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53602321 : สาขาวิชาการประกอบการ 

คําสําคัญ :  รูปแบบการตัดสินใจ 
  ณัฐฐนันท์ ฉิมสิงห์ : การศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ือบริการสาธารณะ
จากภาคเอกชน การให้บริการประชาชน ของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ ่นในเขตอําเภอสามพราน 

จังหว ัดนครปฐม.  อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  รองศาสตราจารย์ประสพชัย พสุนนท์  110 

หน้า. 
 

 การวิจัยครั ้ งนี้ มีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการตัดสินใจในการเลือกการจ้างเหมา – ซื้อบริการ
สาธารณะจากภาคเอกชน การเข้าถึงการให้บริการประชาชน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกับการ
จ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะจากภาคเอกชน กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะจาก
ภาคเอกชน และการให้บริการของผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอ ําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู ้ให้
ข ้อมูลหลักได ้แก่ ผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในอ ําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม ผู ้วิจัยใช้จํานวนประชากร
ทั ้งหมดในการวิจัยในครั้ งนี้  องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  12  แห่ง  คือ  อบต.บางช้าง อบต.ท่าตลาด  อบต.สาม
พราน อบต.ทรงคะนอง  อบต.ท่าข้าม อบต.คลองใหม่  อบต.บางเตย อบต.หอมเกร็ด  อบต.ยายชา  อบต.บ้านใหม่  
อบต.คลองจินดา และอบต.กระทุ่มล้ม  และเทศบาลต ําบล  จํานวน  5  แห่ง เทศบาลอ้อมใหญ่ เทศบาลสามพราน 
เทศบาลกระทุ่มล ้ม  เทศบาลไร่ขิง และเทศบาลบางกระทึก ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  1  คน  รองนายกเทศมนตรี  
2  คน  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  1  คน  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  1  คน ได้จํานวนทั ้ งสิ้ น 85 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข ้อมูล สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข ้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน และการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สันท่ีระดับ 0.05  
กกกกกกกกผลการวิจัย พบว่า ผู ้บริหารองค์กรปกครองท้องถ่ินใน  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีอายุระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.4  มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 34.1 สถานภาพการสมรส แต่งงานโดยมีรายได้ทั ้ ง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 หน่วยงานที่สังกัด องค์การ
บริหารส่วนตําบล คิดเป็นร้อยละ 76.5 มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งในช่วง 5 – 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 40.0 ปัจจัยด ้าน
ความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา-ซื้อบริการจากภาคเอกชน พบว่า กลุ่มประชากรผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ตอบถูก
จํานวน 74 คน คิดเป็น ร้อยละ 87.1 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในเก่ียวกับการจ้างเหมา-ซื้อบริการจาก
ภายนอก ผู ้บริหารร่วมปรึกษาหารือกับผู้ใต ้บังคับบัญชาแล้วร่วมก ันต ัดสินใจ หมายถึง ผู ้บริหารต ัดสินใจสั ่งการใน
การดําเนินงานด้วยวิธีใช้แหล่งข้อมูลที่ ผู ้บริหารมีอยู่และเรียกผู ้ใต้บ ังคับบ ัญชามาร่วมปรึกษาหารือก ําหนดและ
ประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ยอมรับมติของกลุ่มท่ีก ําหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา การให้บริการ
ประชาชนความคิดเห็นในด้านความเพียงพอของบริการท่ีมีอยู่ เม่ือพิจารณาในภาพรวมในระดับมาก โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 3.98 ความคิดเห็นในด ้านการเข้าถึงแหล่งบริการ เม่ือพิจารณาในภาพรวมในระดับมาก โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 4.15 ด้านความสะดวกและสิ่งอ ํานวยความสะดวกของแหล่งบริการ เม่ือพิจารณาในภาพรวมในระด ับ
มาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่าก ับ 4.31 ด้านการยอมรับคุณภาพ เม่ือพิจารณาในภาพรวมในระดับมาก โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.02 ความสัมพ ันธร์ะหว่างความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะจากภาคเอกชน ไม่
มีความสัมพันธ์ก ับ รูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา – ซ้ื อบริการสาธารณะจากภาคเอกชน ท่ีระดับ
ความสัมพันธ์ 0.05 ความรู้เก่ียวกับการจ้างเหมา – ซื้อบริการสาธารณะจากภาคเอกชนมีความสัมพ ันธ์ในเชิง แปรผัน
ตาม กับ รูปแบบการให้บริการประชาชน ที่ระด ับความสัมพันธ์ 0.05 รูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา-ซื้อ
บริการสาธารณะจากภาคเอกชน ไม่มีความสัมพันธ ์ก ับ รูปแบบการให้บริการประชาชนท่ีระดับความสัมพันธ์ 0.05  
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 The aim of this research is to learn how to make a decision on hiring the 
construction like purchasing service from the private section, the service available for citizen, 
and to learn the relationship between the educations of hiring construction. The participators 
of this research consist of the private officer of the Nakornpathom province in the sam-pran 
district. The researcher use about 12 officers from each different district from Nakornpathom 
province, which are Bang-chang District Administration Organization, Tar-talad District 
Administration Organization , Sam-pran District Administration Organization, Trong-Kanong 
District Administration Organization, Tar-kham District Administration Organization, Klong-mai 
District Administration Organization, Bang-toey District Administration Organization, Hom-
gred District Administration Organization, Yai-cha District Administration Organization, Ban-
mhai District Administration Organization, Klong-Jinda District Administration Organization, 
and Kra-toom-lom District Administration Organization. There were about five of local 
governments participating in this research, which are Aom-yai local government, Sam-pran 
local government, Kra-toom-lom local government, Rai-King local government, and Bang-Ra-
tuek local government. The groups of people who also participate in this research are the lord 
mayor, two deputy mayor, one consultant of the lord mayor, and the secretary of the lord 
mayor. The total amounts of participators in this research are about 85 people. The tool of this 
research is the survey and questionnaire which is used for collecting data. The statistic of the 
data consists of the basic statistic and the analysis of Pearson’s coordination at the 0.05 level 

