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สามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย 3) ทดลองใช้รูปแบบ

การจดัประสบการณ์ทีเ่น้นการสบืเสาะเพือ่เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถใน

การแสวงหาความรูข้องเดก็ปฐมวยั ชัน้อนบุาลปีที ่2 และ 4) ประเมนิผล การใช้รปูแบบการจดัประสบการณ์

ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความ

รู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นเด็ก

ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จ�านวน 23 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ระยะ

เวลาการจัดประสบการณ์ 6 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์ 

แบบประเมิน แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการ

แสวงหาความรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่า 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1.  การวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัทีเ่ป็นข้อมูลพืน้ฐาน โดยศกึษาสภาพปัญหาของครผููส้อนเดก็ปฐมวยั 

มีความคิดเห็นตรงกันว่า การจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทางสติปัญญาในการเรียนรู้

ความสัมพันธ์ การรับรู้ การสังเกต วิเคราะห์ รู้คิด รู้เหตุผล ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความ

สามารถในการแสวงหาความรู้ ความสามารถดังกล่าว มีอิทธิพลจากปัจจัยด้านธรรมชาติของบุคคลและ

สภาวะแวดล้อม พัฒนาการของเด็กมีความก้าวหน้า หากเด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้วยตนเอง การฝึกใช้

* ครูช�านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด
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ประสาทสมัผสัทัง้ห้า การคิด พดูและปฏิบติั พัฒนาการเดก็ปฐมวยั ช่วงอาย ุ3-5 ปี ทีส่ะท้อนถงึความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัยได้ 

2.  การสร้างและพฒันารปูแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการสบืเสาะเพือ่เสรมิสร้างความสามารถ

ในการคดิแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรูข้องเดก็ปฐมวยั ทีส่ร้างขึน้มชีือ่เรยีกว่า SCOPA 

Model ซึง่มกีระบวนการเรยีนการสอน 4 ขัน้ตอนคือ 1) ขัน้จุดประกายแนวคดิ (Stimulation) ขัน้ร่วมด้วย

ช่วยกันคิด (Co-operation) ขั้นน�าเสนอแนวความคิด (Presentation) และขั้นประยุกต์แนวคิดและน�าไป

ใช้ (Application) ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญและคร ูมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และรปูแบบการ

จดัประสบการณ์ทีเ่น้นการสบืเสาะเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและความสามารถในการ

แสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.90/83.48 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 

80/80 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

3.  การทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการสืบเสาะ เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน

การคดิแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความรูข้องเดก็ปฐมวัย เดก็ปฐมวยัมคีวามสามารถในการ

คิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มข้ึนหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคดิของอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 แสดงว่าการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคิดของรปูแบบ

การจดัประสบการณ์ทีเ่น้นการสบืเสาะเพือ่เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถใน

การแสวงหาความรูข้องเด็กปฐมวยัท�าให้เด็กปฐมวยัมคีวามสามารถในการคดิแก้ปัญหาและความสามารถใน

การแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้น

4.  การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการสืบเสาะเพ่ือเสริมสร้างความ

สามารถในการคดิแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความรูข้องเดก็ปฐมวยั มีความสามารถในการ

คดิแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรูส้งูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความ

สามารถในการคดิแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรูข้องเดก็ปฐมวยัในภาพรวม อยูใ่นระดบั

มากที่สุด

ABSTRACT

The research paper is of objectives: 1) to study fundamental data to develop a 

model (which hereinafter will be called ‘the target model’ for short) for providing 2nd year 

kindergarteners of Wat Buraphaphiram Municipality School with experiences emphasizing 

investigation to reinforce their abilities to solve problems and seek for knowledge (which 

hereinafter will be called ‘such experiences’), 2) to construct and develop the target 

model for providing them with such experiences, 3) to try out it, and 4) to assess their 

achievements stemming from using it. The sampling group for conducting the research 

comprises twenty-three kindergarteners of the second year class, garnering it through the 

cluster random sampling. The duration for providing them with such experiences has 
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lasted six weeks. The research tools encompass: i) schemas for providing experiences, 

ii) the assessment form, iii) the form for testing thoughts of solving problems, iv) the form 

for monitoring their behaviors for abilities to seek for knowledge and v) the assessment 

form for gauging kindergarteners’ satisfaction. Quantitative data have been processed 

through percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-test, while qualitative ones 

have been done with content analyses. 

Outcomes of the research findings:

1.  Analyzing current states of problems acting as fundamental data by pursuing 

states of kindergartener teachers’ problems, they have had the same opinions that the 

target model for providing kindergarteners with such experiences enables them to achieve 

intellectual developments in learning relations, perception, observation, analyses, thinking 

and reasoning. It is certain that their abilities to solve problems and seek for knowledge 

have been influenced by natural and environmental factors. Their developments of 

intellectual abilities have been made progress in case they have learnt with direct  

experiences. By using five sense organs, thinking, speaking and practicing, their develop-

ments during the ages between 3-5 years have reflected their abilities to think of solving 

their problems and searching for their knowledge

2.  Constructing and developing the target model for providing kindergarteners with 

such experiences have four steps of instructional processes: 1) Stimulation, 2) Co-operation, 

3) Presentation, and 4) Application. According to experts’ and teachers’ views, the target 

model deems appropriate and possible. The efficiency of the target model amounts to 

82.90/83.48. In comparison, the efficiency of it is higher than the set criteria at 80/80. 

3.  The try-out model for providing kindergarteners with such experiences has 

proven successful, with the statistical significance level at .05. It has had to do with  

providing instructional activities following the target model that enables kindergarteners 

to be equipped with increasing abilities to think of solving problems and seeking for  

knowledge. 

4.  Results of implementing the target model for providing kindergarteners with 

such experiences have been found that their posttest abilities are higher than the pretest 

ones, with the statistical significance level at .05. In addition, their satisfaction with this 

target model has been scored at the highest level in the overall aspect.
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บทน�า

โลกปัจจุบนัเป็นยคุโลกาภวิตัน์มีความเจรญิก้าวหน้าด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาวะทีเ่ปล่ียนแปลง

ไปเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ท�าให้โลกไร้พรมแดน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

จากที่หนึ่งสามารถสื่อสารมีผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังท่ีอื่นอย่างรวดเร็ว การเตรียมพร้อม  

ที่จะเผชิญกับความท้าทายของกระแสโลกจึงมีความจ�าเป็นอย่างมาก แต่ในสภาพจริงการจัดการศึกษา 

มกีารเปล่ียนแปลงน้อยมาก ท�าให้ประสบปัญหาการพฒันาขาดความสมดุล ซึง่โลกในศตวรรษที ่21 ต้องการ

บุคคลที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์มีไหวพริบ รอบรู้ คิดเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถสร้าง

กระบวนการเรียนรูด้้วยตัวเองและใช้เป็นเครือ่งมอืในการแสวงหาความหมาย ของการเรยีนรูช้วีติ สตปัิญญา

และความสามารถของบคุคล เป็นปัจจยัทีท่�าให้เกดิความได้เปรยีบในการแข่งขัน ท�าให้เกดิสตปัิญญาเป็นพ้ืน

ฐานในการสร้างความรู ้ความเข้าใจ การตดัสนิใจใช้เหต ุและผล พจิารณา ไตร่ตรองข้อมลูอย่างรอบคอบ ซึง่

จะส่งผลให้ประสบความส�าเรจ็ในการด�ารงชวีติอย่างมปีระสทิธภิาพ ความสามารถอกีประการหนึง่ในโลกยคุ

ใหม่ก็คือการรู้จักแสวงหาความรู้ เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย

ตนเอง ซึ่งมาตรา 24 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก�าหนดความส�าคัญของ

การคิด และการแสวงหาความรู ้ไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู ้ต้องเน้นแก้ทักษะกระบวนการคิด  

การเผชิญสถานการณ์ให้ผู้เรียนคิดเป็นเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ. 2550: 56) 

รูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ ความสามารถ

ในการแสวงหาความรู้ของเดก็ปฐมวยั ต้องก�าหนดให้ครอบคลมุทัง้กระบวนการเรยีนรู ้การมปีฎสิมัพันธ์จาก

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองซ่ึงการจัดการเรียนรู้ต้องค�านึงถึงหลักการให้

เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านสื่อที่เป็น รูปธรรม เด็กมีโอกาสสังเกต สัมผัส ส�ารวจ ทดลอง  

แก้ปัญหาด้วยตนเอง จากกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการและความสนใจ ซึ่งความสามารถในการคิด 

แก้ปัญหาของเดก็สามารถพฒันาได้ โดยการให้เดก็ใช้ประสาทสมัผสัจากกิจกรรมทีท้่าทาย ใช้ค�าถามกระตุน้

ให้เด็กพูด อธิบาย แสดง เหตุผล ลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้งน�าเสนอยืนยันข้อสรุปนั้น รวมทั้งการจัดบรรยากาศ

ทีอ่บอุน่เพือ่ สร้างความมัน่ใจแก่เดก็ และกลัยา ต้นตผิลาชีวะ (2551:38-41) เสนอแนะว่าการกระตุน้ให้เดก็ 

สนใจ สังเกต ทดลอง ใช้ประสาทสมัผสั แสดงออกอย่างอสิระด้วยการใช้จินตนาการ และการคดิค้นแก้ปัญหา 

จะช่วยให้เด็กมีเหตุผลและคิดอย่างเป็นระบบ แนวคิดนี้ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

(Experiential Learning) ซึง่ นภาเนตร ธรรมบวร (2546 : 45) กล่าวว่าการเรยีนรู้เชงิประสบการณ์เป็นการ

เรยีนรูจ้ากประสบการณ์และลงมือกระท�า โดยดึงประสบการณ์พร้อมกบักระตุน้ให้เดก็สะท้อนความคดิออกมา  

และทิศนา แขมมณี (2551 : 98) กล่าวถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงก่อนแล้วจึงสังเกต ทบทวน  

น�าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกันจนสร้างความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานเรื่องท่ีเรียนรู้ น�าความรู้ไปทดลอง

ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่รกัแนวคดิหนึง่ของการเรยีนรูจ้ากการกระท�า และสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง

คือการเรียนรู้แบบ สืบเสาะ (Inquiry Learning) ที่เปิดโอกาสให้ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จากการส�ารวจ 

ด้วยวธิกีารต่าง ๆ  จนเกดิความเข้าใจ สามารถสร้างเป็น องค์ความรู ้และเกบ็เป็นข้อมลูน�ามาใช้ในสถานการณ์

ใหม่ได้ ซึ่งแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หากน�ามาใช้ร่วมกันในการจัด
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กระบวน การเรียนรู้เพื่อก�าหนดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะท�าให้เด็กสร้างความคิดรวบยอดจาก 

ปัญหาทีเ่รยีนรู ้เป็นการเรียนรูท้ีม่คีวามหมาย เดก็ได้แสดงออกในการคดิ ตดัสนิใจใช้เหตุผล ไตร่ตรองข้อมลู 

และสรุปเป็นความรู้ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

เด็กไทยประสบปัญหาการพัฒนาการติดเนื่องจากระบบและบริบทสังคมไม่เอื้อให้คิด หรือเปิด

โอกาสให้แสดงความคิดที่แตกต่าง เน้นเชื่อฟัง ปฏิบัติตามมากกว่าให้อิสระทางการคิด ซึ่งปัญหาการจัดการ

การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการคิดของเด็กไทยปัจจุบันได้แก่ การที่ครูบอกให้จดจ�า ท�าให้ผู้เรียนไม่ได้คิดวิเคราะห์ 

ใช้เหตุผลค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จึงขาดการแสวงหาความรู้ คิดด้นสิ่งใหม่ สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง

ทกัษะทีเ่ป็นเครือ่งมอืการเรยีนรูใ้นอนาคตและกระบวนการคิดของเดก็ไทยทีพ่บว่ามปัีญหาในด้านทักษะชวีติ

พื้นฐาน และด้านการคิด (กองวิจัยทางการรักษา. 2548: 26) และผลประเมินการจัดบริการพัฒนาเด็ก 3-5 

ปี พบว่าเด็กปฐมวัย ขาดคุณภาพด้านวิธีการเรียนรู ้ การจัดการเรียนรู ้เน้นเด็กท่องจ�า ไม่ยืดหยุ ่น  

ขาดการส่งเสริมให้เด็กคิดตั้งแต่เล็ก การเร่งอ่านเขียนและคิดเลขสูงกว่าความสามารถของเด็ก และการ 

ไม่ให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ สอดคล้องกับ ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ (2545: 75) ที่พบว่าการ

เรียนรู้ของเด็กมุ่งท�าตามค�าสั่งของครู ท�าให้ไม่สามารถคิดด้วยตนเอง และจากการส�ารวจเด็กอายุ 1-18 ปี

ในรอบ 10 ปี พบว่าเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีปัญหาไอคิวต�่าและพัฒนาการไม่สมตามวัยขาดความ

สามารถด้านกระบวนการคิด แหล่งเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กสะท้อน

ให้เห็นว่า เด็กไม่ได้รับกระตุ้นพัฒนาการอย่างเพียงพอ (จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ. 2547: 54-55) และ

สอดคล้องกับการประเมินของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จากการ

ประเมิน คุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2551-2554) ปรากฏว่าผลประเมินที่เป็นปัญหา

มากทีส่ดุ ได้แก่ มาตรฐานที ่4 ผูเ้รยีนสามารถคดิวเิคราะห์ คดิสงัเคราะห์คดิวจิารณญาณ และคดิสร้างสรรค์ 

(ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา. 2553 : 43-44) เดก็ไทย ก�าลงัประสบปัญหาใน

ด้านการคิด ท�าให้ไม่สามารถใช้เหตุและผลในการพิจารณาไตร่ตรอง ความรู้ข้อมูลที่น�ามาใช้แก้ปัญหา หรือ

การปรับตัว ความสามารถในการใช้เหตุและผลท่ีมีคุณภาพมาจากการสั่งสมประสบการณ์ ดังนั้นควรจัด

ประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เหตุผลการคิดแก้ปัญหาตั้งแต่วัยเด็ก

ผูว้จิยัได้ศกึษาสภาพปัญหาการจดัประสบการณ์เพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและ

ความสามารถในการแสวงหาความเของเด็กปฐมวัย จากครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

และโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จ�านวน 30 คน พบว่า สิ่งที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ครูขาดความเข้าใจ

ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการคิดแก้ปัญหา ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเด็กอย่าง 

ต่อเนื่อง ขาดสื่อและแหล่งเรียนเพื่อพัฒนาเด็ก สอดคล้องกับการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้ศึกษา

ไว้ว่าปัญหาพัฒนาการคิดของผู้เรียนขึ้นอยู่กับวิธีสอนและคุณภาพของครู (ควงกมล โพธนาค. 2545 ; สิทธ

พล อาจอนิทร์. 2550 ; สทุธภิา โชติประดิษฐ์
. 
2551) ซึง่ทิศนา แขมมณ ี(2546 : 79) กล่าวถึงปัญหาพฒันาการ

คิดของเด็กมาจากครูขาดความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการคิด รู้เฉพาะความหมายของการคิดแต่ 

ไม่เข้าใจ กระบวนการพัฒนาการคิดให้กับเด็กเพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจที่สมเหตุสมผลอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น

การพัฒนาการคิดให้กับเด็กปฐมวัยในด้านการคิดแก้ปัญหาและการแสวงหาความรู้ จึงควรจัดกระบวนการ

เรียนรู้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยค�านึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้พัฒนาการตามวัย เปิดโอกาสให้เด็กมี
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ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม วิธีการจัดการเรียนที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผล วิธีแสวงหา

ความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ไม่ควรจ�ากัดการเรียนรู้อยู่เฉพาะในห้องเรียน หรือถ่ายทอดเนื้อหา

มากกว่าการเรียนรู้จากสภาพจร ดังนั้น ครูจึงควรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้เด็กเรียนรู้วิธีคิด มีการก�าหนด

รปูแบบการจดัประสบการณ์ให้ครอบคลมุ ทัง้ด้านการจดัประสบการณ์ สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม เพือ่การ

พัฒนาเป็นระบบอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความ

รู้ของเดก็ปฐมวัย โดยการก�าหนดรปูแบบการจัดประสบการณ์ทีเ่น้นการสืบเสาะเพือ่เสรมิสร้างความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัยข้ึน บนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎี

พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์บรูเนอร์ และทฤษฎี วัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสก้ี โดยรวมถึง

แนวคดิการเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ์และการเรยีนรู ้แบบสบืเสาะมาใช้ในการพฒันาการจดัประสบการณ์การ

เรียนรู้ ผู้วิจัยคาดหวังว่า ผลการวิจัยครั้งนี้จะสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความ

สามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวยัได้อย่างชัดเจนเป็นรปูธรรม ทัง้นีผ้ลจากการวจิยัจะเป็นแนวทาง

ให้ครูและผู้สนใจ มีความเข้าใจและสามารถน�ากระบวนการดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

แต่ละบรบิทได้อย่างเหมาะสม เป็นการเสริมสร้างเด็กไทยทีม่คีณุลกัษณะใฝ่เรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง และใช้เหตผุล

พิจารณาข้อมูลและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริม

สร้างความสามารถในการคดิแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความรูข้องเดก็ปฐมวยั ชัน้อนบุาล

ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

2.  เพือ่สร้างและพฒันารปูแบบการจัดประสบการณ์ทีเ่น้นการสบืเสาะเพ่ือเสรมิสร้างความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียน

เทศบาลวัดบูรพาภิราม

3.  เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน

การคดิแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรูข้องเดก็ปฐมวยั ชัน้อนุบาลปีที ่2 โรงเรยีนเทศบาล

วัดบูรพาภิราม 

4.  เพือ่ประเมนิผลการใช้พัฒนารปูแบบการจดัประสบการณ์ทีเ่น้นการสบืเสาะเพือ่เสรมิสร้างความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

ระเบียบวิธีวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ 

คิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 

วัดบูรพาภิราม โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : 
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R&D) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R
1
) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

(Analysis : A) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย ข้ันตอนท่ี 2 

การพัฒนา (Development : D
1
) เป็นการออกแบบการสร้างรูปแบบ (Design and Development : D 

and D) การพัฒนาและหาประสิทธภิาพของเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ขัน้ตอนที ่3 การวจิยั (Research : R
2
) 

เป็นการน�าไปใช้ (Implementation : I ) การทดลองใช้รูปแบบการการสอน และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา 

(Development : D
2
) เป็นการประเมนิผล (Evaluation : E) การประเมนิผลการทดลองใช้รปูแบบการสอน

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นเด็กปฐมวยั ชัน้อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรยีนเทศบาล วดับรูพาภริาม  

จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ก�าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) จ�านวน 23 คน 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบด้วย แผนการจดัประสบการณ์ แบบประเมิน แบบทดสอบความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหา แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแสวงหาความรู้ และแบบประเมิน

ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย 

การวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถิตทิแีบบไม่อสิระ (t-test 

แบบ Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย

1.  การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการสืบเสาะเพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

 การวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัทีเ่ป็นข้อมูลพืน้ฐาน โดยศกึษาสภาพปัญหาของครผููส้อนเดก็ปฐมวยั 

มีความคิดเห็นตรงกันว่า การจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทางสติปัญญาในการเรียนรู้

ความสัมพันธ์ การรับรู้ การสังเกต วิเคราะห์ รู้คิด รู้เหตุผล ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความ

สามารถในการแสวงหาความรู้ ความสามารถดังกล่าว มีอิทธิพลจากปัจจัยด้านธรรมชาติของบุคคลและ

สภาวะแวดล้อม พัฒนาการของเด็กมีความก้าวหน้า หากเด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้วยตนเอง การฝึกใช้

ประสาทสมัผสัท้ังห้า การคิด พดูและปฏิบติั พัฒนาการเดก็ปฐมวยั ช่วงอาย ุ3-5 ปี ทีส่ะท้อนถงึความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัยได้ แล้วน�ามาสังเคราะห์ได้ 

รูปแบบประกอบ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  ขั้นจุดประกายแนวคิด (Stimulation) เป็นข้ันท่ีเด็กได้รับการกระตุ้นให้สนใจ ด้วยสื่อท่ี

เป็นของจรงิ ภาพ นทิานทีเ่หมาะสมกบัวยั โดยให้ใช้ค�าถามให้คนหาค�าตอบเพือ่กระตุน้ให้เดก็ใช้เหตผุลและ

สืบค้น แสวงหาความรู้เพื่อให้ได้ค�าตอบนั้น

 2.  ขั้นร่วมด้วยช่วยกันคิด (Co-operation) เป็นขั้นที่ให้เด็กท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก 

กลุ่มละ 4-5 คนเพื่อร่วมกันค้นหาค�าตอบของกลุ่มจากการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พิจารณา ข้อมูล

ที่ได้รับโดยใช้ประสาทสัมผัสในการส�ารวจ สังเกต หรือทดลองและสรุปข้อมูล
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 3.  ข้ันน�าเสนอแนวความคดิ (Presentation) เป็นขัน้ทีเ่ดก็น�าเสนอผลการเรยีนรู ้จากส่ิงทีค้่นพบ 

โดยการออกมาเล่าหน้าชัน้เรยีน จดัแสดงผลงานบนป้ายนเิทศหรอืมมุแสดงผลงาน แลกเปลีย่นเรยีนรู้กบัเพ่ือน

 4. ขั้นประยุกต์แนวคิดและน�าไปใช้ (Application) เป็นขั้นที่เด็กน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ โดย

ครูใช้ค�าถามให้เด็กหาค�าตอบจากเหตุการณ์ใหม่ที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์เดิม ซึ่งเด็กตอบได้หลากหลายวิธี 

เช่น การเล่าหรือสร้างผลงานใหม่ ครูสังเกตการให้เหตุผลของเด็ก ในการน�าความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้

รับมาใช้ในสถานการณ์ใหม่

2. การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการสืบเสาะเพ่ือเสริมสร้างความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

 การสร้างและพฒันารปูแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการสบืเสาะเพือ่เสรมิสร้างความสามารถ

ในการคดิแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรูข้องเดก็ปฐมวยั ทีส่ร้างขึน้มชีือ่เรยีกว่า SCOPA 

Model ซึง่มกีระบวนการเรยีนการสอน 4 ขัน้ตอนคือ 1) ขัน้จุดประกายแนวคดิ (Stimulation) ขัน้ร่วมด้วย

ช่วยกันคิด (Co-operation) ขั้นน�าเสนอแนวความคิด (Presentation) และขั้นประยุกต์แนวคิดและน�าไป

ใช้ (Application) ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญและคร ูมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ และรปูแบบการ

จดัประสบการณ์ทีเ่น้นการสบืเสาะเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและความสามารถในการ

แสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.90/83.48 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 

80/80 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 

ตารางที่ 1 ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะตามความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญ

รายการ ระดับความเหมาะสม

X S.D. แปลความ

ส่วนที่ 1 ความส�าคัญของรูปแบบการจัดประสบการณ์

 1.1  ความเป็นมาและความส�าคญัของรปูแบบการจดัประสบการณ์เน้นการสบืเสาะ

มีเหตุผลควรที่จะพัฒนาขึ้น

4.40 0.55 มาก

 1.2  ทฤษฎพีืน้ฐาน ทีน่�ามาใช้ในการพฒันารปูแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสบืเสาะ 4.20 0.45 มาก

 1.3 หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานในการก�าหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้น

การสืบเสาะ

4.40 0.55 มาก

 1.4  จุดมุ่งหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะ 4.00 0.71 มาก

 1.5  ความสัมพันธ์ของแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานที่น�าไปสู่การก�าหนดกรอบความคิด

ของรูปแบบ

4.60 0.55 มากที่สุด

ภาพรวมส่วนที่ 1 4.32 0.56 มาก
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รายการ ระดับความเหมาะสม

X S.D. แปลความ

ส่วนที่ 2 รายละเอียดรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะ

2.1  ความชดัเจนของการอธบิายรายละเอยีดในแต่ละองค์ประกอบของรปูแบบการ

จัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะ

4.40 0.89 มาก

2.2 ความสอดคล้องของแนวคดิ ทฤษฎพีืน้ฐาน องค์ประกอบรปูแบบด้านกระบวนการ 

เรียนรู้กับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

4.80 0.45 มากที่สุด

2.3 ความสอดคล้องของแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานองค์ประกอบรูปแบบด้านการจัด

สภาพแวดล้อมกับแนวปฏิบัติ

4.00 0.71 มาก

2.4  ความสอดคล้องของแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานองค์ประกอบรูปแบบด้านการมี 

ส่วนร่วมของผู้ปกครองกับแนวปฏิบัติ

4.60 0.55 มากที่สุด

2.5  ความชัดเจนของการอธิบายความสามารถของเด็กปฐมวัยที่ต้องการพัฒนา 4.60 0.55 มากที่สุด

2.6  บทบาทครูในแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการ 

สืบเสาะมีความชัดเจนต่อการน�าไปปฏิบัติ

4.60 0.55 มากที่สุด

2.7  บทบาทเด็กมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนรู้ 4.20 0.84 มาก

ภาพรวมส่วนที่ 2 4.46 0.57 มาก

ส่วนที่ 3 การน�ารูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะไปใช้

3.1  ความชดัเจนการอธิบายหลักการของรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสบืเสาะ 4.40 0.55 มาก

3.2 วิธีการด�าเนินงานของรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะด้าน

กระบวนการเรียนรู้น�าไปสู่การปฏิบัติจริงได้

4.60 0.55 มากที่สุด

3.3  วธิกีารด�าเนนิงานของรปูแบบการจดัประสบการณ์เน้นการสบืเสาะด้านการจดั

สภาพแวดล้อมน�าไปสู่การปฏิบัติจริงได้

4.40 0.55 มาก

3.4  วิธีการด�าเนินงานของรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะด้านการมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครองน�าไปสู่การปฏิบัติจริงได้

4.40 0.89 มาก

ภาพรวมส่วนที่ 3 4.45 0.64 มาก

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมพบว่ารูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบ

เสาะเพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรูข้องเดก็ปฐมวยั 

ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท้ัง 3 ส่วน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  

มคีวามเหมาะสมในระดับมากถงึมากทีส่ดุ (มค่ีาเฉลีย่ตัง้แต่ 4.00- 4.80) แสดงว่ารปูแบบการจดัประสบการณ์

เน้นการสืบเสาะมีความเหมาะสมในการน�าไปใช้

2.  การหาประสิทธิภาพของรูปแบบพัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความรูข้องเดก็ปฐมวัย ชัน้อนบุาลปีที ่2 

โดยน�าแผนการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะของเด็กปฐมวัยที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วมาหาประสิทธิภาพ

ได้ดังนี้
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ตารางที่ 2  แสดงผลการหาประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) ของแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะของเด็ก

ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ผลการทดลอง คะแนนเต็ม X S.D. เฉลี่ยร้อยละ

คะแนนจากการใบงาน แบบฝึก ระหว่างการใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E
1
)

30 22.63 1.68 82.90

คะแนนทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ (E
2
)

10 8.75 0.36 83.48

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนระหว่างเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ที่

เน้นการสืบเสาะ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.90 และจากคะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์

ที่เน้นการสืบเสาะ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 83.48 แผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการสืบเสาะ มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 82.90/83.48 

3.  การทดลองใช้แบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการสืบเสาะเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน

เทศบาลวัดบูรพาภิราม

 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง

ทดลอง ผู้วิจัยน�าคะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์

เน้นการสืบเสาะมาเปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบทีแบบอิสระ ดังแสดงผลในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบทแีบบอสิระของคะแนนการคดิแก้ปัญหา

ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย 

การทดสอบ X S.D. t

ก่อนเรียน 6.85 1.60

18.343หลังเรียน 16.00 1.75

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลัง

การทดลองใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์เน้นการสบืเสาะเพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการคดิแก้ปัญหา

และความสามารถในการแสวงหาความรูข้องเดก็ปฐมวัยสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05

ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการแสวงหาความรูข้องเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัทดลอง 

ดังแสดงผลในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบทแีบบอสิระของคะแนนความสามารถใน

การแสวงหาความรู้ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะ

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของ

เด็กปฐมวัย 

การทดสอบ X S.D. t

ก่อนเรียน 3.4000 1.10

16.571หลังเรียน 8.2500 0.97

จากตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพบว่า คะแนนเฉลีย่ความสามารถในการแสวงหาความรูห้ลงั

การทดลองใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์เน้นการสบืเสาะเพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการคดิแก้ปัญหา

และความสามารถในการแสวงหาความรูข้องเดก็ปฐมวัยสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05

4.  การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

  การประเมนิผลการใช้รปูแบบโดยการศกึษาความพงึพอใจของเดก็ปฐมวยัชัน้อนบุาลปีที ่2 

ที่มีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ

ความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปรากฏผลดังตารางที่ 5 ดังนี้

ตารางที่ 5 การประเมินผลความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่

เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการ

แสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (N = 23)

รายการประเมินความพึงพอใจ X S.D. ระดับ

ความพึงพอใจ

ล�าดับ

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 1. เด็กปฐมวัยรู้สึกชอบเรียนด้วยรูปแบบนี้ 4.87 0.34 มากที่สุด  3

 2. รูปแบบนี้ท�าให้เข้าใจเนื้อหาและการปฏิบัติงานได้ง่าย 4.90 0.30 มากที่สุด 2

 3.  รูปแบบนี้ท�าให้เด็กปฐมวัยกล้าแสดงความคิดเห็น 5.00 0.00 มากที่สุด 1

 4.  รูปแบบนี้ท�าให้เด็กปฐมวัยสรุปความรู้ได้ง่าย 4.77 0.43 มากที่สุด 5
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ตารางที่ 5 การประเมินผลความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่

เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการ

แสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (N = 23) (ต่อ) 

รายการประเมินความพึงพอใจ X S.D. ระดับ

ความพึงพอใจ

ล�าดับ

 5. เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมเรียนรู้ 4.90 0.30 มากที่สุด 2

 6. รูปแบบสามารถท�าให้เด็กเข้าใจมีทักษะดีขึ้น 4.84 0.37 มากที่สุด 4

 7. รปูแบบนีท้�าให้เดก็ปฐมวยั มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและต่อกลุม่ 4.87 0.34 มากที่สุด  3

รวม 4.88 0.30

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้

 8. เด็กปฐมวัยรู้สึกกระตือรือร้นและติดตามเนื้อหาอยู่เสมอ 4.77 0.43 มากที่สุด 4

 9. รูปแบบนี้น่าสนใจท�าอยากเข้าร่วมกิจกรรม 5.00 0.00 มากที่สุด 1

10. การเรียนด้วยรูปแบบนี้สนุกสนาน 4.81 0.40 มากที่สุด 3

11. บรรยากาศในการเรียนด้วยรูปแบบนี้ ท�าให้เด็กไม่รู้สึกเครียด 4.87 0.34 มากที่สุด 2

12. การเรียนการสอนด้วยรูปแบบนี้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.74 0.44 มากที่สุด 5

13. เด็กปฐมวัยกล้าเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.87 0.34 มากที่สุด 2

14. การเรียนการสอนด้วยรปูแบบนีส้ามารถศกึษาได้ทัง้ในห้องเรยีนและ 

 นอกห้องเรียน

4.81 0.40 มากที่สุด 3

รวม 4.84 0.34

ด้านระยะเวลาในการเรียน   

15. รูปแบบนี้ ไม่ท�าให้เสียเวลาในการเรียนเลย 4.71 0.46 มากที่สุด 2

16. รูปแบบนี้ เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ 4.97 0.18 มากที่สุด 1

17. รูปแบบนี้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 4.71 0.46 มากที่สุด 2

รวม 4.82 0.36

ด้านการประเมินผลในการเรียน

18. รูปแบบนี้สามารถช่วยให้แก้ไขการเรียนของเด็กได้ดีขึ้น 4.68 0.48 มากที่สุด 3

19. รูปแบบนี้สามารถวัดผลทักษะได้ตามสภาพจริง 4.90 0.30 มากที่สุด 1

20. รูปแบบนี้ท�าให้ทราบผลการประเมินทันที 4.87 0.34 มากที่สุด 2

รวม 4.82 0.35

ภาพรวม 4.81 0.34 มากที่สุด
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 จากตารางที ่5 การประเมินผลความพงึพอใจของเด็กปฐมวยัท่ีมีต่อรปูแบบการจดัประสบการณ์

ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้

ของเด็กปฐมวัย ชัน้อนบุาลปีที ่2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพจิารณาตามรายด้าน พบว่า อยูใ่นระดับ

มากที่สุดทุกด้าน

ข้อเสนอแนะการวิจัย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1.  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้เป็นสิ่งท่ีสามารถ

พัฒนาได้ เร่ิมจากเด็กปฐมวยั ดังนัน้ ผูร้บัผดิชอบในการอบรมเลีย้งดูและจดัการศกึษาปฐมวยั ควรได้ก�าหนด

นโยบายและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

ด้วยการให้ความรู้ และการปฏิบัติแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง

2.  ผู้ด�าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ควรได้น�าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความ

สามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย มาก�าหนดไว้ในคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรการ

ศึกษาปฐมวัย เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถ

ในการแสวงหาความรู้ในตนเอง และสามารถพัฒนาได้ด้วยการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็ก

3.  สถานศึกษาที่ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ควรมีการจัดท�าคู่มือครูส�าหรับ 

รูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถ 

ในการแสวงหาความรูข้องเดก็ปฐมวยั ทีค่รปูฐมวยัสามารถศกึษาและเข้าใจง่าย อกีท้ังมกีารก�าหนดแนวทาง

การฝึกอบรมครูปฐมวัยทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 

ความสามารถในการจัดประสบการณ์และความคิดเห็นที่ดีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะ

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย 

ข้อเสนอแนะในการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์

1. ฝ่ายวิชาการของสถานศึกษาควรมีการประชุมท�าความเข้าใจกับครูปฐมวัยเกี่ยวกบัแนวทางใน

การน�ารูปแบบการจัดการประสบการณ์ไปใช้ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล

2.  ครูปฐมวัยควรศึกษาและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดประสบการณ์อย่างละเอียด  

ให้ครบทกุข้ันตอน และอาจมีการขยายผลความรูค้วามเข้าใจไปสูค่รปูฐมวยั ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา

3.  การจดัสือ่และสภาพแวดล้อมต้องมกีารปรบัเปลีย่นอย่างต่อเนือ่งให้กระตุน้ และสร้างแรงจงูใจ

กับเด็ก เพื่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและต้องการค้นคว้าหาค�าตอบ

4.  ครปูฐมวยัต้องศกึษาและท�าความเข้าใจพฤตกิรรมความสามารถในการคดิแก้ปัญหาและความ

สามารถในการแสวงหาความรูข้องเด็กปฐมวยัในแต่ละพฤตกิรรมและเครือ่งมอืการประเมนิผลอย่างละเอยีด 

เพื่อสามารถท�าการประเมินผลอย่างละเอียด เพื่อสามารถท�าการประเมินผลได้ตามวัตถุประสงค์



Vol.5 No.1 January - June 201614

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

5.  ครูปฐมวัยสามารถน�ารปูแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสบืเสาะเพือ่เสรมิสร้างความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน  

เพื่อพัฒนาส่งเสริมหรือปรับปรุงพฤติกรรมที่ประสงค์ตามคุณลักษณะของความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

และความสามารถในการแสวงหาความรู้

6.  ควรมีการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

คิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง ด้วยการน�ามาจัด

ประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความสามารถใน

การคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัยให้เป็นพฤติกรรมที่ถาวร

ข้อเสนอแนะและการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรท�าการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ท่ีมีผลต่อพัฒนาการ

ทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย

2.  ควรท�าการศกึษาและพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์เน้นการสบืเสาะเพือ่เสรมิสร้างความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย แบบผู้ปกครองมี 

ส่วนร่วม

3. ควรท�าการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการแสวงหาความรู้

ของเด็กปฐมวัยในกลุ่มเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางสติปัญญา

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.  ประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัย

 1.1 ท�าให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักกระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัยและผลทักษะ

ทางการเรียนสูงขึ้น 

 1.2 เด็กปฐมวยัได้เกดิการเรียนรูจ้ากการพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์ท่ีเน้นการสบืเสาะ

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย  

ที่มีประสิทธิภาพ 

 1.3 เดก็ปฐมวยัเกดิความพึงพอใจต่อรปูแบบการจดัประสบการณ์ทีเ่น้นการสบืเสาะเพือ่เสรมิ

สร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย 

2.  ประโยชน์ต่อครู

  2.1 ท�าให้ครูได้ทราบข้อมลูพ้ืนฐานและความต้องการในการพฒันารปูแบบการจดัประสบการณ์

ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหา 

ความรู้ของเด็กปฐมวัย
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 2.2 ท�าให้ครูได้ทราบถึงการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัด

ประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการ

แสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E
1
/E

2
 (80/80)

 2.3  ครูน�าผลการวิจัยเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการสอน ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้อื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 2.4 ท�าให้ทราบผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความ

สามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย

3.  ประโยชน์ต่อผู้บริหาร

 3.1  เป็นแนวทางการพฒันาและข้อสนเทศให้ผูบ้รหิาร ได้น�าไปใช้ประกอบการวางแผนพฒันา

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย

 3.2  เป็นแนวทางในการท่ีผูบ้รหิารได้น�าวธิกีารทีไ่ด้ ไปใช้ในกระบวนการจดัการเรียนรูใ้ห้แก่ครู

และเด็กปฐมวัยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 

4.  ประโยชน์ต่อสถานศึกษา

 4.1  เป็นข้อสนเทศส�าหรบัสถานศกึษา และหน่วยงานต้นสงักดัในการน�าไปประกอบการตดัสนิใจ 

ในการวางแผนพัฒนาการจัดประสบการณ์ทีเ่น้นการสบืเสาะเพ่ือเสรมิสร้างความสามารถในการคดิแก้ปัญหา 

และความสามารถในการแสวงหาความรูข้องเด็กปฐมวยั เพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้เกดิการพฒันาคณุภาพทางการ

ศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาต่อไป

 4.2 โรงเรยีนเทศบาลวัดบรูพาภริาม ได้น�าข้อสนเทศทีไ่ด้ไปปรบัปรงุและแก้ไขจดุด้อยของการ

จัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถใน

การแสวงหาความรู้ของเดก็ปฐมวยั ท�าให้การบรหิารงานวชิาการมคีณุภาพ และเกดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

 4.3 สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการในการ

พัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความ

สามารถในการแสวงหาความรูข้องเด็กปฐมวยั ในโรงเรียนสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เกิดการพฒันา

และมีความพร้อมในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยต่อไป 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

RESIDENTS’ PARTICIPATION IN DRAWING UP TAMBON SRIWILAI  

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION’S THREE-YEAR DEVELOPMENT PLANS, 

SELAPHUM DISTRICT, ROI ET PROVINCE

กานต์รวี พฤกษชาติ

Karnrawee Phugsachat

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

สารนพินธ์นีม้วีตัถปุระสงค์ดงันี ้1) เพือ่ศกึษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันา

สามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวัดร้อยเอด็, 2) เพือ่เปรียบเทยีบการมส่ีวนร่วม 

ในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของ

ประชาชนทีม่ ีเพศ อาย ุและระดบัการศกึษาต่างกนั, และ 3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจดัท�าแผน

พัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วจิยั ได้แก่ ประชาชนทีเ่ป็นหัวหน้าหรอืผูแ้ทนครวัเรอืนในเขตพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอ

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 301 คน โดยค�านวณตามสูตรขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ 

(Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่าห้าระดับ  

มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability เท่ากับ 0.93 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี (Frequency)  

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่  

การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA or F - test)

ผลการวิจัยพบว่า 

1)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

อยู่ในระดับปานกลางทั้งสามด้าน เรียงจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมคิด  

ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติ และด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามล�าดับ 

2)  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศกึษา ต่างกนั มส่ีวนร่วม 

ในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน 

3) ประชาชนได้เสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลศรีวิลยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ล�าดบัตามความถีส่งูไปหาต�า่ สามอนัดบัแรก ได้แก่ องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั ควรให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการจดัท�าแผนพฒันาก่อนทีจ่ะให้ประชาชนร่วม

ตัดสินใจ ควรอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการและกิจกรรม
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ต่างๆ ตามแผนพัฒนา และควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดท�าแผนพัฒนาให้ประชาชนได้ทราบโดย 

ทั่วถึงกัน

ค�าส�าคัญ : 1. การมีส่วนร่วม

ABSTRACT

The specific objectives of this thematic paper were to: 1) study residents’ participation  

in drawing up Three-Year Development Plans of Tambon Sriwilai Administrative Organization’s  

Three-Year Development Plans Administrative Organization in Selaphum district, Roi Et 

province, 2) compare their participation in drawing up the said plans here, resting upon 

differences in the genders, ages, and educational backgrounds and, 3) study the suggestions 

in drawing up development plans .of the aforesaid bureau.The sample group employed 

for conducting the research counted in 324 community members in the area ofthe  

aforesaid bureau, which was formulated through Taro Yamane’s formula. The instrument 

used for collecting data was five-rating-scale questionnaires with the reliability amounting 

to 0.90.The statistics utilized for data analysis encompassed: descriptive statistics of  

frequency, percentage, mean and standard deviation, and referential statistics of t-test and 

F-test. 

The results of the research indicated that:

1.  Residents’ participation in drawing up Three-Year Development Plans of Tambon 

Sriwilai Administrative Organization’s Three-Year Development Plans Administrative  

Organization in Selaphum district, Roi Et province was rated average in the overall aspect. 

When taking a single aspect into consideration, all three aspects were also scored average. 

These three aspects placed in descending order of its mean were (1) the aspect of thinking, 

(2) the aspect of decision-making, and (3) the aspect of operations respectively. 

2.  The hypothesis testing result indicated that residents with differing genders, 

ages, and educational backgrounds had the same participation in drawing up Three-Year 

Development Plans of Tambon Sriwilai Administrative Organization’s in Selaphum district, 

Roi Et province in the overall aspect. 

3.  Residents offered suggestions in drawing up the mentioned plans here, in  

descending order of first three frequencies. Firstly, Tambon Sriwilai Administrative  

Organization’s should give knowledge and understanding in drawing up development plans 

to residents’ before decision-making of them. Secondly, the training for their acknowledge-

ment in monitoring and evaluation of projects and activities according to development 
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plans should be provided. Finally, acknowledgement about development plans should be 

informed to the residents.

Keyword: 1. Participation

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแบบการกระจายอ�านาจ ซ่ึงจัดตั้งข้ึน

ตามพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2546 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินมีความ

เป็นอิสระในการบริหารงาน และมีอ�านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย มีฐานะ

เป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงท�าให้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชน 

และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ดีที่สุด พระราชบัญญัติก�าหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 และมาตรา 17 

บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจหน้าท่ีจัดท�าแผนพัฒนาสามปีท้องถิ่นของตนเอง (ส�านักงาน

คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่, หน้า 185-187) และกระทรวงมหาดไทย

ได้ออกระเบยีบว่าด้วยการจัดท�าแผนพฒันาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยได้ให้ความ

หมายของแผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาสามปีเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก�าหนดรายละเอียดแผนงาน 

โครงการพัฒนาที่จัดท�าขึ้นส�าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม

ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ�าทุกปี แผนพัฒนาสามปีได้ให้ความส�าคัญกับ

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการจัดท�าแผน โดยมีการก�าหนดปัญหาหรือความ

ต้องการในการพัฒนามาจากประชาชนผ่านกระบวนการจัดเวทีประชาชนเพื่อการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี

(ราชกิจจานุเบกษา, 2548)

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นอีกกลไกลส�าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะใช้เป็นแนวทางใน

การก�าหนดแผนการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนในการแก้ไขปัญหา ความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิน่ และท้ังยงัใช้เป็นข้อมลูน�าไปสูก่ารก�าหนดจดุมุง่หมายของการพฒันา การก�าหนดภารกจิ

และแนวทางการด�าเนนิงานให้เป็นไปอย่างมรีะบบอนัจะท�าให้การก�าหนดแผนงานและโครงการขององค์การ

บริหารงานส่วนต�าบลมีทิศทางที่สอดคล้อง และประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกันได้อย่างเหมาะสม 

แนวทางส�าคัญประการหนึ่งที่จะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต�าบล คอื การเพิม่ความสามารถในการเชือ่มประสาน สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัองค์กรภาครฐั องค์กร

เอกชน องค์กรธุรกิจในเขตพื้นที่ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต�าบลปฏิบัติงานโดยรู้จักการประสานงานกับ

ภาคีทุกฝ่าย โดยให้ความส�าคัญและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาชนต�าบลร่วมกัน 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541, หน้า 19-35) การมีส่วนร่วมของประชาชนต�าบล จึงเป็นกระบวน

การและกรรมวิธหีนึง่ซึง่จะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการพฒันาตามนโยบายของรฐับาล ในเรือ่งของการกระจาย 
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อ�านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นที่เน้นความส�าคัญการให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม

ด�าเนินการ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของชุมชน และส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต�าบล มีความ 

เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน และตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้

อย่างแท้จริง (กรมการปกครองและกรมการพัฒนาชุมชน, 2543)

ดังน้ัน การให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น จึงเป็นแนวทางอันส�าคัญของการด�าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนส่วนต�าบล เป็นวิธีการที่มีผลต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบล เพื่อน�าเสนอ

ความต้องการของประชาชนในการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน ซึง่จ�าเป็นต้องอาศยัการพฒันาแบบมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จึงเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติ

ของคนในชมุชนเพ่ือรบัทราบความต้องการ และปัญหาท่ีแท้จรงิของคนในชุมชนปัจจบัุน องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลศรีวลัิยได้มกีารพฒันาท้องถิน่ของตนเอง โดยมุ่งพฒันาไปตามภายใต้แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 

2557-2559) ซึง่แนวทางการพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั ก�าหนดว่าในอนาคตองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล จะเป็นไปในทิศทางใด และเป็นเครื่องมือก�าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาสามปีสามปี

ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลมากน้อยเพียงใด องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลศรีวิลัยจึงเปิดโอกาสให้ประคมซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน

พฒันาสามปีองค์การบริหารส่วนต�าบล เพือ่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ  

จงึถอืเป็นกลไกทีส่�าคญัในการก�าหนดแผนงานโครงการทีป่ระชาชนมส่ีวนร่วมคดิรเิริม่ ร่วมตดัสนิใจ และร่วม

ปฏิบัติงาน แต่พบปัญหาคือ ประชาชนยังคงมอบภาระหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นผู้ก�าหนด

แนวทางการด�าเนินงานในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีเพียงฝ่ายเดียว ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่

ของตนเองเท่าที่ควร จึงท�าให้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต�าบลไม่อยู่บนพื้นฐานของปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีความสนใจที่จะวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย เพื่อน�าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการส่งเสริมและสนับสนุน

การด�าเนินงานของประชาชนในการมส่ีวนร่วมจัดท�าแผนพฒันาสามปีให้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชน ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านประชากร

 ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล 

ศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 1,217 คน 

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนต�าบล

ศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

 1)  ด้านการร่วมคิดริเริ่ม

 2)  ด้านการร่วมตัดสินใจ

 3)  ด้านการร่วมปฏิบัติงาน

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่

 ได้แก่ เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทยีบการมส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.4  เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา 

สามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวจิยัเรือ่ง “การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้

ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

6.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  6.1.1  ประชากร 

    ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 1,217 คน (งานทะเบียนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, 2556)

 6.1.2 กลุ่มตัวอย่าง

   ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 1,217 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม

สูตรการค�านวณขนาดกลุม่ตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (บญุชม ศรสีะอาด, 2545,หน้า 43) 

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 301 คน

6.2  เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง

 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการใช้สูตรการค�านวณขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) จากประชาชนที่เป็น

หัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

จ�านวน 1,217 คน น�ามาหาอัตราส่วนของประชากร (Proportional Size) เพื่อหากลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรนี้ 

(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19)

  n = N  

    1+N (e)2

  เมื่อ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

    N คือ ขนาดของประชากร

    e คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งในรายงานการวิจัย

  ก�าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 หรือ 0.05

   n =  1,217

    1 + 1,217 (0.05)2

    = 301.05 

 ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (n) n = 301 

 ทั้งนี้ เพื่อเกิดความสะดวกแก่การค�านวณและกลุ่มตัวอย่างท่ีได้สามารถเป็นตัวแทนของ

ประชากรได้อย่างสมบรูณ์ยิง่ขึน้ จึงใช้กลุม่ตัวอย่างจ�านวน 301 คนในการวจิยัโดยแยกออกเป็นแต่ละหมูบ้่าน 

จากการค�านวณดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจึงมีจ�านวนดังตารางที่ 6.1
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ตารางที่ 6.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จ�านวนครัวเรือน

(หลัง)

กลุ่มตัวอย่าง 

(คน)

1 บ้านสีเสียด 406 404 810 206 51

2 บ้านห้วยสามัคคี 391 437 828 216 54

3 บ้านนาวี 197 207 404 110 27

4 บ้านโนนหนามแทง 143 115 258 56 14

5 บ้านโพนสวาง 204 220 424 109 27

6 บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย 166 166 332 82 20

7 บ้านหนองฝ้ายน�้า 84 96 180 50 12

8 บ้านหนองหว้า 120 128 248 74 18

9 บ้านโคกสมบูรณ์ 250 224 474 128 32

10 บ้านน้อยสามัคคี 236 244 480 117 29

11 บ้านหนองไผ่ 150 131 281 69 17

 รวม 2,347 2,372 4,719 1,217 301

 

 การสุม่ตัวอย่างเป็นการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยวธิกีารจบัฉลาก

แบบไม่ทดแทนจากรายชื่อของประชาชนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 1,217 คน จนได้กลุ่มตัวอย่างครบจ�านวน 301 คน 

6.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาค้นคว้า 

เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามแนววัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 แบบสอบถามประกอบด้วยค�าถามแบบปลายปิด และแบบปลายเปิด จ�านวน 3 ตอนประกอบ

ด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด แบบเลือกตอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วน

บคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม เพือ่ให้ทราบคณุลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างประกอบด้วย เพศ อาย ุและระดบั

การศึกษา 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด

ท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ในด้านต่างๆ ได้แก่ 

ด้านการร่วมคดิรเิริม่ ด้านการร่วมตดัสนิใจ และด้านการร่วมปฏบิตังิาน ลกัษณะของค�าทีใ่ช้มลีกัษณะในเชิง

บวก โดยแบบสอบถามส่วนนี้เป็นแบบสอบถามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) ใช้การวัดระดับ
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คุณภาพ (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เป็นเกณฑ์การให้คะแนน

ดังนี้

 มากที่สุด มีน�้าหนักคะแนน   5 คะแนน

 มาก  มีน�้าหนักคะแนน   4 คะแนน

 ปานกลาง มีน�้าหนักคะแนน   3 คะแนน

 น้อย  มีน�้าหนักคะแนน   2 คะแนน

 น้อยที่สุด  มีน�้าหนักคะแนน   1 คะแนน

 ตอนที่ 3 เป็นค�าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด

6.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามล�าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 6.4.1  ท�าการศกึษาค้นคว้า ทฤษฎ ีแนวคดิ เอกสารรายงานต่าง ๆ  และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ก�าหนดประเด็นตามวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และนิยามค�าศัพท์เฉพาะ เพื่อน�าไปใช้ในการสร้างเป็นข้อ

ค�าถามในแบบสอบถาม

 6.4.2  ศึกษา รูปแบบและวิธีสร้างแบบสอบถามและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางใน

การน�ามาสร้างแบบสอบถามเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยก�าหนดขอบเขตและเนื้อหาของค�าถามให้

ครอบคลุมเนื้อเรื่องที่ท�าการวิจัย

 6.4.3  ร่างแบบสอบถามโดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสาม

ด้านโดยก�าหนดขอบเขต และเนื้อหาให้ครอบคลุมตัวแปรที่วิจัย

  6.4.4  น�าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ที่

ปรึกษาร่วมเพ่ือพจิารณาตรวจสอบ ข้อความในแบบสอบถามท้ังในด้านเนือ้หา ความเข้าใจ และการใช้ภาษา

ให้มีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย

  6.4.5  น�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 6.4.6  น�าแบบสอบถามทีแ่ก้ไขแล้วเสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงตาม เนือ้หา 

(Content Validity) และตรวจสอบความถูกต้องของภาษาแล้วน�าไปแก้ไข การหาคุณภาพ ของเครื่องมือที่

จัดท�าขึ้นนี้ ประกอบด้วย การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ตามดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามกับ

วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence ) หรือ IOC ซึ่งข้อค�าถามที่ใช้ได้มีค่า IOC อยู่ใน

ช่วง 0.67 – 1.00 และค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) ผู้เชี่ยวชาญสามท่านประกอบด้วย

   1) นางสาวเชาวลกัษณ์ สขุกนัหา ต�าแหน่ง รองปลดัองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวลิยั 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วุฒิการศึกษา รป.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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   2) นางสาวงามศิลป์ แห่สถิต ต�าแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วุฒิการศึกษา รป.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   3)  นายจิราวุฒิ สารุณา ต�าแหน่ง หัวหน้าส่วนส�านักปลัด องค์การบริหารส่วนต�าบล

ศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วุฒิการศึกษา ร.ม. มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 6.4.7  น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขและเสนอต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อประเมินความเหมาะสมและถูกต้อง

 6.4.8  การวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) ของเครื่องมือวัดโดยน�าแบบสอบถามที่

ใช้ในการศึกษาวจัิยไปทดลองใช้ (Try Out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 30 คน เพื่อน�ากลับมาทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือได้ โดย

หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93

  6.4.9  น�าแบบสอบถามทีผ่่านเกณฑ์และปรบัปรงุแก้ไข เรยีบร้อยแล้วเสนออาจารย์ทีป่รกึษา

เพื่อประเมินความเหมาะสมและน�าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

6.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  6.5.1  ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ 

ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บ

รวบรวมข้อมลูการวิจัยจากประชาชนในเขตพืน้ท่ีองค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอ็ด

  6.5.2  น�าหนงัสอืขอความร่วมมอืจากองค์การบรหิารส่วนต�าบลศรีวลิยั ไปแจกกบัประชาชน

ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต�าบลศรวีลัิย อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ ซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่าง ด้วยตนเอง

  6.5.3  น�าแบบสอบถามทีไ่ด้รบัคนืมา เลอืกเอาฉบบัทีส่มบรูณ์ ตรวจให้คะแนน และวเิคราะห์

หาค�าตอบเพื่ออภิปรายผลการวิจัยต่อไป

6.6  การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วจัิยได้ท�าการวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรปูทางสถิต ิซ่ึงแยกวเิคราะห์

ตามล�าดับ ดังนี้

 6.6.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการ 

แจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)

 6.6.2  วเิคราะห์การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน ด้วยการหาค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่ง

เบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลผลตามเกณฑ์ตัดสิน

ผลการวิเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์ของ ชูศรี วงศ์รัตนะ ดังนี้

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51 - 5.00  หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51 - 4.50  หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51 - 3.50  หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51 - 2.50  หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
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   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.50  หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ชูศรี วงศ์

รัตนะ, 2541, หน้า 75)

 6.6.3 วิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายข้อ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย 

(X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยค่าระดับการมีส่วนร่วมดังกล่าว จะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยระหว่าง 

1.00 - 5.00 ซึง่การแปลผลมคีวามหมายของการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละระดับ ดังนี้

   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด

   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก

   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง

   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย

   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 6.6.4  วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา

สามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กับข้อมูลทั่วไปด้านเพศ ใช้การ

ทดสอบค่าท ี(t-test) ส่วนอาย ุและระดับการศึกษา ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way 

ANOVA or F - test) 

 6.6.5 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด

ท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการแจกแจง

ความถี่ (Frequency) และน�าเสนอในรูปตารางประกอบค�าบรรยาย

6.7  สถิติที่ใช้ในการวิจัย

 ส�าหรับการวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติที่ใช้ในการท�าวิจัยอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

 6.7.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ  

(Percentage) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส�าหรับบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล

 6.7.2 สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t – test)  

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) 

 สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้

 1)  การหาค่าร้อยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวีชัย, 2543, หน้า 128)

  P =  

  P =  ค่าร้อยละ

  X = จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

  n =  จ�านวนประชากร 
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 2)  การหาค่าเฉลี่ย (Mean) หรือมัชฌิมเลขคณิต (ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2547, หน้า 55)

  X    =  

  X    =  ค่าเฉลี่ย

   =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม

  n  =  จ�านวนประชากร

 3)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 

2540, หน้า 53)

  S  =  

  S  = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

   =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ

  N  =  จ�านวนประชากร

 4)  การทดสอบสมมติฐาน (t-test) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 183)

  t   =  

  เมื่อ t  = ค่าที-เทสท์ (t- test Independent) โดยที่ df = n
1
+ n

2
-2

  Χ
 1
 , Χ

2
 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

   S
1
2 

, 
S

2
2  = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

  n
1 ,
 n

2
 = จ�านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

 5)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) หรือ (F-test) (นิภา 

เมธธาวิชัย, หน้า 110)

  F   = 

  F   =   อัตราส่วนของความแปรปรวน

  MS
b
 =   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม

  MS
w
 =  ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม
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7.  ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า

1) ด้านการร่วมคิดริเริ่ม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมคิดริเริ่มโดยรวม อยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากสามข้อและอยู่ในระดับปานกลางสี่ข้อ โดยข้อที่

มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 1 ทีว่่า “ร่วมแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัโครงการต่างๆของหมูบ้่าน/ต�าบล” ส่วน

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมคิดหาแนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี”

2)  ด้านการร่วมตดัสนิใจ พบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมตัดสินใจ โดยรวม อยู่ในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากหนึ่งข้อและอยู่ในระดับปานกลางหกข้อ โดยข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ร่วมตัดสินใจเสนอโครงการต่างๆในแผนพัฒนาสามปี” ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางปฏิบัติ”

3)  ด้านการร่วมปฏิบัติงาน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการร่วมปฏบิตังิาน โดยรวม อยูใ่น

ระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลางทัง้เจด็ข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ 

คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ต�าบลได้รับทราบโครงการกิจกรรมของ

แผนพัฒนาสามปี” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมปฏิบัติโดยการเข้าร่วมประชุมในการ

จัดท�าแผนพัฒนาสามปี”

7.1  เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ ของประชาชนทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศึกษา 

ต่างกัน ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 สมมตฐิานท่ี 1 ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมตฐิานท ี2 ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนัมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา 

สามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา 

สามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

7.2  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 โดยสรปุ ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยัครัง้นี ้ล�าดบัความถีส่งูไปหาต�า่สามอนัดบัแรก คอื การ

ปฏิบัติงานควรเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีที่วางไว้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้,องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีก่อนที่จะให้ประชาชนร่วมตัดสินใจ

และองค์การบริหารส่วนต�าบลควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนได้ทราบ

โดยทั่วถึงกัน

8.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสามด้าน คือ ด้านการร่วมคิดริเริ่ม, ด้านการร่วม

ตัดสินใจ, และด้านการร่วมปฏิบัติงาน สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

8.1 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่า ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย 

ทั้งสามด้าน ได้แก่ ด้านการร่วมคิดริเริ่ม,ด้านการร่วมตัดสินใจ,และด้านการร่วมปฏิบัติงาน อยู่พอสมควร 

โดยเฉพาะด้านการร่วมคิดริเริ่ม ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอความต้องการของ

ชมุชน เป็นต้น มค่ีาเฉลีย่มากกว่าทกุด้าน แต่การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีด้าน

การร่วมตัดสินใจ,และด้านการร่วมปฏิบัติงาน อาจจะมีข้อจ�ากัดบางประการ เช่น ระเบียบของกระทรวง

มหาดไทย พ.ศ.2548 เป็นต้น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 1)  ด้านการร่วมคิดริเริ่ม ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พฒันาสามปี องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยัมีการจดัท�าแผนพัฒนาสามปีโดยเน้นให้ประชาชน

มีส่วนร่วมคิด ร่วมพูดคุย ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  

เพ่ือรับฟังข้อมลูในการวางแผนเพือ่จดัท�าพฒันาหมูบ้่าน/ต�าบล ร่วมก�าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ในแผน

พัฒนาสามปี แต่อาจจะมีข้อจ�ากัดบางประการที่เป็นสาเหตุให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่มากเท่าที่ควร ผลการ

วิจัยโดยรวม ด้านการมีส่วนร่วมคิด จึงอยู่ในระดับปานกลาง 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆ

ของหมู่บ้าน/ต�าบล” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
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ในการจัดท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ เปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอแผนงาน และโครงการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของหมู่บ้าน/ต�าบล สอดคล้องกับแนวคิดของ ส�านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการ

ปกครอง ได้กล่าวไว้ว่า “การปกครองส่วนท้องถิน่ว่า หมายถึง การปกครองในรปูลกัษณะ การกระจายอ�านาจ 

บางอย่าง ซึ่งรัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่นท�ากันเองเพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ิน มีโอกาสปกครองและบริหาร

ท้องถิ่นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้เหตุผลที่ว่าประชาชนในแต่ละ

ท้องถิ่นย่อมจะทราบความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ดีกว่า บุคคลอื่นและย่อมมีความผูกพันต่อท้องถิ่นนั้น  

โดยมีงบประมาณของตนเอง และมีอิสระในการบริหารงานพอสมควร”

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมคิดหาแนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี”  

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมคิดในการเสนอวิธีการ

ตดิตาม และประเมินผลในการจัดท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบล และร่วมคดิในการตดัสนิใจ 

เลอืกวิธีการตดิตามและประเมนิผล แผนพฒันาสามปีจึงท�าให้ประชาชนมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง

 2)  ด้านการร่วมตัดสินใจ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ วิเคราะห์และก�าหนดปัญหา จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาร่วมตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏบิตัแิละตดิตามประเมนิผลโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ  ในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีแต่การมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีน้ันอาจจะมีข้อจ�ากัดบางประการ เช่น ระเบียบของกระทรวง

มหาดไทย พ.ศ.2548 เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้ผลการวิจัยโดยรวมของด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ร่วมตัดสินใจเสนอโครงการต่างๆในแผนพัฒนา

สามปี” มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภิปรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยัเปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้ร่วมตัดสินใจในการเสนอโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาสามปี สอดคล้องกับแนวคิดของ 

Vroom และ Deci ที่กล่าวว่า “การมีส่วนร่วม เป็นอิทธิพลที่ปัจเจกบุคคลรู้สึกว่าได้เข้าไปมีส่วนร่วมการ

ตดัสนิใจ และบคุคลจะได้รบัความพึงพอใจ จากการท�างานท่ีมปีระสทิธภิาพ โดยตัวบคุคลจะพฒันาความผกูพัน 

ที่มีต่องานและจะสามารถท�างานได้ดี ตลอดจนสามารถขยายเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางปฏิบัติ” มีค่า

แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนยังขาดความเข้าใจในกระบวนการ 

ขั้นตอนในกิจกรรมต่าง ๆ อันจะมีผลต่อตนเอง และชุมชน จึงท�าให้ไม่กล้าตัดสินใจ ส่งผลให้การมีส่วนร่วม

ตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัยควรให้ความรู้เก่ียว

กับวัตถปุระสงค์ ขัน้ตอน กระบวนการการจัดท�าแผนพฒันาสามปีให้ประชาชนทราบเพือ่เป็นแนวทางในการ

เลือกตัดสินใจที่หลากหลาย และในการร่วมตัดสินใจในแต่ละโครงการควรแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 

และควรให้เจ้าหน้าทีอ่อกชีแ้จงให้ความรูเ้กีย่วกบัความส�าคญัของโครงการต่าง ๆ  ก่อนทีจ่ะให้ประชาชนร่วม

ตดัสนิใจ สอดคล้องกบัแนวคิดของ Cohen, J.M’ and Uphoff ท่ีได้กล่าวไว้ว่า “การมส่ีวนร่วมเป็นแนวคิด

ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากที่สุด การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ใน
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กระบวนการของการตัดสินใจนั้น ประการแรกที่สุดที่จะต้องกระท�า คือ การก�าหนดความต้องการและการ

จัดล�าดับความส�าคัญต่อจากนั้นเลือกนโยบายและประชากรท่ีเก่ียวข้อง การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการ 

ต่อเนื่องที่ต้องด�าเนินการไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้นการตัดสินใจในช่วงด�าเนินการวางแผน

และการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนที่วางไว้” 

 3)  ด้านการร่วมปฏบิตังิาน ผลการวจัิยพบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผน

พฒันาสามปี องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยัเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมปฏบัิติ

ในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี ร่วมในการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาโครงการกิจกรรมต่างๆของแผนพัฒนา

สามปี เป็นต้น แต่การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพัฒนาสามปีนัน้อาจจะมีข้อจ�ากัดบางประการ 

เช่น ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2548 เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้ผลการวิจัยโดยรวมของด้านนี้อยู่ใน

ระดับปานกลาง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ท่ีว่า “ร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

หมูบ้่าน/ต�าบลได้รบัทราบโครงการกจิกรรมของแผนพฒันาสามปี” มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีเป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้น�าหมู่บ้านและผู้ที่ประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้คัดเลือกจึงเป็น

บคุคลทีป่ระชาชนไว้วางใจและนบัถอืเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการเป็นผูน้�า ให้ค�าแนะน�า โน้มน้าวและชกัจงู

ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ต�าบลปฏิบัติตามโครงการ และกิจกรรม  

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมปฏิบัติโดยการเข้าร่วมประชุมในการจัดท�า

แผนพฒันาสามปี”มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนเป็นบคุคลหนึง่ซึง่

มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดท�าแผน และร่วมปฏิบัติ เพื่อให้โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

8.2  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

 จากการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกันมี

ส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า

 1)  เพศ จากสมมติฐานที่ว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา 

สามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 

ประชาชนทีมี่เพศต่างกนัมส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอ

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ (Null 

Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีด้วยความเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน ให้

ความเท่าเทียมกันจึงท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมีเพศต่างกันก็มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 



Vol.5 No.1 January - June 201632

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

 2)  อายุ จากสมมติฐานที่ว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสาม

ปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 

ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

(Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุของประชาชนเป็นเพียงเครื่องหมายให้รู้ว่าใครเกิดก่อน

เกิดหลังเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโอกาสให้ประชาชน

มส่ีวนร่วมด้วยมาตรฐานเดียวกนั ให้ความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั แม้ว่าอายจุะแตกต่างกนัจงึท�าให้ประชาชน

มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็ 

ไม่แตกต่างกัน 

 3)  ระดับการศึกษา จากสมมติฐานท่ีว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมใน

การจัดท�าแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วม

ในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพราะ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรวีลิยั ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทีม่กีารศกึษาทกุระดบัได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการ

จัดท�าแผนพัฒนาสามปีอย่างเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสตรวจสอบได้จึงท�าให้ประชาชนท่ีมีการ

ศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

9.  สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปผลได้ดังนี้

9.1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 156 คน คิด

เป็นร้อยละ 51.83 มีอายุ 36 – 55 ปี จ�านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 51.83 และมีการศึกษาระดับประถม

ศึกษา จ�านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 43.85

9.2  ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้งสามด้าน ล�าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการร่วมคิด

ริเริ่ม,ด้านการร่วมตัดสินใจ,และด้านการร่วมปฏิบัติงาน

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 1)  ด้านการร่วมคิดริเริ่ม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมคิดริเร่ิมโดยรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากสามข้อและอยู่ในระดับปานกลางสี่ข้อ  

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆของหมู่บ้าน/

ต�าบล” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมคิดหาแนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี”

 2)  ด้านการร่วมตดัสนิใจ พบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปี

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมตัดสินใจ โดยรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากหนึ่งข้อและอยู่ในระดับปานกลางหกข้อ 

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ร่วมตัดสินใจเสนอโครงการต่างๆในแผนพัฒนาสามปี” ส่วนข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางปฏิบัติ”

 3)  ด้านการร่วมปฏิบัติงาน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา 

สามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมปฏิบัติงาน โดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ต�าบลได้รับทราบโครงการ

กิจกรรมของแผนพัฒนาสามปี” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมปฏิบัติโดยการเข้าร่วม

ประชุมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี”

9.3  เปรยีบเทยีบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ ของประชาชนทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศึกษา 

ต่างกัน ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 สมมตฐิานที ่1 ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมตฐิานท ี2 ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนัมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา 

สามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา 

สามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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10.  ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบ (Fact Findings) ดังต่อไปนี้

10.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมท้ังสามด้านอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 

องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรปรับปรุงและยกระดับการจัดท�าแผน

พัฒนาสามปี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัยมากขึ้น ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนได้เข้าใจ 

ถึงวัตถุประสงค์ กระบวนการขั้นตอน การด�าเนินงาน กระบวนการจัดท�าแผนและประโยชน์ของการเข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลท้ังในด้านการร่วมคิดริเริ่ม ด้านการ

ร่วมตดัสินใจ และด้านการร่วมปