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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่ยื่นแบบ
ขออนุญาตสร้างอาคารในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ต่อการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2) เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่ยื่นแบบขอ
อนุญาตสร้างอาคารในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ต่อการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยจ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้ที่มา
ยื่นแบบขออนุญาตสร้างอาคารในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก จ านวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสถิติ และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05  
 ผลการการศึกษาพบว่า 
 1) ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนด้านการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
อยู่ในระดับปานกลาง ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความสะดวกแก่การจราจร รองลงมาคือ  
การก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตควบคุมอาคาร เจ้าของอาคารต้อง
ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานเทศบาลก่อน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การก่อสร้างอาคารบ้านพัก
อาศัยชั้นเดียวแบบมีช่องเปิดจะต้องให้มีระยะห่างระหว่างแนวเขตที่ดินกับแนวอาคารอย่างน้อย 2 เมตร 
ตามล าดับ 
 2) การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มายื่นแบบขออนุญาตสร้างอาคารใน
พ้ืนที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่าไม่แตกต่างกัน 
 
ค ำส ำคัญ : ความรู้ความเข้าใจของประชาชน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 



Independent Study Title Knowledge and Understanding of People Concerning 
the Building Control Act of Satengnok Town 
Municipality, Mueang Yaha District, Yala Province   

Student  Sasikorn  Yeesen 
Student ID  58B53330205 
Degree  Master of Public Administration 
Field of Study   Public Administration 
Independent Study Advisor  Dr.Pisak  Kalyanamitra 
Independent Study Co-Advisor Dr.Kitti  Reungruengkulrit 
 

ABSTRACT  
The objectives of this research were 1) to study the level of knowledge and 

understanding of the people who applied for building construction permits in the 
area of Satengnok Town Municipality, Mueang Yaha district, Yala province concerning 
the legal enforcement of the Building Control Act, and 2) to compare the level of 
knowledge and understanding of the people who applied for building construction 
permits in the area of Satengnok Town Municipality, Mueang Yaha district, Yala 
province concerning the legal enforcement of the Building Control Act classified by 
personal factors. The sample consisted of 113 people who had applied for a building 
construction permit. The tool used to collect the data was a questionnaire and the 
data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test and one way 
ANOVA at the statistical significance level of 0.05.  

The research results showed that: 
1) The level of knowledge and understanding of the people who had 

applied for a building construction permit was, overall, at a moderate level. The 
highest mean was for convenience of traffic, followed by building construction, 
adaptation, demolition or move in the area of control which the building owner had 
to make a prior permission request from the municipality. In addition, the 
construction of opened one-level townhouses required that there be at least 2 
meters of space between the land and the building line.  

2) The comparisons done on the level of knowledge and understanding of 
the people who had applied for building construction permit in the area of 
Satengnok Town Municipality, Mueang Yaha district, Yala province concerning the 
legal enforcement of the Building Control Act, classified by personal factors, revealed 
that the factors gender, age education level, occupation and income did not 
produce any significant differences. 
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