The research’s result found that the private officer of the Sam-Pran district, 
Nakornpathom province, mostly are men, which is about 56.5 percent. These men who are 
36-40 years old were about 22.4 percent. Men who earn 10,001 – 20,000 baht monthly were 
about 34.1 percent. Men who were already married and both of them earn income were about 
40.5 percent. The units that place under the District Administration Organization were about 
76.5 percent. The organization which was on duty from 5 to 10 years was considered as 40 
percent. The factor about the information of hiring the construction and purchasing service 
from private section found that people who the questionnaire mostly answered it correctly 
were about 87.1 percent. Meaning, people who had done the questionnaire had the 
understanding of how to hire the construction and to purchase from the outside. The 
executive consult with his employed and made the decision. Meaning, the executive said that 
he wanted to use his own information and called for his employee to helped fixing the 
problem. The opinion about the level of the satisfaction of the service for people in overall 
metes a very high level which is about 3.98 percent. The opinion about the service also meets 
a very high level about 4.15 percent. In terms of convenience and facility, it is considered as 
4.31 percent. The acceptance of the quality was about 4.02 percent. The level of the 
relationship of public and private section was about 0.05 percent. The pattern how to make a 
decision to hire construction was about 0.05 percent 
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ก า ร ค ้น ค ว ้า อ ิส ร ะ ฉ บ ับ นี ้ สํ า เ ร ็ จ ไ ด ้ด ้ว ย ค ว า ม อ น ุเ ค ร า ะ ห ์จ า ก  

รองศาสตราจารย์ ประสพชัย พสุนนท์ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีสละเวลาอันมีค่า 

ให้ค ําแนะนํา ช่วยเหลือต่างๆ  ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงให้การค้นคว ้าอิสระฉบ ับนี้ มีความ
สมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ ้ งในความกรุณา จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ  โอกาสนี ้

กกกกกกกกขอกราบขอบพระคุณ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นภนนท์ หอมสุด และ ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์

ดร.พิท ักษ ์ ศิริวงษ์ ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู ้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ และ
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ค ําแนะนําในการวิจ ัยครั ้ งนี ้ 

กกกกกกกกขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาการประกอบการ คณะวิทยาการ         

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีได้ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู ้วิจ ัย 
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ ผู ้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบคําถาม 

เพ่ือนๆ ทุกท่าน ตลอดจนผู ้ที่ช่วยเหลือทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ความร่วมมือ และเป็นประโยชน์ในการ
ทําวิจ ัยครั ้ งนี ้   

กกกกกกกกสุดท้ายผู ้วิจ ัยใคร่กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และคุณเต็มศ ักดิ ์   กระจ่าง ท่ีให้ความรัก 

ความห่วงใย เป็นกําล ังใจและสนับสนุน ส่งเสริมในทุกๆ ด้านมาโดยตลอด จนทําให้ผู ้วิจ ัยสามารถ
จัดทําวิจ ัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี คุณประโยชน์ท่ีได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้  ผู ้วิจัยขอมอบ
เป็นเคร่ืองบูชาพระคุณของ บิดา มารดา และครูอาจารย์ ท่ีได้อบรมสัง่สอน ชี ้ แนะแนวทางท่ีดีและมี
คุณค่าตลอดมาจนสําเร็จการศึกษา 
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