 42) 

4. ถ้าไม่มีการร้ือถอนตามค าสั่งตามมาตรา 42 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ ดังนี้ 
(มาตรา 43) 
4.1 ยื่นค าขอต่อศาลนับแต่ระยะเวลาตามมาตรา 42 ได้ล่วงพ้นไป ขอให้ศาลสั่งจับกุม

และกักขังโดยให้น า ป.วิ แพ่ง มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
4.2 ร้ือถอนเองโดยผู้กระท าความผิดต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่าย ส่วนการกระท าในการ

ด าเนินการร้ือถอนหากผู้ด าเนินการกระท าโดยรอบคอบแก่พฤติการณ์อีกฝ่ายจะ
เรียกร้องค่าเสียหายมิได้ ส่วนเศษวัสดุก่อสร้างให้เจ้าพนักงานมีอ านาจยึดเก็บรักษา
หรือขายและถือเงินไว้ได้ตามกฎกระทรวง ถ้าเจ้าของอาคารมิได้เรียกเอาทรัพย์สิน
หรือเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันร้ือถอนให้ตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายร้ือถอน 

5. กรณีอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าการจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบายน้ า, บ าบัดน้ า
เสีย เคร่ืองกล หรือระบบอื่น ๆ มีสภาพหรอืการใช้ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน 
อาจเกิดอัคคีภัย เกิดเหตุร าคาญ หรือกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจ (มาตรา 46 ทวิ) 
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5.1 มีค าสั่งห้ามมิให้ใช้อาคาร และจัดเคร่ืองหมายแสดงการห้าม 
5.2 มีค าสั่งให้ท าการแก้ไขอุปกรณ์ให้ปลอดภัย 

6. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงให้เป็นนายตรวจหรือนายช่าง (มาตรา 49) 

การอุทธรณ์ 
1. ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (มาตรา 50) 

1.1 เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธานกรรมการ และให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการควบคุม
อาคารเป็นเลขานุการ 

1.2 เขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการส่วนท้องถิ่น มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธานกรรมการ และให้โยธาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการ 

2. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้ 
2.1 พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
2.2 มีหนังสือเรียกบุคคลเพื่อให้ถ้อยค าประกอบค าวินิจฉัย 
2.3 สอบถามข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการวินิจฉัยอุทธรณ์ 

3. ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ทราบค าสั่ง และการอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการพิจารณาภายใน 60 
วัน นับแต่ได้รับอุทธรณ์ (มาตรา 52) 

นายช่าง นายตรวจ และผู้ตรวจสอบ 
1. ให้นายช่างหรือนายตรวจมีอ านาจเข้าไปในบริเวณที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง  ร้ือถอน 

หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เพื่อตรวจสอบว่ากระท าผิดตาม พ.ร.บ.นี้  และสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือให้แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่ หรือท างานในสถานที่ 
(มาตรา 53) 

2. การปฏิบัติการของนายช่างหรือนายตรวจให้กระท าในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ
อาทิตย์ตก และให้แสดงบัตรประจ าตัวเมื่อมีการร้องขอ (มาตรา 55) 

เขตเพลิงไหม้ 
1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้และมีบริเวณรับเป็นเขตเพลิงไหม้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ

แสดงเขตเพลิงไหม้ ณ ส านักงานของราชการท้องถิ่นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ และมี
แผนที่แสดงพร้อมทั้งระบุการผิดตามพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา 56) 
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2. ภายใน 45 วัน นับแต่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารในเขตเพลิงไหม้ 
และห้ามผู้ที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับอาคารที่ได้รับก่อนเกิดเพลิงไหม้ระงับการกระท า
ตามที่ได้รับอนุญาตเป็นการจัดท าหรือควบคุมโดยทางราชการเพื่อประโยชน์ในการ
บรรเทาทุกข์ หรือดัดแปลง ซ่อมแซมเพื่ออยู่อาศัยหรือใช้สอยชั่วคราว (มาตรา 57) 

3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถปรับปรุงเขตเพลิงไหม้โดยเสนอความเห็นพร้อมแผนที่ต่อ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ภายใน 15 วัน นับแต่เกิดเพลิงไหม้ (มาตรา 58) 

4. ให้น ากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับกรณีต้องจัดให้ได้มาซึ่งที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการก าหนดเขตเพลิงไหม้ (มาตรา 61) 

บทเบ็ดเตล็ด 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรรมการเปรียบเทียบคดีเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น นายช่าง หรือนายตรวจ ตาม พ.ร.บ.นี้ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร (มาตรา 63)  และให้บุคคลดังกล่าวเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 64) 

บทก าหนดโทษ 
 ส าหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้จะมีโทษจ าคุก ปรับ และแนวทางการ

ด าเนินคดี (มาตรา 65-74) 
อัตราค่าธรรมเนียม 
ก าหนดแนบท้ายพระราชบัญญัติ 

 
2.6   แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 

 ความหมายของความรู้ 
สมศักดิ์  ศรีสันติสุข  (2536) ได้อธิบายความหมายของความรู้ว่า จากการที่มนุษย์ต้อง

ประสบกับปรากฏการณ์ทั้งทางธรรมชาติและสังคม กล่าวคือ มนุษย์จะต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมทั้งทาง
ธรรมชาติและทางสังคม ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จึงต้องเข้าใจ
สิ่งแวดล้อม และสังคม และรู้จักแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งที่มาจากสิ่งแวดล้อมและสังคม 
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มนุษย์จะต้องหาความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สาเหตุและการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสังคม ซึ่งความรู้ของมนุษย์ได้มีการพัฒนามากมาย
และมีหลายระดับของความรู้ ตามความสามารถและพื้นฐานของมนุษย์ กล่าวคือ 

1. ความรู้ในทัศนะของบุคคลทั่วไปเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับประสบการณ์ทางธรรมชาติ และ
ทางสังคมของบุคคล ไม่สามารถที่จะเรียบเรียงเป็นความคิดรวบยอดได้ (บุคคลทั่วไป
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ไนที่นี้หมายถึง ประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียน  การ
สอน เช่น ชาวนาชาวไร ่พ่อค้า นักธุรกิจ ชาวบ้านและอื่นๆ) 

2. ความรู้ในทัศนะของนักวิชาการ มีลักษณะที่สามารถกล่าวเป็นความคิดรวบยอดมี
ลักษณะของนามธรรมเป็นส่วนมาก ความรู้ของนักวิชาการจึงต้องเป็นวิทยาศาสตร์ มี
เหตุมีผลสามารถพิสูจน์ได้ มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 

3. ความรู้ในทัศนะของนักปฏิบัติ ความหมายของความรู้ในทัศนะของนักปฏิบัติจะเกี่ยว
จ้องกับความใจในเหตุการณ์ หรือ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและสังคมที่
อธิบายได้ในลักษณะที่สามารถน าไปใช้ได้ 

บุญชม  ศรีสะอาด  (2537) ได้ให้ความหมายความรู้ไว้ว่า ความรู้เป็นความสามารถทาง
สมองในอันที่จะทรงไว้หรือรักษาไว้ซึ่งเร่ืองราวต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับรู้ไว้ในสมอง 

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  (2540) กล่าวว่าความรู้เป็นพฤติกรรมขั้นต้น ซึ่งผู้เรียนเพียงแต่จ าได้
อาจโดยการฝึกหรือการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ ความรู้ขั้นนี้ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ 
ความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฏโครงสร้าง และวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์  (2543) กล่าวว่าความรู้-ความจ า (Knowledge-Memory) 
หมายถึงการระลึกถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ว และรวมถึงการจ าเนื้อเร่ืองต่างๆ ที่
ปรากฏอยู่ในแต่ละเนื้อหาวิชาและที่ เกี่ยวพันกับเนื้อหาวิชานั้นด้วย เช่น ระลึกหรือจ าได้ถึง
วัตถุประสงค์ วิธีการ แบบแผน และเค้าโครงเร่ืองนั้นๆ 

สมิท  (Smith, 1977) ได้ให้ความหมายว่า ความรู้หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
กฏเกณฑ์ และโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหรือค้นคว้า หรือเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ 
สิ่งของ หรือบุคคล ซึ่งได้จากการสังเกต ประสบการณ์หรือจากรายงานการรับรู้ 

Bloom และคณะ (Bloom and others. 1971 : 65) ได้ท าการศึกษาและจ าแนกพฤติกรรมด้าน
ความรู ้ออกเป็น 6 ระดับโดยเรียงตามล าดับชั้นความสามารถจากต่ าไปสูง  ดังนี ้

1.  ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจ าหรือรู้สึกได้ แต่ไม่ใช่การใช้ความเข้าใจไป
ตีความหมายในเร่ืองนั้นๆ เป็นการเรียนรู้ที่เน้นถึงความจ าและการระลึกได้ ต่อความคิด 
วัตถุและปรากฏการณ์ต่าง ๆ เป็นความจ าที่เร่ิมจากสิ่งง่าย ๆ ที่เป็นอิสระแก่กันไปจนถึง
ความจ าในสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความสัมพันธ์ต่อกัน 

2.  ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถจับใจความส าคัญของเร่ืองราวต่างๆ  ทั้งในด้าน
ภาษา รหัส สัญลักษณ์ ความเข้าใจเป็นความสามารถทางสติปัญญา ที่เกี่ยวกับการสื่อ
ความหมายในลักษณะของการตีความ แปลความ ขยายความ และสรุปเพื่อท านาย 



40 

3. การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถน าเอาสิ่งที่ได้ประสบมา เช่นแนวคิด ทฤษฏี
สาระส าคัญต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์  หรือน าไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่ๆ หรือสถานการณ์จริง 

4. การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาแยกแยะวัตถุ หรือเนื้อหาออกเป็น
ส่วนปลีกย่อย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบส่วนย่อย และหลักการ 
หรือทฤษฏี เพื่อให้เข้าใจเร่ืองราวต่าง ๆ และการสืบเสาะความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ 
เพื่อดูว่าประกอบเข้าด้วยกันอย่างไร 

5. การสังเคราะห์หมายถึง ความสามารถในการรวมเร่ืองราว หรือส่วนประกอบย่อยๆ 
หรือส่วนใหญ่ๆ ให้เป็นเร่ืองเดียวกัน เพื่อสร้างรูปแบบ หรือโครงสร้างที่ไม่ชัดเจนมาก
ก่อนให้ชัดเจนขึ้น โดยมีการดัดแปลง ริเร่ิม สร้างสรรค์ภายในขอบข่ายของงาน หรือ
ปัญหาที่ก าหนดเป็นการปรับปรุงของเก่าให้มีคุณค่าขึ้น 

6.  การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับค่านิยม 
ความคิด ผลงาน ค าตอบ วิธีการ และเน้ือหาสาระ เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง โดยมีการ
ก าหนดเกณฑ์เป็นฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผลเป็นขั้นพัฒนาการทาง
ความคิดที่สูงสุดของพุทธิลักษณะ และเป็นความสามารถที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เข้ามาร่วมในการพิจารณาประเมิน เป็น
การตัดสินว่าอะไรดี ไม่ดีอย่างไรใช้หลักเกณฑ์เชื่อถือได้โดยอาศัยข้อเท็จจริงภายใน
และภายนอก ซึ่งในการประเมินนั้นอาจมีอารมณ์ทัศนคติ  และความรู้สึกเข้ามา
เกี่ยวข้อง แต่เน้นหนักทางสติปัญญา 

จากความหมายของความรู้ที่กล่าวมา สรุปได้ว่าความรู้ หมายถึงข้อมูลในรายละเอียดด้าน
ต่าง ๆ ที่เคยได้รับการศึกษาค้นคว้าจากต ารา จากสิ่งที่ได้รับการบอกกล่าว หรือจากประสบการณ์ที่
บุคคลได้เก็บรวบรวมไว้สามารถระลึกได้ และแสดงออกมาได้ แต่ต้องอาศัยเวลาส าหรับการศึกษา 
คร้ังนี้ หมายถึง ความรู้ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารของผู้
ที่มา ขออนุญาตก่อสร้าง ร้ือถอน ดัดแปลงอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   

การวัดความรู้ 
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2540) และไพศาล หวังพานิช (2526) ได้กล่าวถึงวิธีการวัดผล

ด้านความรู้ อาจกระท าได้หลายวิธี เช่น การสังเกต การศึกษากรณี การให้จินตนาการ แต่ที่นิยม    
ทั่ว ๆ ไป คือ วัดโดยการใช้แบบทดสอบหรือข้อสอบ เพราะถือว่าเป็นสิ่งเร้าเพื่อน าไปเร้าผู้ถูกสอบ 
ให้แสดงอาการตอบสนองออกมาด้วยพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การพูด การเขียนท่าทางฯลฯ  เพื่อให้
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สังเกตเห็นหรือนับจ านวนปริมาณได้ เพื่อน าไปแทนอันดับ หรือคุณลักษณะของบุคคลนั้นรูปแบบ
ของข้อสอบ มี 3 ลักษณะ 

1. ข้อสอบปากเปล่า เป็นการสอบโดยใช้การโต้ตอบด้วยวาจาหรือค าพูดระหว่างผู้ท าการ
สอบกับผู้ถูกสอบโดยตรง หรือ บางคร้ังเรียกว่าการสัมภาษณ์ 

2. ข้อสอบข้อเขียน หรือ แบบทดสอบ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
2.1 แบบทดสอบความเรียง เป็นแบบที่ก าหนดค าถามให้ และผู้ตอบจะต้องเรียบ

เรียงค าตอบเอง ลักษณะเด่นอยู่ที่ให้อิสระแก่ผู้ตอบ ผู้ตอบจะต้องเรียบเรียงความรู้ 
ความเข้าใจ และความคิดเห็น แล้วเขียนค าตอบเองตามที่ตนถนัด ผู้ตอบต้องใช้
เวลาส่วนมากไปในการคิดและเขียนตอบ ฉะนั้น ไม่นิยมใช้เว้นแต่ใช้เป็นแบบ
สัมภาษณ์ หรือ ใช้ส ารวจเบื้องต้นเท่านั้น 

2.2 แบบทดสอบแบบตอบสั้น เป็นแบบที่ก าหนดค าถามให้และก าหนดให้ตอบสั้น ๆ 
ผู้ตอบต้องหาค าตอบเองเหมือนความเรียงแต่จ ากัดค าตอบให้ตอบ ซึ่งแบบทดสอบ
ตอบสั้นโดยทั่วไปจะมี 3 ชนิด ได้แก่ 
2.2.1 แบบข้อค าถามสมบูรณ์ รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ แต่ให้

ตอบสั้น ๆ เพียงค าเดียวหรือวลีเดียว 
2.2.2 แบบข้อความไม่สมบูรณ์ รูปการถามจะใช้ประโยคที่เป็นข้อความสมบูรณ์ 

และเว้นช่องว่างให้เติมค าหรือวลีลงไป จะท าให้เป็นประโยคสมบูรณ์ 
2.2.3 แบบเติมค าที่มีความสัมพันธ์ รูปแบบนี้จะตั้งค าถามด้วยประโยคหลัก ตาม

ด้วยค าหรือข้อความย่อย ๆ เว้นให้หาค าตอบเติม ค าตอบที่เติมจะต้อง
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับค าหรือข้อความย่อยที่ก าหนดไว้ให้ 

2.3  แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็นแบบที่ก าหนดให้ทั้งค าถามและค าตอบ ผู้ตอบ
จะต้องเลือกตอบตามค าตอบที่ก าหนดให้ ลักษณะเด่นของแบบทดสอบเลือกตอบ
อยู่ที่ผู้ตอบจะต้องใช้เวลาส่วนมากไปในการอ่านและคิด ส่วนการตอบใช้เวลาน้อย 
การตรวจและการวิเคราะห์ท าได้ง่ายและสะดวก  จึงนิยมใช้ทั่วไปในการรวบรวม
ข้อมูล แบบทดสอบเลือกตอบมีหลายชนิดที่นิยมน ามาใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ 
2.3.1 แบบสองตัวเลือก มีลักษณะเป็นแบบถูกผิดเป็นหลัก ใช้ถามข้อเท็จจริงและ

วัดความรู้ในระดับความจ า  เช่นค านิยามศัพท์ วิธีการ 
2.3.2 แบบหลายตัวเลือก แบบที่ก าหนดค าตอบให้มากกว่า 2 ค าตอบ ซึ่งมีตั้งแต่ 3-

5  ค าตอบ โดยทั่วไปนิยม 4 ค าตอบ จากค าตอบที่ก าหนดให้ ผู้ตอบ
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เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ซึ่งอาจจะเป็นแบบให้เลือกค าตอบที่ถูกต้อง
เพียงค าเดียว หรือเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว หรือ จะเลือก
ค าตอบที่ผิดก็ได้ 

3. ข้อสอบภาคปฏิบัติ เป็นข้อสอบที่ไม่ต้องการให้ผู้ถูกสอบตอบสนองออกมาด้วยค าพูด
หรือ เคร่ืองหมายใด ๆ แต่มุ่งให้แสดงพฤติกรรมด้วยการกระท าจริง ๆ มักเป็นข้อสอบ
ในเนื้อหาวิชาที่ต้องการให้ปฏิบัติจริง (ไพศาล หวังพานิช, 2526) แบบทดสอบที่วัด
ความรู้นั้น ในการสร้างมักจะต้องก าหนดระดับความรู้เชิงพฤติกรรมที่ต้องการวัดได้
ชัดเจน ซึ่งตามทฤษฎีของบลูมและคณะก าหนดระดับความรู้พฤติกรรมไว้  6 ระดับ 
ได้แก่ ความรู้-ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การสังเคราะห์ การวิเคราะห์และ
ประเมินค่า ผู้สร้างจะต้องก าหนดว่าจะวัดให้ครบทุกระดับหรือไม่และจะต้องพิจารณา
ด้วยว่าเนื้อหาใดจะวัดความรู้ระดับใดด้วยส าหรับการศึกษาคร้ังนี้  ผู้ศึกษารวบรวม
ข้อมูลด้วยการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบแบบสองตัวเลือก  มีลักษณะ
เป็นแบบถูกผิด โดยให้ผู้ตอบเช็คเคร่ืองหมาย ลงในช่อง ค าตอบที่เห็นว่าถูก และเช็ค
เคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบที่เห็นว่าผิด โดยจะวัดในส่วนของความรู้ ความเข้าใจ 
และการน าไปใช้ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนเพื่อการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจ 
ความเข้าใจหมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความ จากสื่อ

ความหมายต่างๆ ข้อมูลและสิ่งต่างๆ ที่ได้พบเห็น รับรู้ ซึ่งก็คือ พฤติกรรมด้านความเข้าใจเป็น
พฤติกรรมที่สามารถดัดแปลง แก้ไข สิ่งที่ยากมาเป็นสิ่งที่ง่าย สิ่งซับซ้อนให้เป็นสิ่งธรรมดา ความ
เข้าใจจึงแตกต่างจากความจ า แต่มีความเข้าใจต้องมีพื้นฐานจากการเรียนรู้ ความรู้และความจ าก่อน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น Bloom ได้แยกความเข้าใจออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ (อ้างใน สุรางค์ 
โคว้ตระกูล, 2544) 

1.  การแปลความ (Translation) เป็นความสามารถในการจับใจความให้ถูกต้องกับสิ่งที่สื่อ
ความหมาย หรือความสามารถในการถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษา
หนึ่ง หรือจากการสื่อสารรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง 

2.  การตีความ (Interpretation) เป็นความสามารถในการอธิบายหรือแปลความหมาย
หลายๆ อันมาเรียงกัน โดยท าการจัดระเบียบสรุปย่อเป็นเนื้อความใหม่ได้ โดยยึด
เน้ือหาข้อความเดิมเป็นหลัก ไม่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์อื่นใดมาใช้ 
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3. การขยายความ (Extrapolation) เป็นความสามารถที่ขยายเนื้อหา ข้อมูลที่รับรู้มาให้มาก
ขึ้น หรือเป็นความสามารถ ในการท านาย หรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างดี
โดยอาศัยข้อมูลอ้างอิง หรือแนวโน้มที่เกินเลยจากข้อมูล 

สมุทร  เซ็นเชาวนิช  (2539) กล่าวว่าความเข้าใจ เป็นเร่ืองที่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและประสบการณ์หลาย ๆ ด้านของแต่ละคน ความเข้าใจถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่ง
ของการอ่าน ถ้าอ่านแล้วไม่เกิดความเข้าใจ ก็อาจกล่าวได้ว่าการอ่านที่แท้จริงยังไม่เกิดขึ้นความ
เข้าใจแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1.  ความเข้าใจแบบทันที เป็นความเข้าใจที่ต้องอาศัยความรู้ ความหมายของค าศัพท์ต่าง ๆ 
ที่ผู้เขียนใช้เป็นส่วนใหญ ่จะต้องเข้าใจความหมายที่ส าคัญ ๆ ของส านวนและประโยค
ที่ผู้เขียนใช้ 

2.  ความเข้าใจแบบไตร่ตรอง  เป็นความเข้าใจที่ต้องอาศัยความรอบรู้ ทักษะและ
ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน เป็นหลักใหญ่ เพื่อที่จะได้น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือท าความ
เข้าใจต่างๆได้ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของผู้เขียนว่า  ต้องการจะอธิบาย ชี้แจง สั่งสอน 
ชักจูง หรือให้ความเพลิดเพลิน นอกจากนี้จะต้องสามารถพินิจ พิจารณาไตร่ตรอง หา
ข้อสรุป ความหมายให้เป็นไปตามความนึกคิดที่ผู้เขียนต้องการ ความเข้าใจแบบนี้
จะต้องพึ่งเหตุผล อาศัยการเปรียบเทียบระหว่างประสบการณ์ต่าง ๆ หรือสิ่งที่ได้เคย
พบเห็นมาแล้วในชีวิตเป็นส าคัญ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อ้างใน ประลอง  ครุฑน้อย, 2539) ได้กล่าวถึงความ
เข้าใจว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๆ พอสรุปได้ ดังนี้ 

1. สามารถจ าเร่ืองราวส่วนใหญ่ที่อ่านมาแล้วได้  เมื่อถึงคราวจ าเป็นต้องการจะใช้
ประโยชน์ หรืออ้างอิงก็ท าได้โดยไม่ยาก 

2. สามารถจับใจความส าคัญ ๆ ได้สามารถระบุหรือแยกแยะประเด็นหลักออกจาก
ประเด็นย่อยที่ไม่จ าเป็น หรือส าคัญเกี่ยวข้องมากนักได้ สามารถประเมินได้ว่า
อะไรบ้างที่ควรสนใจเป็นพิเศษ อะไรบ้างที่ควรจะตัดทิ้งไป 

3. สามารถตีความเกี่ยวกับเร่ืองราวหรือข้อคิดเห็นที่อ่านมาแล้วได้อย่างถูกต้อง  มีเหตุผล 
และน่าเชื่อถือ 

4. สามารถสรุปลงความเห็นจากสิ่งที่ได้อ่านมาแล้ว  ได้อย่างถูกต้องมี เหตุผลและ
น่าเชื่อถือ 

5. สามารถใช้วิจารณญาณของตนพิจารณาไตร่ตรองข้อสรุป  หรือการอ้างอิงต่างๆ ของ
ผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง และเป็นระบบไม่สับสน 
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6. สามารถถ่ายโอน หรือผสมผสานความรู้ที่ได้จากการอ่านกับประสบการณ์อ่ืนๆ  ได้
อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

 
2.7   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ชาญชัย  บุตรแสนโคตร (2547)  ได้ศึกษาเร่ืองการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สรุปได้ดังนี้ 
การศึกษาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเขตเทศบาลต าบลหัวขวาง  อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อทราบถึงผลการบังคับใช้กฎหมาย และศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
ระบบบริการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารในขณะที่โครงสร้างของเทศบาลต าบลหัวขวางในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  พบว่า จ านวนบุคลากรในกองช่างมีความเหมาะสมมี
หัวหน้ากองช่างเป็นผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามหน้าที่  ซึ่งมีความส าคัญในการพิจารณาความดี
ความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การโอนย้าย มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอจากงบจัดสรร
ของเทศบาล แต่มีบุคลากรบางส่วนที่ไม่ทราบ สถานที่ท างานยังไม่เป็นสัดสวน วัสดุปกรณ์ที่เป็น 
ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอ แต่มีคุณภาพปานกลาง มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

สินาด  กรีทวี  (2551) ได้ศึกษาเร่ืองการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช 
2552 ในเขตเทศบาลต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เหตุและปัจจัยของปัญหา การบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและแนวทางวิธีการที่เหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและแนวทางวิธีการที่เหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเขต
เทศบาลต าบลวังผา จังหวัดล าพูน สรุปได้ดังนี้  
             ผลการบังคับใช้กฎหมายผู้ยื่นขออนุญาต ไม่เคยทราบถึงขั้นตอนของการขออนุญาตตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร จึงมักประสบปัญหาในการยื่นขอใบอนุญาต ในปัญหาในการยื่นเอกสาร
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จะนัดหมายและออกตรวจสอบตามวันและเวลานัดหมาย แต่มักจะไม่พบกับ
ผู้มายื่นใบอนุญาต ระยะเวลาในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในขณะที่เหตุและปัจจัย
ของการบังคับใช้กฎหมายประชาชนไม่มีความรู้และไม่มีข้อมูลในด้านกฎหมายควบคุมอาคาร  
ประชาชนติดต่อขอรับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายไม่ทราบถึง
ประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคารในพื้นที่ขอตน  ไม่ทราบขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร ไม่อยากเสียค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าใบอนุญาต และไม่อยากเข้ามาติดต่อ
ราชการทางเทศบาลต าบลวังผาง เอกสารและหลักฐานในการยื่นใช้มากเกินไปเจ้าหน้าที่เข้มงวดไม่
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มีความยืดหยุ่นต้องมีวิศวกรรับรองแบบบ้านที่มีพื้นที่เกิน 150 ตารางเมตร  อย่างไรก็ตาม แนวทาง
และวิธีการที่เหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมาย  ในขั้นตอนการยื่นขออนุญาตควรจัดอบรมให้
ความรู้ กฎหมายควบคุมอาคารกับประชาชน ในขั้นตอนการตรวจสถานที่ควรจัดเจ้าหน้าที่ออก
ตรวจสถานที่ให้ตรงเวลานัดและในส่วนขั้นตอนการรับใบอนุญาตผ่านการพิจารณาแล้ว   แนวทาง
มาตรการแก้ไขและส่งเสริมในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.2522 ในภาพรวมนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้หน่วยงานท้องถิ่นมีการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมากที่สุด 

จิรศักดิ ์ พยุงวงศ์  (2550) ได้ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของเจ้าของอาคารที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายควบคุมอาคารของเทศบาลเมืองคลองหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ที่มีต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุมอาคารของเจ้าของอาคารในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง 
และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยประชากรเป้าหมาย 
คือ เจ้าของอาคารที่ได้ขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง ตั้งแต่ปี 2548 – 2550 เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบและการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมีโดยการศึกษาสรุปได้ดังนี้  

ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.2 เป็นผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทบ้านพักอาศัยซึ่งมาขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารที่มีพื้นที่รวม 150 – 299 ตร.ม. ส่วนร้อยละ 33. 3 มีพื้นที่น้อยกว่า 150 ตร.ม.
และ ร้อยละ 31 .3 ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.6 เป็นที่มีขออนุญาตก่อสร้างไม่เกิน 2 ชั้น ที่มีความสูง
ไม่เกิน 9 เมตร ร้อยละ 90  

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการขออนุญาตก่อสร้างพบว่า  ผู้ที่มีขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการขออนุญาตก่อสร้าง  5,001-10,000 บาท  ร้อยละ 30 ส่วน
เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 18.8  เป็นผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคารบนที่ดินขนาด             
51 – 100 ตร.ว. ร้อยละ 32. 9  ในขณะที่ดินขนาดน้อยกว่า 50 ตร.ว. ร้อยละ 23.8  เป็นผู้มาขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร จะขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ดินราคา 5,001 – 10,000 / ตร.ว. ร้อยละ 36.3 
รองลงมาราคา 10,000 – 15,000 / ตร.ว. ร้อยละ 20.4  

อย่างไรก็ตามแนวโน้มที่ประชาชนจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารก็เพราะว่า  การ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารมีหลายขั้นตอนที่ยุ่งยากและการขออนุญาตก่อสร้างอาคารทาให้เสียเวลา
และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ 60 ในส่วนกฎหมายควบคุมอาคารเป็นกฎหมายที่ไม่สามารถนา
มาบังคับใช้ได้จริง นอกจากนี้การก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตและจะท าให้คุ้มค่า
กับราคาที่ดิน 

นายสุขุม ขยันงาน (2554)  ปัญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ. คง  จ.นครราชสีมา  เพื่อศึกษาการ
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ปฏิบัติงานด้านกฎหมายควบคุมอาคาร ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายควบคุมอาคาร และหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุง เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายควบคุมอาคาร เป็นงานวิจัยโดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  
จากกลุ่มผู้ได้รับการบริการสาธารณะ จ านวน 140 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายควบคุมอาคารที่ผ่านมา ก าหนดไว้เป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การยื่นขอรับใบอนุญาตฯ 
การตรวจสอบแนวเขต สถานที่ขอรับใบอนุญาต ฯ การรับใบอนุญาต ฯ และการตรวจ สถานที่ขณะ
ด าเนินการหลังรับใบอนุญาตฯ  

ซึ่งในขณะเดียวกันขั้นตอนดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค เช่น ผู้รับการบริการส่วน
ใหญ่ ไม่ทราบถึงขั้นตอนการดาเนินงานขององค์การ ไม่เข้าใจกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้ง 
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ มีมากยากต่อการเข้าใจ และพบว่า นายตรวจ นายช่าง ผู้ตรวจแบบ        
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ในตัวบทกฎหมาย ประกอบกับมีการละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบแนวเขต สถานที่ขอรับใบอนุญาต ฯ ก่อนและหลังรับใบอนุญาตฯ 
อย่างไร  ก็ตามแนวทาง การแก้ไขและปรับปรุง เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายควบคุม
อาคาร โดยประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายควบคุมอาคารให้มากขึ้น  เพิ่มการมีส่วนร่วมของ 
ผู้น าระดับหมู่บ้าน ผู้น าระดับชุมชน ในการเฝ้าสอดส่องไม่ให้มี ผู้ฝ่าฝืนหรือกระท าผิด และจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ เพียงพอในการออกตรวจเขต ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนาเกี่ยว 
กับกฎหมายควบคุมอาคารให้กับผู้ปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

มะลิวัลย์  โกสุมภ์  (2554) ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  มุ่งศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองตามกฎหมายมหาชน  เกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ในการออกค าสั่งอนุมัติ อนุญาต ให้ด าเนินการเกี่ยวกับอาคาร ตลอดจนอ านาจหน้าที่
ในการควบคุม ดูแล และบังคับการให้การก่อสร้างอาคารมีมาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ เพราะกฎหมาย
ควบคุมอาคารเป็นกฎหมายมหาชนที่มุ่งรักษาประโยชน์  ความสงบสุข และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของประชาชนในสังคมโดยเน้นเร่ืองที่เกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคาร การขออนุญาต การใช้
งานอาคาร เจ้าพนักงาน อ านาจหน้าที่ ค าสั่ง โทษ บทลงโทษ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ แต่ด้วย
สภาพของสังคมในปัจจุบันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยเฉพาะการปลูกสร้างอาคารเพื่อ
เป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบกิจการนั้นมีการก่อสร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เมื่อประชาชนมีความต้องการใช้อาคารมากขึ้นในทางปฏิบัติจึงเกิดปัญหา
เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของการด าเนินการขอรับอนุญาตก่อสร้างของประชาชนต่อเจ้าพนักงาน  และ
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การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการใช้อ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย 
ได้ให้อ านาจไว้นั้นเพื่อบังคับกับอาคารที่ได้ก่อสร้างขึ้นให้อาคารดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายควบคุมอาคาร เน่ืองจากพระราชบัญญัติควบคุมอาคารไม่
เอ้ืออ านวยแก่การท าค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพราะบทบัญญัตินั้นมีความไม่ชัดเจน และไม่ทันต่อ
สภาพสังคมและเทคโนโลยีที่ได้น ามาใช้กับการก่อสร้างอาคารในปัจจุบัน  ปัญหาที่เกี่ยวกับตัวเจ้า
พนักงานที่กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ ปัญหาประชาชนผู้เป็นเจ้าของอาคารที่ค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงของอาคาร อีกทั้งพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้เป็น
กฎหมายที่มีการออกกฎหมายล าดับรองมาบังคับใช้เป็นจ านวนมากและในแต่ละท้องถิ่นก็บังคับใช้
แตกต่างกันออกไป ถึงแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์หลักคือการคุ้มครองประโยชน์และความปลอดภัย
ของประชาชนเป็นหลักแต่ก็ยากแก่การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะน าไปปฏิบัติด้วยความเข้าใจอย่าง
ท่องแท้ ซึ่งแทนที่กฎหมายดังกล่าวจะเป็นเคร่ืองมือต่อการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานและ
ประชาชน แต่กลับเป็นอุปสรรคในการบังคับใช้  

ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ให้สามารถรองรบัปัญหาต่างๆ เหล่านี้ที่เกิดขึ้นและเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

 
2.8   กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งจะน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในคร้ังนี้ โดยแบ่งเป็นตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ได้ดังรูปที่ 2.2 
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รูปที่ 2.2  กรอบแนวคิดการศึกษาและแนวทางการพัฒนาความเข้าใจของประชากร 
 ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง           

 
 2.9   สรุป 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้าหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของ
ผู้อ่ืน ที่ได้อ้างถึงนั้น ผู้วิจัยจึงพอสรุปแนวคิดต่าง ๆ ดังนี ้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น สรุปได้ว่าการปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่
รัฐได้กระจายอ านาจการบริหารกิจการภายในท้องถิ่นให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล และ

       ความรู้เบื้องต้นของ
กฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 และ บทก าหนดโทษ
ในการฝ่า ฝืนกฎหมาย 

       ช่องทางการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความ
เข้าใจ ความสนใจ เกี่ยวกับการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522   

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   

2. อายุ   

3. ระดับการศึกษา   

4. อาชีพ   

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

6. พื้นที่อยู่อาศัย   

7. มีแผนการก่อสร้างอาคารในระยะ 5 ปี   

8. มีที่ดินเป็นของตนเอง  

9. ขนาดสมาชิกในครอบครัว   
 

ตัวแปรต้นท่ี 1 

ตัวแปรต้นท่ี 2 

ตัวแปรตาม 
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ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นเอง แต่อยู่บนพื้นฐานของการบริหารที่ไม่ใช่รัฐอิสระ ยังคงอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลจากรัฐบาลกลางอยู่  โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้เลือกผู้น าใน
พื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนให้บุคคลผู้อยู่ในท้องถิ่นรู้จักปัญหาได้แก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ตรงจุด 

2. แนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล สรุปได้ว่าการปกครองท้องถิ่นมีความส าคัญ
คือเป็นรากฐานการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย   เพราะเป็นเสมือนสถาบันที่
ฝึกสอนประชาชนให้รู้สึกว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น ท าให้เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึ่งมีต่อท้องถิ่น
ตนเอง การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองและควบคุมการปกครอง การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาการเมือง ความส าคัญนี้ จึง
เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา โดยสรุปแล้วได้
กล่าวถึงข้อมูลทั่วไป และข้อมูลในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารของผู้ที่มาขออนุญาตก่อสร้าง ร้ือถอน ดัดแปลงอาคารตาม พรบ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง ดังได้กล่าว
ไว้แล้วข้างต้น  

4. สาระส าคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยสรุปแล้วได้กล่าวถึงการ
บทบาท หน้าที่  ก าหนดมาตรการ การควบคุมอาคาร ให้เป็นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร ทั้งในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การ
ป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการผังเมือง  การ
สถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร 

5. แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ สรุปได้ว่าความรู้ หมายถึงข้อมูลในรายละเอียดด้าน
ต่างๆ ที่เคยได้รับการศึกษาค้นคว้าจากต ารา จากสิ่งที่ได้รับการบอกกล่าว หรือจาก
ประสบการณ์ที่บุคคลได้เก็บรวบรวมไว้ สามารถระลึกได้ และแสดงออกมาได้ แต่ต้อง
อาศัยเวลาส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ หมายถึง ความรู้ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารของผู้ที่มาขออนุญาตก่อสร้าง ร้ือถอน ดัดแปลง
อาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ส่วนความเข้าใจหมายถึงความสามารถใน
การแปลความ ตีความ และขยายความ จากสื่อความหมายต่างๆ ข้อมูลและสิ่งต่างๆ ที่
ได้พบเห็น รับรู้ ซึ่งก็คือ พฤติกรรมด้านความเข้าใจเป็นพฤติกรรมที่สามารถดัดแปลง 
แก้ไข สิ่งที่ยากมาเป็นสิ่งที่ง่าย สิ่งซับซ้อนให้เป็นสิ่งธรรมดา ความเข้าใจจึงแตกต่าง
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จากความจ า แต่มีความเข้าใจต้องมีพื้นฐานจากการเรียนรู้ ความรู้และความจ าก่อน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ท าการวิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีประโยชน์ต่อ
การท าการวิจัยในคร้ังนี้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ทั้งในด้าน พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 สามารถสรุปและพิจารณาได้ว่า  กฎหมายควบคุมอาคาร ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่เกิดจากการกระจายอ านาจและการถ่ายโอน
ภารกิจจากส่วนกลางให้กับท้องถิ่นเป็นผู้ถือปฏิบัติและบังคับใช้กับประชาชนในพื้นที่
ของท้องถิ่นเอง ซึ่งบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกันย่อมมีผลต่อการศึกษาที่ปรากฎออกมา
ย่อมแตกต่างกันออกไป ประกอบด้วยผู้วิจัยหลายท่านยังไม่ได้มองถึงการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายควบคุมอาคารที่ให้เกิดการมีประสิทธิภาพมากนัก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ผู้ปฏิบัติงานในด้านการน าองค์กรสู่ความส าเร็จจากการน านโยบายไปปฏิบัติ  ตาม
นโยบายที่รัฐถ่ายโอนภารกิจให้  

7. กรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการก าหนด ตัวแปรต้น ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้        
ตัวแปรต้นที่ 1 ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ  เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พื้นที่อยู่อาศัย  มีแผนการก่อสร้างอาคารใน
ระยะ 5 ปี  มีที่ดินเป็นของตนเอง และ ขนาดสมาชิกในครอบครัว  ตัวแปรต้นที่ 2  
ได้แก่ ช่องทางการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจ ความสนใจ เกี่ยวกับการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522    ที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม 
อันได้แก่  ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ บทก าหนดโทษ
ในการฝ่า ฝืนกฎหมาย ประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  อ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ในการสร้างแบบทดสอบที่วัดความรู้ โดยใช้แบบ 
ทดสอบแบบเลือกตอบแบบสองตัวเลือก มีลักษณะเป็นแบบถูกผิด โดยให้ผู้ตอบเช็ค
เคร่ืองหมาย ลงในช่อง ค าตอบที่เห็นว่าใช่ และเช็คเคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบ
ที่เห็นว่าไม่ใช่ 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
การส ารวจความรู้ของประชากรเกี่ยวกับข้อบังคับในการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร: 

ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาความรู้ ความเข้าใจ
ของประชาชน ในการติดต่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง   
ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา และ หาแนวทางการพัฒนาความเข้าใจของ
ประชากรเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522  เบื้องต้น  ในด้านช่องทางการรับรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร ความเข้าใจ ความสนใจ เกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร  ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนด
โทษในการฝ่า ฝืนกฎหมาย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งมีรายละเอียดในขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย ดังนี ้ 
 
3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.  ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาการในเขตพื้นที่ขององค์การบริหาร              
ส่วนต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  10  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านไร่  บ้าน
กุดโบสถ์  บ้านท่าอ่าง  บ้านท่าอ่าง  บ้านดอนพราหมณ์  บ้านท่าอ่าง  บ้านหนองเสา
เดียว  บ้านหนองโสน  บ้านหนองไผ่พัฒนา  บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา  ซึ่งมี
ประชากรทั้งหมด จ านวน  4,127 คน 

2.   กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง   อ าเภอโชค
ชัย  จังหวัดนครราชสีมา  10  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านไร่  บ้านกุดโบสถ์  บ้านท่าอ่าง  บ้าน
ท่าอ่าง  บ้านดอนพราหมณ์  บ้านท่าอ่าง  บ้านหนองเสาเดียว  บ้านหนองโสน  บ้าน
หนองไผ่พัฒนา  บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  จ านวน 354  
คน  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ตารางส าเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์แกน  ที่
ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5  (Krejcie  and  Morgan. 1970 : 608)  โดยแบ่งสัดส่วน
ของครูตามจ านวนครูของแต่ละสถานศึกษา แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random 
Sampling) ดังตาราง 3.1 
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ตารางที่ 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที่ บ้าน จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1 ไร ่ 293 25 
2 กุดโบสถ์ 709 61 
3 ท่าอ่าง 38 3 
4 ท่าอ่าง 16 1 
5 ดอนพราหมณ์ 344 30 
6 ท่าอ่าง 27 2 
7 หนองเสาเดียว 996 85 
8 หนองโสน 404 35 
9 หนองไผ่พัฒนา 710 61 

10 หนองเสาเดียวใหม่พัฒนา 590 51 
 รวม 4,127 354 

 

3.2   เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้เป็นแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเคร่ืองมือออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  

ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พื้นที่อยู่อาศัย  มีแผนการก่อสร้างอาคารในระยะ  5 ปี  
มีที่ดินเป็นของตนเอง และ ขนาดสมาชิกในครอบครัว  จ านวน 9 ข้อ  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับช่องทางการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจ ความสนใจ 
เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  จ านวน 6 ข้อ 

ตอนที่ 3 เป็นแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และบท
ก าหนดโทษในการฝ่า ฝืนกฎหมาย จ านวน 15 ข้อ   

 

3.3   การด าเนินการวิจัย  
ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้  

1. ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวคิดจากต าราที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ากับดูแล 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522  เพื่อมาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม  



53 

2. วิเคราะห์วัตถุประสงค์เนื้อหาโครงสร้างของการวิจัยเพื่อก าหนดแนวทางและหา
ขอบเขตส าหรับการออกแบบสอบถาม  

3. วิเคราะห์ประเด็นค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
4. ประมวลค าถามที่จะถาม และเรียบเรียงเพื่อสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง   
5. น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  พิจารณาให้

ข้อเสนอแนะ ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม  
6. น าแบบสอบถามไปให้ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านแบบสอบถามตรวจสอบ

และแนะน าข้อบกพร่อง 
7. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามฉบับร่าง น าแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ 

เพื่อน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อไป  
  
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังต่อไปนี้  
1. ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเดินทางไปยังพื้นที่ในเขตต าบลท่าอ่าง  

อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา   
3. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 354 คน พร้อมกับนัด

หมายวันเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
4. ผู้วิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา คัดเลือก

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จ านวน 340 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.04  ของจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 

 
3.5   การวิเคราะห์ข้อมูล   

1.   การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พื้นที่อยู่อาศัย มีแผนการก่อสร้างอาคารใน
ระยะ 5 ปี  มีที่ดินเป็นของตนเอง และ ขนาดสมาชิกในครอบครัว โดยใช้การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ เพื่อหาค่าความถี่และร้อยละ 

2.   การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 2  ข้อมูลช่องทางการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจ ความ
สนใจ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อหาค่าความถี่และร้อยละ 
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3.   การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 3  ข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นของกฎหมาย
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนดโทษในการฝ่า ฝืนกฎหมาย โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อหาค่าความถี่และร้อยละ  

 
3.6   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

การศึกษาคร้ังนี้ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. สถิติพื้นฐาน คือ  (ชูศร ี วงษ์รัตนะ, 2544) 

1.1 ร้อยละ (percentage) 
 

 
   

เมื่อ    f     แทน   ความถี่ 
    n     แทน   จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 

1.2 คะแนนเฉลี่ย (mean)  
 

X    =   

      
เมื่อ    X      แทน   คะแนนเฉลี่ย 

    X      แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      N       แทน   จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
 

1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

 
 

เมื่อ         S.D.   แทน   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   แทน   ผลรวมคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง  
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 แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง  
    n   แทน   จ านวนตัวอย่างทั้งหมด  

 
2. สูตรการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย (t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระ 

ต่อกัน ของกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม  (สุวรีย์  ศิริโภคาภิรมย์, 2546) 
 

 
 

เมื่อ               t    แทน   ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา การแจกแจงที  
                                                     (t – Distribution)  

          แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที ่2 ตามล าดับ  
         ,   แทน   ค่าความแปรปรวนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2  
                ตามล าดับ  
           ,   แทน   ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ 1และกลุ่มที ่2  
                                          ตามล าดับ  

           df   แทน   ชั้นแห่งความอิสระ  
 

3. สถิติส าหรับทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัว
แปรอิสระที่จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป ใช้วิธีการทดสอบเอฟ (F-test) จากวิธีการ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้สูตร (Hinkle, 
Wiersma dnd Jurs, 1982 : 261) 

 

 
 
เมื่อ     F   แทน   ค่าสถิติในการแจกแจงแบบ เอฟ (F-Distribution) 

MSb   แทน   ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (mean square between group)  
MSw   แทน   ความแปรปรวนภายในกลุ่ม (mean square within group)  
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  K  แทน   จ านวนกลุ่มที่ศึกษา 
  N  แทน   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 
4. การทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ หลังจากพบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ด้วยวิธีการของ 

เชฟเฟ่ (Scheffe Method) โดยใช้สูตร (Hinkle, Wiersma and Jurs, 1982 : 266) 
 

 
 

เมื่อ    F  แทน   ค่าสถิติในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 
   แทน   ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในกลุ่มที่ 1 
   แทน   ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในกลุ่มที่ 1 

MSW  แทน   ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
  K  แทน   จ านวนกลุ่มที่ศึกษา 
  ni  แทน   จ านวนตัวอย่างในกลุ่มที่ 1 
  nj  แทน   จ านวนตัวอย่างในกลุ่มที่ 2 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การส ารวจความรู้ของประชากรเกี่ยวกับข้อบังคับในการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร: 

ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยได้ท าการ สอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
340 คน และได้น าข้อมูลจากแบบ สอบถามมาวิเคราะห์หา ค่าความถี่ และค่าร้อยละและได้น าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางและความเรียง  โดย อธิบายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3 ช่องทางการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจ ความสนใจ เกี่ยวกับการขออนุญาต

ก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
4.4 ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนดโทษในการ              

ฝ่าฝืนกฎหมาย 
4.5 ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนดโทษในการ              

ฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามกลุ่ม 
 

4.1   สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี ้
n   แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
X   แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 
S.D.   แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
F   แทน  ค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-test) 
t   แทน  ค่าสถิติทดสอบที (t-test) 
df   แทน  ระดับขั้นเสรี (degree of freedom) 
SS   แทน  ผลรวมก าลังสอง 
MS  แทน  ผลเฉลี่ยก าลังสอง 
*p  0.05 แทน  การมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
p>0.05   แทน  ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.2   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยแสดงผลเป็นความถี่ และร้อยละ

เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา   อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พื้นที่อยู่
อาศัย  มีแผนการก่อสร้างอาคารในระยะ 5 ปี  มีที่ดินเป็นของตนเอง และ ขนาดสมาชิกในครอบครัว 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.1  

 

ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุม่ตัวอย่าง ( n = 340 )  

จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ   
ชาย 173 50.90 
หญิง 167 49.10 

2.  อายุ    
ต่ ากว่า 20 ปี 29 8.50 
อายุ 21 - 30 ปี  59 17.40 
อายุ 31 – 40 ปี 89 26.20 

อายุ 40 ปีขึ้นไป  163 47.90 
3.  ระดับการศึกษา    

ประถมศึกษา 108 31.80 
มัธยมศึกษาตอนต้น  64 18.80 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 81 23.80 
อนุปริญญา / ปวส.  45 13.20 
ปริญญาตรี 36 10.60 
สูงกว่าปริญญาตรี  6 1.80 

4.  อาชีพ    
รับราชการ/พนักงานของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 25 7.40 
พนักงานบริษัทเอกชน  71 20.90 
เกษตรกรรม 150 44.10 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว        94 27.60 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)   

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง ( n = 340 )  

จ านวน ร้อยละ 

5.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    
ต่ ากว่า  5,000  บาท 84 24.70 
5,000 บาท – 10,000 บาท  155 45.60 
10,001 บาท – 20,000  บาท 78 22.90 
20,001 บาท ขึ้นไป  23 6.80 

6.  พื้นที่อยู่อาศัย   
โฉนดที่ดิน 171 50.30 
น.ส. 3 ก.  142 41.80 
ภบท. 5 18 5.30 
ส.ป.ก. 4-01 9 2.60 

7.  มีแผนการปลูกสร้าง ภายใน 5 ปี หรือไม่   
มี 155 45.60 
ไม่มี 185 54.40 

8.  มีที่ดินเป็นของตนเอง หรือไม่   
มี 239 70.30 
ไม่มี 101 29.70 

9.  ขนาด สมาชิกในครัวเรือน   
1 – 2 คน  45 13.20 
3 – 4 คน 177 52.10 
5 – 6 คน 70 20.60 
ตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไป 48 14.10 

 
จากตาราง 4.1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 340 คน สรุปผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
เมื่อวิเคราะห์เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน 173 คน  

คิดเป็นร้อยละ 50.90   รองลงมาเป็น เพศหญิง จ านวน 167 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.10   
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เมื่อวิเคราะห์อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ส่วนใหญ่มีอายุ  40  ขึ้นไป จ านวน             
163 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.90  รองลงมา  มีอายุ 31 – 40 ปี 89 26.20  จ านวน 89 คน  คิดเป็นร้อยละ 
26.20  อายุ 21 - 30 ปี  59 17.40  จ านวน 59 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.40  และน้อยสุดคือ ต่ ากว่า 20 ปี  
29 8.50  จ านวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.50 

เมื่อวิเคราะห์ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 108 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.80  รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80  
อนุปริญญา / ปวส.  จ านวน 45 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.20  ปริญญาตรี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.60  และน้อยสุดคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 

เมื่อวิเคราะห์อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม จ านวน 
150 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.10  รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 94 คน  คิดเป็นร้อยละ 
27.60 พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90  และน้อยสุดคือ รับราชการ/
พนักงานของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   จ านวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.40 

เมื่อวิเคราะห์รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 5,000 บาท – 10,000 บาท  จ านวน 155 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.60  รองลงมาคือ  ต่ ากว่า  
5,000  บาท จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70  10,001 บาท – 20,000  บาท จ านวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.90  และต่ าสุดคือ 20,001 บาท ขึ้นไป  จ านวน 23  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.80 

 เมื่อวิเคราะห์พื้นที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่อาศัยเป็น 
โฉนดที่ดิน จ านวน 171 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.30  รองลงมาคือ น.ส. 3 ก.  จ านวน 142 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 41.80  ภบท. 5  จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30  และต่ าสุดคือ ส.ป.ก. 4-01 จ านวน 9 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 2.60  

เมื่อวิเคราะห์การมีแผนการปลูกสร้าง ภายใน 5 ปี หรือไม่ ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ส่วนใหญ่ ไม่มีแผนการปลูกสร้างภายใน 5 ปี จ านวน185 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40  รองลงมาคือ           
มีไม่มีแผนการปลูกสร้างภายใน 5 ปี จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60  

เมื่อวิเคราะห์การมีที่ดินเป็นของตนเอง หรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่              
มีที่ดินเป็นของตนเอง จ านวน 239 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.30  รองลงมาคือ  ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง 
จ านวน 101 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.70 

เมื่อวิเคราะห์ขนาด สมาชิกในครัวเรือน ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีสมาชิก
ในครัวเรือน 3 – 4 คน จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 52.10  รองลงมาคือ 5 – 6 คน  จ านวน 70 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 20.60 1 – 2 คน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20  และตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไป  จ านวน 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 14.10 
 
4.3   ช่องทางการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจ ความสนใจ เกีย่วกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

 
 

 

รูปที่ 4.1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการอ่านและเข้าใจภาษา 
 

จากรูปที่ 4.1  การพิจารณาช่องทางการรับรู ้ข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจ ความสนใจ เกี่ยวกับ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  จ าแนกตามระดับการ
อ่านและเข้าใจภาษา  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการอ่านและเข้าใจภาษาอยู่ใน
ระดับดี  จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ49.10  รองลงมาคือ  อยู่ในระดับปานกลาง  จ านวน 93 คน      
คิดเป็น ร้อยละ 27.40  ระดับดีเยี่ยม  จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ13.80  และน้อยสุดคือ ระดับอ่อน 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70   
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รูปที่ 4.2  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความสนใจ ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร  
        เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

จากรูปที่ 4.2  การพิจารณาช่องทางการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจ ความสนใจ เกี่ยวกับ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  จ าแนกตามความ
สนใจติดตาม ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความสนใจ ติดตาม ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ระดับปาน
กลาง จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80  รองลงมาคือ ระดับน้อย จ านวน 78 คน คิดเป็น ร้อยละ 
22.90   ระดับมาก  จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 21.87  ระดับน้อยที่สุด  จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.90  และน้อยสุดคือ  ระดับมาก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60   
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รูปที่ 4.3  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความรู้ ความเข้าใจ 

 เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
จากรูปที่ 4.3  การพิจารณาช่องทางการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจ ความสนใจ เกี่ยวกับ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จ าแนกตามความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ระดับปานกลาง จ านวน 136 คน            
คิดเป็นร้อยละ 40.00  รองลงมาคือ ระดับน้อย จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60  ระดับน้อยที่สุด 
จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  ระดับมาก  จ านวน 44 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.90  และน้อยสุด
คือ ระดับมากที่สุดจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50    
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รูปที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการได้รับข้อมูลข่าวสาร 
            เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 
จากรูปที่ 4.4  การพิจารณาช่องทางการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจ ความสนใจ เกี่ยวกับ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จ าแนกตามการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทาง อบต.  จ านวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.80  รองลงมาคือ  จากคนรอบข้าง โดยการบอกต่อ  จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50  
ทางโทรทัศน์ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 20.03 ทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.10  ทางวิทยุ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60  และต่ าสุดคือ ทางหนังสือพิมพ์  จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.70   
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รูปที่ 4.5  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางใด สะดวกที่สุด  
             ในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 
จากรูปที่ 4.5  การพิจารณาช่องทางการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจ ความสนใจ เกี่ยวกับ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  จ าแนกตามช่องทางใด
สะดวกที่สุด ในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ช่องทาง สะดวกที่สุด ในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  คือ ทาง อบต.  จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาคือ จากคน
รอบข้าง โดยการบอกต่อ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ20.00  ทางโทรทัศน์  จ านวน 49 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 14.40  ทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.40  ทางวิทยุ  จ านวน 30 คน             
คิดเป็นร้อยละ 8.80  และต่ าสุดคือ ทางหนังสือพิมพ์  จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.90   
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รูปที่  4.6   จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางใด ที่ท่านจะสะดวก  
                 และได้รับรู้ถึง ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จาก อบต.   
                 มากที่สุด 
 

จากรูปที่ 4.6  การพิจารณาช่องทางการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจ ความสนใจ เกี่ยวกับ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  จ าแนกตามช่องทางใด 
ที่ท่านจะสะดวก และได้รับรู้ถึง ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จาก 
อบต. มากที่สุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าช่องทางที่จะสะดวก และได้รับรู้ถึง 
ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 จาก อบต. มากที่สุด คือ การออก
ประชาสัมพันธ์ ในหมู่บ้าน  จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70  รองลงมาคือ เสียงตามสาย จาก 
อบต.  จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 47  คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 
เข้ามาติดต่อที่ อบต.ด้วยตัวอง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20  แผ่นพับ ใบปลิว  จ านวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.40  และต่ าสุดคือ  รถประชาสัมพันธ์ อบต. จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90   
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4.4 ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืน
 กฎหมาย 
 
ตารางที่ 4.2  จ านวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่ตอบค าถาม ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.

ควบคุมอาคาร 

รายการ 
ตอบถูก 

จ านวน (ร้อยละ) 
ตอบผิด 

จ านวน (ร้อยละ) 
1.  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ 

คลังสินค้า ส านักงานและสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น  ซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

272  (80.00) 68  (20.00) 

2.  การจะก่อสร้างอาคารใด ๆ ต้องได้รับการอนุญาตจาก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนท าการก่อสร้าง 

279  (82.10) 61  (17.90) 

3.  อาคาร บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว ขนาด 80.00  ตารางเมตรไม่
ต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารก่อน เพราะไม่ ถือว่าเป็น
อาคารเข้าข่ายต้องขออนุญาตก่อสร้าง 

143  (42.10) 197  (57.90) 

4.  ห้องแถว มีตั้งแต่ 5 ห้อง ขึ้นไป จึงเรียกว่า  “อาคารห้อง
แถว” 

96  (28.20) 244  (71.80) 

5.  อาคาร ที่มีช่องเปิด หรือหน้าต่าง  ต้องมีระยะห่างจาก
แนวเขตที่ดินของผู้อ่ืน ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  

259 
(76.20) 

81 
(23.80) 

6.  ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ออกใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (ใบ อ.1) 

91  (26.80) 249  (73.20) 

7.  ป้าย ขนาด ตังแต่ 500 ตารางเซนติเมตร ถือว่าเป็นอาคาร 183  (53.80) 157  (46.20) 
8.  จ านวนแบบแปลนอาคาร ใช้ในการยื่นประกอบการขอ

อนุญาตก่อสร้างมี จ านวนทั้งสิ้น  2 ชุด 
117  (34.40) 223  (65.60) 

9.  แบบแปลนยื่นขออนุญาตก่อร้างอาคาร ไม่เกิน 150.00 
ตารางเมตร อนุโลมให้มีเฉพาะ แผนที่สังเขปและผัง
บริเวณได้ 

234  (68.80) 106  (31.20) 

รวม 186 (54.71) 154 (45.29) 
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          จากตารางที่  4.2 ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนด
โทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย  ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 340 คน ในภาพรวม พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม ถูกต้อง จ านวน 186 คน  คิดเป็นร้อยละ 
54.71  ส่วนข้อที่ตอบผิด จ านวน 154 คน  คิดเป็นร้อยละ  45.29  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ข้อค าถามที่ 1  “อาคาร”  หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน
และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ตอบว่า “ ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก) จ านวน  272 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.00  และ ตอบว่า  “ ไม่ใช่ ”  
(ซึ่งเป็นค าตอบที่ผิด) จ านวน 68 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.00   

ข้อค าถามที่ 2  การจะก่อสร้างอาคารใด ๆ ต้องได้รับการอนุญาตจาก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก่อนท าการก่อสร้าง  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ ใช่ ” (ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก) 
จ านวน  279  คน คิดเป็นร้อยละ 82.10  และ ตอบว่า “ ไม่ใช่ ” (ซึ่งเป็นค าตอบที่ผิด)  จ านวน 61 คน  
คิดเป็นร้อยละ 17.90   

ข้อค าถามที่ 3  อาคาร บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว ขนาด 80.00  ตารางเมตรไม่ต้องขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารก่อน เพราะไม่ ถือว่าเป็นอาคารเข้าข่ายต้องขออนุญาตก่อสร้าง  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ตอบว่า “ ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ผิด) จ านวน  197  คน คิดเป็นร้อยละ 57.90  และ ตอบว่า 
“ ไม่ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก) จ านวน 143 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.10   

ข้อค าถามที่ 4  ห้องแถว มีตั้งแต่ 5 ห้อง ขึ้นไป จึงเรียกว่า  “อาคารห้องแถว” ผู้ตอบแบบ 
สอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ผิด) จ านวน 244  คน คิดเป็นร้อยละ 71.80  และ 
ตอบว่า “ ไม่ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก) จ านวน 96 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.80   

ข้อค าถามที่ 5  อาคาร ที่มีช่องเปิด หรือหน้าต่าง  ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้อ่ืน 
ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ผู้ตอบแบบ สอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก) จ านวน  
259 คน คิดเป็นร้อยละ 76.20  และ ตอบว่า “ ไม่ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ผิด) จ านวน 81 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 23.80   

ข้อค าถามที่ 6  ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นผู้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ใบ อ.1) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ผิด)  จ านวน  249 คน คิดเป็นร้อยละ 73.20  
และ ตอบว่า “ ไม่ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก) จ านวน 91 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.80   

ข้อค าถามที่ 7  ป้าย ขนาด ตังแต่ 500 ตารางเซนติเมตร ถือว่าเป็นอาคาร  ผู้ตอบแบบ        
สอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า  “ ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก)  จ านวน  183 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.80  
และ ตอบว่า “ ไม่ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ผิด) จ านวน 157 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.20   
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ข้อค าถามที่  8  จ านวนแบบแปลนอาคาร ใช้ในการยื่นประกอบการขออนุญาตก่อสร้างมี 
จ านวนทั้งสิ้น  2 ชุด  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ผิด)  จ านวน  
223 คน  คิดเป็นร้อยละ  65.60  และ ตอบว่า  “ ไม่ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก)  จ านวน 117 คน              
คิดเป็นร้อยละ 34.40   

ข้อค าถามที่  9  แบบแปลนยื่นขออนุญาตก่อร้างอาคาร ไม่เกิน 150.00 ตารางเมตร อนุโลม
ให้มีเฉพาะ แผนที่สังเขปและผังบริเวณได้  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ ใช่ ”  (ซึ่งเป็น
ค าตอบที่ถูก) จ านวน  234 คน คิดเป็นร้อยละ 68.80 และ ตอบว่า “ ไม่ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ผิด) 
จ านวน 106 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.20   
 

ตารางที่ 4.3  จ านวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่ตอบค าถาม ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอน
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

รายการ 
ตอบถูก 

จ านวน (ร้อยละ) 
ตอบผิด 

จ านวน (ร้อยละ) 
1.  อัตราค่าธรรมเนียมใบ อนุญาตก่อสร้างอาคาร (ใบ อ.1) 

ใบละ 50 บาท 
98  (28.80) 242  (71.20) 

2.  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องแนบส าเนาบัตร
ประชากร ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  
อย่างละ 1 ชุด ประกอบการยื่นขออนุญาต ด้วย 

253  (74.40) 87  (25.60) 

3.  กรณ ีที่ดินที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มิได้เป็นที่ดิน
ของตนเอง ไม่ต้องแนบหนังสือยินยอมให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน ก็ได้ 

179  (52.60) 161  (47.40) 

4.  เมื่อได้ยื่นเอกสาร แบบแปลน เพื่อท าการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร กับหน่วยงานท้องถิ่นแล้วสามารถ
ก่อสร้างอาคารได้เลย โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน 
เพราะถือว่าได้ ติดต่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นที่
เรียบร้อยแล้วก่อสร้างอาคารในที่ดิน ก็ได้ 

145  (42.60) 195  (57.40) 

รวม 169 (49.70) 171 (50.30) 
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จากตารางที่  4.3  ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนด
โทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย  ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 340 คน ในภาพรวม พบว่า  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ถูกต้อง จ านวน  
169 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.70  ส่วนข้อที่ตอบผิด จ านวน 171 คน  คิดเป็นร้อยละ  50.30  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ข้อค าถามที่  1  อัตราค่าธรรมเนียมใบ อนุญาตก่อสร้างอาคาร (ใบ อ.1) ใบละ 50 บาท
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ผิด) จ านวน  242 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.20  และ ตอบว่า “ ไม่ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก) จ านวน 98 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.80   

ข้อค าถามที่  2  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องแนบส าเนาบัตรประชากร ส าเนา
ทะเบียนบ้าน ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  อย่างละ 1 ชุด  ประกอบการยื่นขออนุญาตด้วย  ผู้ตอบแบบ 
สอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก) จ านวน  253 คน คิดเป็นร้อยละ 74.40 และ 
ตอบว่า “ ไม่ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ผิด)  จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60   

ข้อค าถามที่  3  กรณี ที่ดินที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มิได้เป็นที่ดินของตนเอง ไม่ต้อง
แนบหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินก็ได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ ไม่ใช่ ”    
(ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก)  จ านวน  179 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.60  และ ตอบว่า  “ ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบ         
ที่ผิด)  จ านวน 161 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.40   

ข้อค าถามที่  4  เมื่อได้ยื่นเอกสาร แบบแปลน เพื่อท าการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กับ
หน่วยงานท้องถิ่นแล้วสามารถก่อสร้างอาคารได้เลย โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน เพราะถือว่า
ได้ติดต่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อสร้างอาคารในที่ดิน  ก็ได้  ผู้ตอบแบบ 
สอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า  “ ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ผิด)  จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 57.40  
และ  ตอบว่า “ ไม่ใช่ ” (ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก)  จ านวน  145 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.60  
 
ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่ตอบค าถาม ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
 บทลงโทษ 

รายการ 
ตอบถูก 

จ านวน (ร้อยละ) 
ตอบผิด 

จ านวน (ร้อยละ) 
1. ผู้ใดฝ่าฝืน ก่อสร้างอาคาร ก่อนได้รับอนุญาต  ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  

232  (68.20) 108  (31.80) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 

รายการ 
ตอบถูก 

จ านวน (ร้อยละ) 
ตอบผิด 

จ านวน (ร้อยละ) 
2. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร สามารถโอนแก่ผู้อื่นได้ หากผู้

นั้นจะท าการปลูกสร้างอาคารแบบเดียวกัน 
223  (65.60) 117  (34.40) 

รวม 228  (67.06) 112  (32.94) 

 
จากตารางที่  4.4  ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนด

โทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย  ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ด้าน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
340 คน ในภาพรวม พบว่า  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ถูกต้อง จ านวน 228 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.06  
ส่วนข้อที่ตอบผิด จ านวน 112 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.94   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ข้อค าถามที่ 1  ผู้ใดฝ่าฝืน ก่อสร้างอาคาร ก่อนได้รับอนุญาต  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า           
“ ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก) จ านวน  232 คน คิดเป็นร้อยละ 68.20 และ ตอบว่า  “ ไม่ใช่ ” (ซึ่งเป็น
ค าตอบที่ผิด)  จ านวน 108 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.80 

ข้อค าถามที่ 2  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร สามารถโอนแก่ผู้อ่ืนได้ หากผู้นั้นจะท าการปลูก
สร้างอาคารแบบเดียวกัน  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ตอบว่า  “ใช่ ”  (ซึ่งเป็นค าตอบที่ผิด)  
จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 65.60 และ ตอบว่า  “ ไม่ใช่ ” (ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก)  จ านวน 117 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.40 
 
ตารางที่ 4.5  จ านวนและร้อยละของความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ          

บทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามเพศ  

เพศ 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 

ด้านความรู้เกี่ยวกับ
บทก าหนดโทษ ใน 
พรบ. ควบคุมอาคาร 

รวม ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด 
ชาย 95 

(54.91) 
78 

(45.09) 
86 

(49.71) 
87 

(50.29) 
108 

(62.43) 
65 

(37.57) 
173 

(100.00) 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ)  

เพศ 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 

ด้านความรู้เกี่ยวกับ
บทก าหนดโทษ ใน 
พรบ. ควบคุมอาคาร 

รวม ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด 
หญิง 91 

(54.49) 
76 

(45.51) 
83 

(49.70) 
84 

(50.30) 
120 

(71.86) 
47 

(28.14) 
167 

(100.00) 

รวม 
186  

(54.71) 
154  

(45.29) 
169 

(49.70) 
171  

(50.30) 
228   

(67.06) 
112   

(32.94) 
382  

(100.00) 
 

จากตารางที่ 4.5  แสดงความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ          
บทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามเพศ  พบว่า ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.  ผู้ที่มี
ความรูส้่วนใหญ่ คือ ผู้ที่เป็นผู้ชาย โดยตอบค าถามถูกต้อง จ านวน 95 คน  (ร้อยละ 54.91)  ส่วนด้าน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ผู้ที่มีความรู้ ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่เป็น
ผู้ชาย โดยตอบค าถามถูกต้อง จ านวน 86 คน (ร้อยละ 49.71) และ ด้านความรู้เกี่ยวกับบท      
ก าหนดโทษ ในพรบ. ควบคุมอาคาร ผู้ที่มีความรู้ ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่เป็นผู้หญิง โดยตอบค าถาม
ถูกต้อง  จ านวน 120 คน  (ร้อยละ 71.86)   

 
ตารางที่ 4.6  จ านวนและร้อยละของความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ          

บทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามอายุ 

อายุ 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 

ด้านความรู้เกี่ยวกับ
บทก าหนดโทษ ใน 
พรบ. ควบคุมอาคาร 

รวม ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด 
ต่ ากว่า 20 ปี 14 

(48.28) 
15 

(51.72) 
14 

(48.28) 
15 

(51.72) 
13 

(48.83) 
16 

(55.17) 
29 

(100.00) 
อายุ 21 - 30 ปี  34 

(57.63) 
25 

(42.37) 
29 

(49.15) 
30 

(50.85) 
42 

(71.19) 
17 

(28.81) 
59 

(100.00) 
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 

อายุ 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 

ด้านความรู้เกี่ยวกับ
บทก าหนดโทษ ใน 
พรบ. ควบคุมอาคาร 

รวม ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด 
อายุ 31 – 40 ปี 51 

(57.30) 
38 

(42.70) 
47 

(52.81) 
42 

(47.19) 
64 

(71.91) 
25 

(20.09) 
89 

(100.00) 
อายุ 40 ปีขึ้นไป  87 

(53.37) 
76 

(46.63) 
79 

(48.47) 
84 

(51.53) 
109 

(66.87) 
54 

(33.23) 
163 

(100.00) 

รวม 
186  

(54.71) 
154  

(45.29) 
169 

(49.70) 
171  

(50.30) 
228   

(67.06) 
112   

(32.94) 
382  

(100.00) 
 

จากตารางที่ 4.6  แสดงความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ          
บทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามอายุ  พบว่า ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.  ผู้ที่มี
ความรู้ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยตอบค าถามถูกต้อง จ านวน 87 คน  (ร้อยละ 53.37)  
ส่วน ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ผู้ที่มีความรู้ ส่วนใหญ่ คือ 
ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยตอบค าถามถูกต้อง จ านวน 79 คน (ร้อยละ 48.47)  และ ด้านความรู้
เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ ในพรบ. ควบคุมอาคาร ผู้ที่มีความรู้ ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป 
โดยตอบค าถามถูกต้อง  จ านวน 109 คน  (ร้อยละ 66.87)  
 

ตารางที่ 4.7  จ านวนและร้อยละของความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ          
บทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 

ด้านความรู้เกี่ยวกับ
บทก าหนดโทษ ใน 
พรบ. ควบคุมอาคาร 

รวม ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด 
ประถมศึกษา 56 

(51.85) 
52 

(48.15) 
51 

(47.22) 
57 

(52.78) 
70 

(64.81) 
38 

(35.19) 
108 

(100.00) 
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ตารางที่ 4.7  (ต่อ) 

ระดับการศึกษา 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 

ด้านความรู้เกี่ยวกับ
บทก าหนดโทษ ใน 
พรบ. ควบคุมอาคาร 

รวม ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด 
มัธยมศึกษาตอนต้น  34 

(53.13) 
30 

(46.87) 
32 

(50.00) 
32 

(50.00) 
41 

(64.06) 
23 

(39.94) 
64 

(100.00) 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. 

45 
(55.56) 

36 
(44.44) 

40 
(49.38) 

41 
(50.62) 

54 
(66.67) 

27 
(33.33) 

81 
(100.00) 

อนุปริญญา / ปวส.  26 
(57.78) 

19 
(42.22) 

22 
(48.89) 

23 
(51.11) 

34 
(75.56) 

11 
(24.44) 

45 
(100.00) 

ปริญญาตรี 22 
(61.11) 

14 
(38.89) 

20 
(55.56) 

16 
(44.44) 

25 
(69.44) 

11 
(30.56) 

36 
(100.00) 

สูงกว่าปริญญาตรี  3 
(50.00) 

3 
(50.00) 

4 
(66.67) 

2 
(33.33) 

4 
(66.67) 

2 
(33.33) 

6 
(100.00) 

รวม 
186  

(54.71) 
154  

(45.29) 
169 

(49.70) 
171  

(50.30) 
228   

(67.06) 
112   

(32.94) 
382  

(100.00) 
 

จากตารางที่ 4.7  แสดงความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ          
บทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
พรบ.  ผู้ที่มีความรู้ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาโดยตอบค าถามถูกต้อง จ านวน 
56 คน  (ร้อยละ 51.85) ส่วน ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ผู้ที่
มีความรู้ ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา โดยตอบค าถามถูกต้อง จ านวน 51 คน 
(ร้อยละ 47.22)  และ ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ ในพรบ. ควบคุมอาคาร ผู้ที่มีความรู้ ส่วน
ใหญ่ คือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา โดยตอบค าถามถูกต้อง จ านวน 70 คน (ร้อยละ 64.81)  
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ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ          
บทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 

ด้านความรู้เกี่ยวกับ
บทก าหนดโทษ ใน 
พรบ. ควบคุมอาคาร 

รวม ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด 
รับราชการ/
พนักงานของรัฐ / 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

14 
(56.00) 

11 
(44.00) 

13 
(52.00) 

12 
(48.00) 

20 
(80.00) 

5 
(20.00) 

25 
(100.00) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน  

41 
(57.75) 

30 
(42.25 

35 
(49.30) 

36 
(50.70) 

48 
(67.61) 

23 
(32.39) 

71 
(100.00) 

เกษตรกรรม 78 
(52.00) 

72 
(48.00) 

75 
(50.00) 

75 
(50.00) 

97 
(64.67) 

53 
(35.33) 

150 
(100.00) 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว        

53 
(56.38) 

41 
(43.62) 

46 
(48.94) 

48 
(51.06) 

63 
(67.02) 

31 
(32.98) 

94 
(100.00) 

รวม 
186  

(54.71) 
154  

(45.29) 
169 

(49.70) 
171  

(50.30) 
228   

(67.06) 
112   

(32.94) 
382 

(100.00) 
 

จากตารางที่ 4.8 แสดงความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และบท
ก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามอาชีพ  พบว่า ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.              
ผู้ที่มีความรู้ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยตอบค าถามถูกต้อง จ านวน 78 คน  
(ร้อยละ 52.00)  ส่วน ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ผู้ที่มี
ความรู้ ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยตอบค าถามถูกต้อง จ านวน 75 คน (ร้อย
ละ 50.00)  และ ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ ในพรบ. ควบคุมอาคาร ผู้ที่มีความรู้ ส่วนใหญ่ 
คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยตอบค าถามถูกต้อง  จ านวน 97 คน  (ร้อยละ 64.67)  
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ตารางที่ 4.9 จ านวนและร้อยละของความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ          
บทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 

ด้านความรู้เกี่ยวกับ
บทก าหนดโทษ ใน 
พรบ. ควบคุมอาคาร 

รวม ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด 
ต่ ากว่า  5,000  บาท 44 

(52.38) 
40 

(47.62) 
43 

(51.19) 
41 

(48.81) 
54 

(64.29) 
30 

(35.71) 
84 

(100.00) 
5,000 บาท – 10,000 
บาท  

86 
(55.48) 

69 
(44.52) 

74 
(47.74) 

81 
(52.26) 

104 
(67.10) 

51 
(32.90) 

155 
(100.00) 

10,001 บาท – 20,000  
บาท 

43 
(55.13) 

35 
(44.87) 

40 
(51.28) 

38 
(48.72) 

55 
(70.51) 

23 
(29.49) 

78 
(100.00) 

20,001 บาท ขึ้นไป  13 
(56.52) 

10 
(43.48) 

12 
(52.17) 

11 
(47.83) 

15 
(65.22) 

8 
(34.78) 

23 
(100.00) 

รวม 
186  

(54.71) 
154  

(45.29) 
169 

(49.70) 
171  

(50.30) 
228   

(67.06) 
112   

(32.94) 
382 

(100.00) 
 

จากตารางที่ 4.9 แสดงความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ บท
ก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
พรบ. ผู้ที่มีความรู้ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีรายได้ 5,000 บาท – 10,000 บาท โดยตอบค าถามถูกต้อง 
จ านวน 86 คน  (ร้อยละ 55.48)  ส่วน ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ผู้ที่มีความรู้ ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีรายได้ 5,000 บาท – 10,000 บาท โดยตอบค าถามถูกต้อง 
จ านวน 74 คน (ร้อยละ 47.74)  และ ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ ในพรบ. ควบคุมอาคาร ผู้ที่
มีความรู้ ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีรายได้ 5,000 บาท – 10,000 บาท โดยตอบค าถามถูกต้อง  จ านวน 104 
คน  (ร้อยละ 67.10)  
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ตารางที่ 4.10  จ านวนและร้อยละของความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ              
         บทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามพื้นที่อยู่อาศัย 

พื้นที่อยู่อาศัย 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 

ด้านความรู้เกี่ยวกับ
บทก าหนดโทษ ใน 
พรบ. ควบคุมอาคาร 

รวม ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด 
โฉนดที่ดิน 94 

(54.97) 
77 

(45.03) 
87 

(50.88) 
84 

(49.12) 
113 

(66.08) 
58 

(33.92) 
171 

(100.00) 
น.ส. 3 ก.  77 

(54.23) 
65 

(45.77) 
67 

(47.18) 
75 

(52.82) 
98 

(69.01) 
43 

(30.99) 
142 

(100.00) 
ภบท. 5 10 

(55.56) 
8 

(44.44) 
10 

(55.56) 
8 

(44.44) 
12 

(66.67) 
6 

(33.33) 
18 

(100.00) 
ส.ป.ก. 4-01 5 

(55.56) 
4 

(44.44) 
5 

(55.56) 
4 

(44.44) 
5 

(55.56) 
4 

(44.44) 
9 

(100.00) 

รวม 
186  

(54.71) 
154  

(45.29) 
169 

(49.70) 
171  

(50.30) 
228   

(67.06) 
112   

(32.94) 
382 

(100.00) 
 

จากตารางที่ 4.10 แสดงความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ          
บทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามพื้นที่อยู่อาศัย  พบว่า ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
พรบ. ผู้ที่มีความรู้ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีพื้นที่อยู่อาศัยเป็นโฉนดที่ดิน โดยตอบค าถามถูกต้อง จ านวน 
94 คน  (ร้อยละ 54.97)  ส่วน ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ผู้
ที่มีความรู้ ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีพื้นที่อยู่อาศัยเป็นโฉนดที่ดิน โดยตอบค าถามถูกต้อง จ านวน 87 คน 
(ร้อยละ 50.88)  และ ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ ในพรบ. ควบคุมอาคาร ผู้ที่มีความรู้ ส่วน
ใหญ่ คือ ผู้ที่มีพื้นที่อยู่อาศัยเป็นโฉนดที่ดิน โดยตอบค าถามถูกต้อง จ านวน 113 คน  (ร้อยละ 66.08)  
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ตารางที่ 4.11 จ านวนและร้อยละของความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ
 บทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามมีแผนการปลูกสร้าง ภายใน 5 ปี 
 หรือไม่ 

มีแผนการปลูกสร้าง 
ภายใน 5 ปี หรือไม่ 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 

ด้านความรู้เกี่ยวกับ
บทก าหนดโทษ ใน 
พรบ. ควบคุมอาคาร 

รวม ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด 
มี 84 

(54.19) 
71 

(45.81) 
70 

(45.16) 
85 

(54.84) 
105 

(67.74) 
50 

(32.26) 
155 

(100.00) 
ไม่มี 102 

(55.14) 
83 

(44.86) 
99 

(53.51) 
86 

(46.49) 
123 

(66.49) 
62 

(33.51) 
185 

(100.00) 

รวม 
186  

(54.71) 
154  

(45.29) 
169 

(49.70) 
171  

(50.30) 
228   

(67.06) 
112   

(32.94) 
382 

(100.00) 
 

จากตารางที่ 4.11 แสดงความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ          
บทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามมีแผนการปลูกสร้าง ภายใน 5 ปี หรือไม่ พบว่า 
ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. ผู้ที่มีความรู้ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่ไม่มีแผนการปลูกสร้าง ภายใน 5 ปี 
โดยตอบค าถามถูกต้อง จ านวน 102 คน  (ร้อยละ 55.14)  ส่วน ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอน
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ผู้ที่มีความรู้ ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่ไม่มีแผนการปลูกสร้าง ภายใน 5 ปี 
โดยตอบค าถามถูกต้อง จ านวน 99 คน (ร้อยละ 53.51)  และ ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ ใน
พรบ. ควบคุมอาคาร ผู้ที่มีความรู้ ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่ไม่มีแผนการปลูกสร้าง ภายใน 5 ปี โดยตอบ
ค าถามถูกต้อง จ านวน 123 คน  (ร้อยละ 66.49)  
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ตารางที่ 4.12 จ านวนและร้อยละของความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ             

          บทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตาม มีที่ดินเป็นของตนเองหรือไม่ 

มีที่ดินเป็นของตนเอง
หรือไม่ 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 

ด้านความรู้เกี่ยวกับ
บทก าหนดโทษ ใน 
พรบ. ควบคุมอาคาร 

รวม ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด 
มี 132 

(55.23) 
107 

(44.77) 
121 

(50.63) 
118 

(49.37) 
161 

(67.36) 
78) 

(32.64) 
239 

(100.00) 
ไม่มี 54 

(53.47) 
47 

(46.53) 
48 

(47.52) 
53 

(52.48) 
67 

(66.34) 
34) 

(33.66) 
101 

(100.00) 

รวม 
186  

(54.71) 
154  

(45.29) 
169 

(49.70) 
171  

(50.30) 
228   

(67.06) 
112   

(32.94) 
382 

(100.00) 
 

จากตารางที่ 4.12  แสดงความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ          
บทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามมีที่ดินเป็นของตนเองหรือไม่  พบว่า ด้านความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. ผู้ที่มีความรู้ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีที่ดินเป็นของตนเอง โดยตอบค าถามถูกต้อง 
จ านวน 132 คน  (ร้อยละ 55.32)  ส่วน ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ผู้ที่มีความรู้ ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีที่ดินเป็นของตนเอง โดยตอบค าถามถูกต้อง จ านวน 121 คน 
(ร้อยละ 50.63)  และ ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ ในพรบ. ควบคุมอาคาร ผู้ที่มีความรู้ ส่วน
ใหญ่ คือ ผู้ที่มีที่ดินเป็นของตนเอง โดยตอบค าถามถูกต้อง จ านวน 161 คน  (ร้อยละ 67.63)  
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ตารางที่ 4.13 จ านวนและร้อยละของความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
 บทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามขนาดสมาชิกในครัวเรือน 

ขนาดสมาชิกใน
ครัวเรือน 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 

ด้านความรู้เกี่ยวกับ
บทก าหนดโทษ ใน 
พรบ. ควบคุมอาคาร 

รวม ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด ตอบถูก ตอบผิด 
1 – 2 คน  24 

(53.33) 
21 

(46.67) 
22 

(48.89) 
23 

(51.11) 
26 

(57.78) 
19 

(42.22) 
45 

(100.00) 
3 – 4 คน 96 

(54.24) 
81 

(45.76) 
85 

(48.02) 
92 

(51.98) 
122 

(68.93) 
55 

(31.07) 
177 

(100.00) 
5 – 6 คน 40 

(57.14) 
30 

(42.86) 
37 

(52.86) 
33 

(47.14) 
48 

(68.57) 
22 

(31.43) 
70 

(100.00) 
ตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไป 26 

(54.17) 
22 

(45.83) 
25 

(52.08) 
23 

(47.92) 
32 

(66.67) 
16 

(33.33) 
48 

(100.00) 

รวม 
186  

(54.71) 
154  

(45.29) 
169 

(49.70) 
171  

(50.30) 
228   

(67.06) 
112   

(32.94) 
382 

(100.00) 
 

จากตารางที่ 4.13  แสดงความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ          
บทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามขนาดสมาชิกในครัวเรือน พบว่า ด้านความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. ผู้ที่มีความรู้ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน  โดยตอบค าถาม
ถูกต้อง จ านวน 96 คน  (ร้อยละ 54.24)  ส่วน ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ผู้ที่มีความรู้ ส่วนใหญ่ ผู้ที่มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน โดยตอบค าถามถูกต้อง 
จ านวน 85  คน (ร้อยละ 48.02)  และ ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ ในพรบ. ควบคุมอาคาร            
ผู้ที่มีความรู้ ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน โดยตอบค าถามถูกต้อง จ านวน 122  
คน  (ร้อยละ 68.93)  
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4.5   ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืน

 กฎหมาย จ าแนกตามกลุ่ม 

การเปรียบเทียบความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนด
โทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามกลุ่ม โดยตัวแปรที่มี 2 กลุ่ม ใช้สถิติค่าที (t-test) ชนิดเป็น
อิสระแก่กันท าการทดสอบ ส่วนตัวแปรที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป  โดยใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการทดสอบรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe 
Method) มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.14  เปรียบเทียบความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนด

โทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามเพศ 

รายการ 
ชาย  (n = 173) หญิง  (n = 167) 

t p 
X  S.D. X  S.D. 

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

0.55 0.14 0.54 0.13 0.86 0.39 

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

0.49 0.26 0.49 0.26 0.15 0.87 

ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ            
ในพรบ. ควบคุมอาคาร 

0.62 0.35 0.71 0.30 -2.69 0.007* 

รวม 0.54 0.13 0.55 0.11 0.27 0.78 

*p  0.05 
 

จากตาราง  4.14 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอ
โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ที่มีเพศต่างกัน ในภาพรวมมีความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในราย
ด้าน พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ ใน พรบ. ควบคุมอาคาร กลุ่มเพศหญิงมีความรู้
มากกว่ากลุ่มเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนด
 โทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามอายุ 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม 0.231 3 0.077 3.835 0.010* 
ภายในกลุ่ม 6.733 336 0.020   
รวม 6.963 339    

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอน
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม 0.206 3 0.069 0.978 0.403 
ภายในกลุ่ม 23.602 336 0.070   
รวม 23.808 339    

ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ            
ในพรบ. ควบคุมอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม 1.447 3 0.482 4.429 0.005* 
ภายในกลุ่ม 36.579 336 0.109   
รวม 38.026 339    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.248 3 0.083 5.367 0.001* 
ภายในกลุ่ม 5.180 336 0.015   
รวม 5.428 339    

*p  0.05 
 

จากตาราง  4.15 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอ
โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ที่มีอายุต่างกัน ในภาพรวมมีความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ ใน พรบ. ควบคุม
อาคาร และด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

เมื่อตรวจพบนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยการทดสอบตาม
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) ได้ผล ดังตารางที่ 4.16 
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ตารางที่ 4.16 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามอายุ 

ความรู้เบื้องต้นของ
กฎหมายควบคุมอาคาร 

 
ต่ ากว่า 20 ปี อายุ 21-30 ปี อายุ 31-40 ปี อายุ 40 ปีขึ้นไป 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุม
อาคาร X  

0.51 0.57 0.57 0.52 
ต่ ากว่า 20 ปี 0.51 - 0.368 0.260 0.994 
อายุ 21-30 ปี 0.57 - - 0.999 0.163 
อายุ 31-40 ปี 0.57 - - - 0.05* 
อายุ 40 ปีขึ้นไป 0.52 - - - - 

ด้านความรู้เกี่ยวกับบท
ก าหนดโทษใน พรบ. 
ควบคุมอาคาร X  

0.46 0.70 0.71 0.66 
ต่ ากว่า 20 ปี 0.46 - 0.019* 0.007* 0.026* 
อายุ 21-30 ปี 0.70 - - 0.998 0.924 
อายุ 31-40 ปี 0.71 - - - 0.787 
อายุ 40 ปีขึ้นไป 0.66 - - - - 

ในภาพรวม X  
0.49 0.56 0.58 0.53 

ต่ ากว่า 20 ปี 0.49 - 0.109 0.012* 0.521 
อายุ 21-30 ปี 0.56 - - 0.844 0.414 
อายุ 31-40 ปี 0.58 - - - 0.023 
อายุ 40 ปีขึ้นไป 5.53 - - - - 

*p  0.05 
 

จากตาราง 4.16  พบว่า ในภาพรวม กลุ่มที่มีอายุต่างกัน มีความรู้เบื้องต้นของกฎหมาย
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย กลุ่มอายุ 31-40 ปี มีความรู้
มากกว่า กลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า
ในด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร กลุ่มอายุ 31-40 ปี  มีความรู้มากกว่ากลุ่มอายุ 40 
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ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษใน พรบ. 
ควบคุมอาคาร กลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี มีความรู้น้อยกว่า กลุ่มอายุ 21-30 ปี กลุ่มอายุ 31-40 ปี และ 
กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 4.17 เปรียบเทียบความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนด

โทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามระดับการศึกษา 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม 0.208 5 0.042 2.058 0.070 
ภายในกลุ่ม 6.755 334 0.020   
รวม 6.963 339    

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอน
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม 0.095 5 0.019 0.267 0.931 
ภายในกลุ่ม 23.713 334 0.071   
รวม 23.808 339    

ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ            
ในพรบ. ควบคุมอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม 0.365 5 0.073 0.648 0.663 
ภายในกลุ่ม 37.660 334 0.113   
รวม 38.026 339    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.149 5 0.030 1.886 0.096 
ภายในกลุ่ม 5.279 334 0.016   
รวม 5.428 339    

 
จากตาราง  4.17 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชค

ชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน พบว่ามีความรู้
เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย             
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.18 เปรียบเทียบความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนด
 โทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามอาชีพ 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม 0.136 3 0.045 2.238 0.084 
ภายในกลุ่ม 6.827 336 0.020   
รวม 6.963 339    

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอน
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม .020 3 0.007 0.094 0.963 
ภายในกลุ่ม 23.788 336 0.071   
รวม 23.808 339    

ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ            
ในพรบ. ควบคุมอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม 0.387 3 0.129 1.151 0.329 
ภายในกลุ่ม 37.639 336 0.112   
รวม 38.026 339    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.070 3 0.023 1.461 0.225 
ภายในกลุ่ม 5.358 336 0.016   
รวม 5.428 339    

 
จากตาราง  4.18 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอ

โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ที่มีอาชีพต่างกัน ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน พบว่ามีความรู้
เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.19 เปรียบเทียบความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนด
 โทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม 0.209 3 0.070 3.471 0.016* 
ภายในกลุ่ม 6.754 336 0.020   
รวม 6.963 339    
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ตารางที่ 4.19 ต่อ 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอน
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม 0.117 3 0.039 0.552 0.647 
ภายในกลุ่ม 23.691 336 0.071   
รวม 23.808 339    

ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ            
ในพรบ. ควบคุมอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม .120 3 0.040 0.356 0.785 
ภายในกลุ่ม 37.905 336 0.113   
รวม 38.026 339    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.059 3 0.020 1.231 0.298 
ภายในกลุ่ม 5.369 336 0.016   
รวม 5.428 339    

*p  0.05 
 

จากตาราง  4.19 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอ
โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ในภาพรวม มีความรู้เบื้องต้นของ
กฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อตรวจพบนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยการทดสอบตาม
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe Method) ได้ผล ดังตารางที่ 4.20 
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ตารางที่ 4.20  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 
 2522  และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล         
 ท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ย ต่อ
 เดือน 

ความรู้เบื้องต้นของ
กฎหมายควบคุมอาคาร 

 ต่ ากว่า   
5,000 บาท 

5,000 บาท – 
10,000 บาท 

10,001 บาท – 
20,000  บาท 

20,001 บาท  
ขึ้นไป 

ด้านความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุม
อาคาร X  

 0.50 0.55 0.55 0.60 
ต่ ากว่า  5,000  บาท 0.50 - 0.12 0.25 0.04* 
5,000 บาท – 10,000 
บาท  

0.55 - - 1.00 0.50 

10,001 บาท – 20,000  
บาท 

0.55 - - - 0.53 

20,001 บาท ขึ้นไป  0.60 - - - - 

*p  0.05 
 

จากตาราง 4.20  พบว่า ในภาพรวม กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือนต่างกัน มีความรู้เบื้องต้น
ของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย ในด้านความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคาร กลุ่มที่มีรายได้ 20,001 บาท ขึ้นไป  มีความรู้มากกว่า กลุ่มที่มี
รายได้ ต่ ากว่า  5,000  บาท  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.21 เปรียบเทียบความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนด
 โทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามพื้นที่อยู่อาศัย 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม 0.032 3 0.011 0.514 0.673 
ภายในกลุ่ม 6.931 336 0.021   
รวม 6.963 339    
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ) 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

 

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอน
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม 0.175 3 0.058 0.829 0.479 
ภายในกลุ่ม 23.633 336 0.070   
รวม 23.808 339    

ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ            
ในพรบ. ควบคุมอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม 0.365 3 0.122 1.084 0.356 
ภายในกลุ่ม 37.661 336 0.112   
รวม 38.026 339    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.041 3 0.014 0.851 0.467 
ภายในกลุ่ม 5.387 336 0.016   
รวม 5.428 339    

 

จากตาราง 4.21  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอ
โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ที่มีพื้นที่อยู่อาศัยต่างกัน ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน มีความรู้
เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 

ตารางที่ 4.22  เปรียบเทียบความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนด
 โทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามมีแผนการปลูกสร้าง ภายใน 5 ป ีหรือไม่ 

รายการ 
มี  (n = 155) ไม่มี  (n = 185) 

t p 
X  S.D. X  S.D. 

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

0.54 0.14 0.55 0.13 -0.43 06.6 

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

0.45 0.24 0.53 0.27 -2.80 0..00* 

ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ            
ในพรบ. ควบคุมอาคาร 

0.67 0.33 0.66 0.33 0.25 0.79 

รวม 0.53 0.12 0.56 0.13 -1.75 0.08 

*p  0.05 
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จากตาราง  4.22 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอ
โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ที่มีแผนการปลูกสร้างภายใน5 ป ีหรือไม่ ต่างกัน ในภาพรวมมีความรู้
เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กลุ่มที่ไม่มีแผนการปลูกสร้างภายใน5 ปี  มี
ความรู้มากกว่ากลุ่มที่มีแผนการปลูกสร้างภายใน5 ปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 

ตารางที่ 4.23  เปรียบเทียบความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนด
 โทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามมีที่ดินเป็นของตนเองหรือไม่ 

รายการ 
มี  (n = 239) ไม่มี  (n = 101) 

t p 
X  S.D. X  S.D. 

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

0.55 0.14 0.53 0.14 0.76 0.44 

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

0.50 0.27 0.47 0.25 0.84 0.40 

ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ            
ในพรบ. ควบคุมอาคาร 

0.67 0.33 0.65 0.34 0.38 0.70 

รวม 0.55 0.12 0.53 0.12 1.12 0.26 

จากตาราง  4.23 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอ
โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ที่มีที่ดินเป็นของตนเองหรือไม่ต่างกัน ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า
มีความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 
ตารางที่ 4.24 เปรียบเทียบความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนด
 โทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามขนาดสมาชิกในครัวเรือน 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม 0.024 3 0.008 0.384 0.765 
ภายในกลุ่ม 6.939 336 0.021   
รวม 6.963 339    
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ) 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอน
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม 0.070 3 0.023 0.329 0.804 
ภายในกลุ่ม 23.738 336 0.071   
รวม 23.808 339    

ด้านความรู้เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ            
ในพรบ. ควบคุมอาคาร 

ระหว่างกลุ่ม 0.553 3 0.184 1.654 0.177 
ภายในกลุ่ม 37.472 336 0.112   
รวม 38.026 339    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.046 3 0.015 0.959 0.412 
ภายในกลุ่ม 5.382 336 0.016   
รวม 5.428 339    

 
จากตาราง 4.24  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอ

โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ที่มีขนาดสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน ในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน 
มีความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การส ารวจความรู้ของประชากรเกี่ยวกับข้อบังคับในการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร: 

ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา   การวิจัยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
5.1   สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏผลดังนี้  กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 340 คน              

ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 50.90 โดยมีอายุ 
40 ปีขึ้นไป จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 47.90  มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน108 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 150 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.10  มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 บาท – 10,000 บาท จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60  มีพื้นที่อยู่อาศัยเป็น
โฉนดที่ดิน จ านวน 171 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.30  แต่ส่วนใหญ่ไม่มีแผนการปลูกสร้างภายใน 5 ปี  
จ านวน185 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40  ขณะที่ มีที่ดินเป็นของตนเอง จ านวน 239 คน  คิดเป็นร้อยละ 
70.30  และมีสมาชิกใน ครัวเรือน 3 – 4 คน จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 52.10    

5.1.2 ช่องทางการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจ ความสนใจ เกี่ยวกับการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ช่องทางการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจ ความสนใจ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  โดยส่วนใหญ่มีระดับการอ่านและเข้าใจภาษา 
อยู่ในระดับดี จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ49.10  มีความสนใจติดตาม ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ระดับปานกลาง จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ  41.80  มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ระดับปานกลาง  จ านวน 136 คน  คิดเป็น
ร้อยละ40.00  ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   ทาง อบต.  จ านวน 
98 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80  โดยเห็นว่าช่องทาง สะดวกที่สุด ในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  คือ ทาง อบต. จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ36.50 และเห็นว่า
ช่องทางที่จะสะดวก และได้รับรู้ถึง ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522  จาก 
อบต. มากที่สุด คือ การออกประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน จ านวน 101 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.70  แสดง
ให้เห็นว่า ประชากร มีการอ่านและเข้าใจภาษาดี แต่ยังไม่ค่อยติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการขอ
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อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  เท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตาม
ประชากรยังให้ความส าคัญในการที่จะใช้ อบต. เป็นช่องทางในการหาความรู้ และได้รับความรู้จาก
การประชาสัมพันธ์  ของ อบต.  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา ต้องมีการพัฒนาการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522  และควรมีการปรับปรุงรถประชาสัมพันธ์ของ อบต. ในการ
ออกประชาสัมพันธ์ให้กับประชากรได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

5.1.3 ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนดโทษในการ 
ฝ่าฝืนกฎหมาย 

1.   ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร  ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน             
340 คน ในภาพรวม พบว่า  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ถูกต้อง จ านวน 186 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 54.71  ส่วนข้อที่ตอบผิด จ านวน 154 คน  คิดเป็นร้อยละ  45.29  

2. ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 340 คน ในภาพรวม พบว่า  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ถูกต้อง 
จ านวน  169 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.70  ส่วนข้อที่ตอบผิด จ านวน 171 คน  คิดเป็นร้อย
ละ  50.30   

3. ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ด้านความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 340 
คน ในภาพรวม พบว่า  มีผู้ตอบแบบสอบถาม  ถูกต้อง จ านวน 228 คน  คิดเป็นร้อยละ 
67.06  ส่วนข้อที่ตอบผิด จ านวน 112 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.94    

5.1.4 ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนดโทษในการ
 ฝ่าฝืนกฎหมาย จ าแนกตามกลุ่ม 

ผลการเปรียบเทียบความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนด
โทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย  สรุปได้ดังนี้ 

1. ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  ที่มีเพศต่างกัน ในภาพรวมมีความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่แตกต่างกัน  

2. ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  ที่มีอายุต่างกัน ในภาพรวมมีความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร 
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พ.ศ. 2522  และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  ที่มีอาชีพต่างกัน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

5. ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ในภาพรวม มีความรู้เบื้องต้นของ
กฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

6. ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  ที่มีพื้นที่อยู่อาศัยต่างกัน ในภาพรวม มีความรู้เบื้องต้นของกฎหมาย
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

7. ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  ที่มีแผนการปลูกสร้างภายใน5 ปี หรือไม่ ต่างกัน ในภาพรวมมีความรู้
เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืน
กฎหมาย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

8. ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  ที่มีที่ดินเป็นของตนเองหรือไม่ต่างกัน ในภาพรวม พบว่ามีความรู้
เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืน
กฎหมาย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

9. ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  ที่มีขนาดสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน ในภาพรวม มีความรู้เบื้องต้นของ
กฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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5.2   ข้อเสนอแนะ  
5.2.1  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ควรมีการพัฒนาปรับปรุงสื่อการประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย  ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  ที่ประชากรสามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นอีกทั้งข้อความ
เนื้อหาต้องใช้ข้อความที่ง่าย ชัดเจนไม่ยุงยากซับซ้อน ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชากร
ได้รับรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

5.2.2 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
ควรพัฒนาข้อมูลข่าวสารและความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522  ให้
ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะช่องทางการสื่อสารทางด้าน วิทยุ และ หนังสือพิมพ์   โดย
เน้นการให้ความรู้ไปยังประชากรที่มีกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนให้ทั่วถึง  

5.3.3 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ควรเน้นให้มีการด าเนินการให้ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
และบทก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าประชากรมี
ความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลางเท่านั้น โดยผลการศึกษานี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าใน
การรณรงค์ให้ความรู้ควรเน้นเร่ืองใด และกลุ่มใดเป็นพิเศษ  
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง : การส ารวจความรู้ของประชากรเกี่ยวกับข้อบังคับในการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร:   
          ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา   

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
คาชี้แจง  แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน จ านวนทั้งหมด  30 ข้อ  4 หน้า 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  9  ข้อ  
ตอนที่ 2 ข้อมูลช่องทางการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจ ความสนใจ เกี่ยวกับ การขออนุญาต 
               ก่อสร้าง อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จ านวน 6 ข้อ  
ตอนที่ 3 ข้อมูลเป็นแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และบท
ก าหนดโทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ านวน 15 ข้อ  
 
ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในช่อง    หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงเพียง 
                 ค าตอบเดียว  

1.  เพศ  
ชาย    หญิง  

2.  อายุ  
ต่ ากว่า 20 ปี        อายุ 21 - 30 ปี  
อายุ 31 – 40 ปี     อายุ 40 ปีขึ้นไป  

3.  ระดับการศึกษา  
ประถมศึกษา               มัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   อนุปริญญา / ปวส.  
ปริญญาตรี                         สูงกว่าปริญญาตรี  

4.  อาชีพ  
รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ      พนักงานงานบริษัทเอกชน  
เกษตรกรรม        ประกอบธุรกิจส่วนตัว        
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5.   รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ต่ ากว่า  5,000  บาท                      บาท – 10,000 บาท  

บาท – 20,000  บาท         บาท ขึ้นไป  
6. พื้นที่อยู่อาศัย 

โฉนดที่ดิน                 น.ส. 3 ก.                      3)  ภบท. 5                    
ส.ป.ก. 4-01               5)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................... 

7. มีแผนการปลูกสร้าง ภายใน 5 ปี หรือไม่ 
มี       ไม่มี 

8. มีที่ดินเป็นของตนเอง หรือไม่ 
มี       ไม่มี 

9. ขนาด สมาชิกในครัวเรือน 
-2 คน      -4 คน 
-6 คน      ตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไป 

 



101 

ตอนที ่2 ข้อมูลช่องทางการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจ ความสนใจ เกี่ยวกับ การขออนุญาต 
               ก่อสร้าง อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จ านวน 6 ข้อ 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงเพียงค าตอบเดียว  
 
1. ระดับการ อ่านและเข้าใจภาษาไทย    

1)    ดีเยี่ยม                    2)    ดี        3)    ปานกลาง               

4)    อ่อน          5)    อ่านไม่ออก   
2. ท่านมีความสนใจ ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  อยู่ใน        
    ระดับใด  

1)  มากที่สุด      2)  มาก         3)  ปานกลาง      4)  น้อย         5)  น้อยที่สุด 
3. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อยู่ในระดับใด  

1)  มากที่สุด      2)  มาก         3)  ปานกลาง      4)  น้อย         5)  น้อยที่สุด 
4. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ช่องทางใด มากที่สุด 

1)  ทางหนังสือพิมพ์        2)  ทางวิทยุ           3)  ทางโทรทัศน์                 
4)  ทางอินเตอร์เน็ต         5)  ทาง อบต.         6)  จากคนรอบข้าง โดยการบอกต่อ 

 
5.  ท่านคิดว่า ช่องทางใด สะดวกที่สุด ในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร         
     พ.ศ. 2522  

1)  ทางหนังสือพิมพ์      2)  ทางวิทยุ             3)  ทางโทรทัศน์                 
4)  ทางอินเตอร์เน็ต        5)  ทาง อบต.          6)  จากคนรอบข้าง โดยการบอกต่อ 

6.  ท่านคิดว่า ช่องทางใด ที่ท่านจะสะดวก และได้รับรู้ถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายควบคุม 
     อาคาร พ.ศ. 2522  จาก อบต.  มากที่สุด 

1)  แผ่นพับ ใบปลิว             2)  การออกประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน        
3)  ป้ายประชาสัมพันธ์        4)  เสียงตามสาย จาก อบต.    
5)  รถประชาสัมพันธ์ อบต.     6)  เข้ามาติดต่อที่ อบต.  ด้วยตัวอง 
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ตอนที ่3  แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นของกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และบทก าหนดโทษ 
                 ในการฝ่าฝืนกฎหมาย จ านวน 15 ข้อ   

ค าชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง   ที่ท่านคิดว่าถูกต้อง ตามความเข้าใจ 
1. “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานและสิ่งที่สร้างขึ้นอย่าง 

อ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
ใช่       ไมใช่ 

2. การจะก่อสร้างอาคารใด ๆ ต้องได้รับการอนุญาตจาก อบต.ท่าอ่าง ก่อนท าการก่อสร้าง 
ใช่       ไมใช่ 

3. อาคาร บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว ขนาด 80.00  ตารางเมตรไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารก่อนเพราะ
ไม่ถือว่าเป็นอาคารเข้าข่ายต้องขออนุญาตก่อสร้าง  

ใช่       ไมใช่ 
4. ห้องแถว มีตั้งแต่ 5 ห้อง ขึ้นไป จึงเรียกว่า “อาคารห้องแถว” 

ใช่       ไมใช่ 
5. อาคาร ที่มีช่องเปิด หรือหน้าต่าง  ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้อ่ืน ไม่น้อยกว่า 2.00 

เมตร  
ใช่       ไมใช่ 

6. ผู้อ านวยการกองช่าง   เป็นผู้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ใบ อ.1) 
ใช่       ไมใช่ 

7. ป้าย ขนาด ตังแต่ 500 ตารางเซนติเมตร ถือว่าเป็นอาคาร 
ใช่       ไมใช่ 

8. จ านวนแบบแปลนอาคาร ใช้ในการยื่นประกอบการขออนุญาตก่อสร้างมี จ านวนทั้งสิ้น  2 ชุด 
ใช่       ไมใช่ 

9. แบบแปลนยื่นขออนุญาตก่อร้างอาคาร ไม่เกิน 150.00 ตารงเมตร อนุโลมให้มีเฉพาะ แผนที่
สังเขป และผังบริเวณได้ 

ใช่       ไมใช่ 
10.  อัตราค่าธรรมเนียมใบ อนุญาตอาคาร (ใบ อ.1) ใบละ 50 บาท 

ใช่       ไมใช่ 
11.  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาเอกสาร  

 สิทธิ์ที่ดิน  อย่างละ 1 ชุด ประกอบการยื่นขออนุญาต ด้วย 
ใช่       ไมใช่ 
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12.  กรณี ที่ดินที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มิได้เป็นที่ดินของตนเอง ไม่ต้องแนบหนังสือยินยอม  
 ให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน ก็ได้ 

ใช่       ไมใช่ 
13.  เมื่อได้ยื่นเอกสาร แบบแปลน เพื่อท าการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กับหน่วยงานท้องถิ่นแล้ว 

สามารถก่อสร้างอาคารได้เลย โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน เพราะถือว่าได้ ติดต่อขอ 
อนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อสร้างอาคารในที่ดิน ก็ได้ 

ใช่       ไมใช่ 
14.  ผู้ใดฝ่าฝืน ก่อสร้างอาคาร ก่อนได้รับอนุญาต  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับ 

 ไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  
ใช่       ไมใช่ 

15.  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร สามารถโอนแก่ผู้อื่นได้ หากผู้นั้นจะท าการปลูกสร้างอาคารแบบ 
  เดียวกัน 

 ใช่       ไมใช่ 
 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผู้เขียน 

นายสุขสันต์  ยังสุขเกษม  เกิดวันที่  30  พฤศจิกายน  2516 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 12  ซอย 
4  ถนนมิตรภาพ   ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ปัจจุบันท างานที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค คณะก่อสร้างสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาช่างอุตสาหกรรมก่อสร้าง  สถาบันราชภัฎนครราชสีมา  


