
ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ ความรูสึกแปลกแยกกับความมุงมั่นในการพัฒนาทองถิ่น
ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอบานนา 
จังหวัดนครนายก 

ชื่อนักศึกษา สิงหทอง  แชมชอย 
รหัสประจําตัว                   57B53330107  
ปริญญา       รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา         รัฐประศาสนศาสตร 
ประธานที่ปรึกษาการคนควาอิสระ    อาจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว      

 
บทคัดยอ 

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความรูสึกแปลกแยกกับความมุงมั่นในการพัฒนา
ทองถิ่นของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 2) ศึกษาความมุงมั่น
ในการพัฒนาทองถิ่นของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 3) ศึกษาความสัมพันธของความรูสึกแปลกแยกกับความมุงมั่นใน
การพัฒนาทองถิ่นของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก  
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ขาราชการและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ในเขต
อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ทั้งสิ้น 10 แหง โดยการเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมดรวมทั้งสิ้น
จํานวน 222 คน โดยแยกเปนขาราชการ จํานวน 143 คน และพนักงานจาง จํานวน 79 คน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ มีคา
ความเชื่อมั่น 0.95 และวิเคราะหขอมูลโดยการการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาสถิติทีแบบกลุมที่เปนอิสระตอกัน การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีของเชฟเฟ และคาสหสัมพันธของเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา 
1) ความรูสึกแปลกแยกในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในเขต

อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ํา ไดแก ดานความรูสึกไรอํานาจ (  = 3.22, 
S.D. = 0.31) ดานความรูสึกไรบรรทัดฐาน (  = 3.21, S.D. = 0.33) ความรูสึกโดดเดี่ยว (  = 3.20, 
S.D. = 0.41) ความรูสึกไรความหมาย (  = 3.15, S.D. = 0.32) ดานความรูสึกแปลกแยกจากตนเอง  
(  = 3.14, S.D. = 0.47) ตามลําดับ สวนความมุงมั่นในการพัฒนาทองถิ่นของพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.32, S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ํา ไดแก ดานความตั้งใจในการดํารง
สมาชิกภาพกับองคกร (  = 3.22, S.D. = 1.31) ดานความตั้งใจในการพยายามไมยอทอตออุปสรรค 
(  = 3.12, S.D. = 0.22) ดานความตั้งใจในการรับรององคกรในทางบวก (  = 3.11, S.D. = 1.06) 
ดานความตั้งใจในการสรางผลงานที่ดีเลิศ (  = 2.99, S.D. = 0.24) และดานความตั้งใจในการกระทําตน
เปนสมาชิกที่ดีขององคกร (  = 2.69, S.D. = 1.17) ตามลําดับ 
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2) ผลการศึกษาความมุงมั่นในการพัฒนาทองถิ่น จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยาง
ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความมุงมั่นในการพัฒนาทองถิ่นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนกลุมตัวอยางที่มรีะดับการศึกษาแตกตางกันไมมีความแตกตางกัน 

3) ความสัมพันธระหวางความรูสึกแปลกแยกกับความมุงมั่นในการพัฒนาทองถิ่นของ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล โดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับต่ํา (r = 0.25) และ
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานความตั้งใจในการกระทําตนเปนสมาชิกที่ดีขององคกร (r = 0.50) 
ดานความตั้งใจในการสรางผลงานที่ดีเลิศ (r = 0.44) ดานความตั้งใจในการรับรององคกรในทางบวก 
(r = 0.11) ดานความตั้งใจในการดํารงสมาชิกภาพกับองคกร (r = 0.09) และดานความตั้งใจในการ
พยายามไมยอทอตออุปสรรค (r = 0.07) ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : ความรูสึกแปลกแยก ความมุงมั่น 
 



Independent Study Title Feelings of Alienation and Commitment to Local 
Development of Personnel of Subdistrict Administrative 
Organizations in the Area of Ban Na District, Nakhon 
Nayok Province 

Student Singthong  Chamchoi   
Student ID 57B53330107 
Degree Master of Public Administration 
Field of Study Public Administration 
Independent Study Advisor Dr.Supot  Saikaew 

 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the level of alienation and 
commitment to local development of personnel of Subdistrict Administrative Organizations 
in the area of Ban Na district, Nakhon Nayok province, 2) study the commitment to 
the local development of the personnel of Subdistrict Administrative Organizations 
in the area of Ban Na district, Nakhon Nayok province classified by personal factors, 
and 3) study the relationship between the feelings of alienation and commitment to 
the local development of the personnel of Subdistrict Administrative Organizations 
in the area of Ban Na district, Nakhon Nayok province. The sample for this study 
consisted of 222 respondents who were civil servants or hired employees from 10 
Subdistrict Administrative Organizations (SAO) in the area of Ban Na district, Nakhon 
Nayok province. They were selected from the total population and divided into two 
groups: 143 civil servants and 79 hired employees. The tool for the data collecting 
was a 4-level rating scale questionnaire with a reliability of 0.95. The statistics used 
for the data analysis consisted of percentage, mean, standard deviation, independent 
sample t-test, one way ANOVA with Scheffe’s post hoc method and Pearson’s product 
moment correlation coefficient. 
 The research findings were as follows: 
 1) The levels of alienation and commitment to the local development of 
the personnel of Subdistrict Administrative Organizations in the area of Ban Na 
district, Nakhon Nayok province were, overall, at high levels. Considering each aspect 
individually revealed that all aspects were at a high level. Ranked from the highest 
mean, they were: powerlessness (  = 3.22, S.D. = 0.31), normlessness (  = 3.21, 
S.D. = 0.33), loneliness (  = 3.20, S.D. = 0.41), meaninglessness (  = 3.15, S.D. = 0.32), 
and self alienation (  = 3.14, S.D. = 0.47), respectively. The level of commitment 
was, overall, at a high level (  = 3.32, S.D. = 0.14). Considering each aspect individually 
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revealed that all aspects were at a high level also. Ranked from the highest mean, 
they were: intention to maintain membership (  = 3.22, S.D. = 1.31), willingness to 
try harder (  = 3.12, S.D. = 0.22), positive perception (  = 3.11, S.D. = 1.06), intention to 
perform at a high level (  = 2.99, S.D. = 0.24), and intention of being a good member 
(  = 2.69, S.D. = 1.17), respectively. 
 2) The study of the commitment to the local development of the personnel 
of Subdistrict Administrative Organizations classified by personal factors revealed that 
gender, age and education level produced different levels of commitment at the 
statistical significance level of 0.05. An exception was education level which did not 
produce any significant differences. 
 3) The relationship between the feeling of alienation and commitment to 
the local development of the personnel of Subdistrict Administrative Organizations 
had, overall, a positive but weak correlation (r = 0.25). Ranking them from the highest 
to the lowest revealed that intention of being a good member was the highest (r = 0.50), 
followed by intention to perform at a high level (r = 0.44), positive perception (r = 0.11), 
intention to maintain membership (r = 0.09), and willingness to try harder (r = 0.07), 
respectively. 
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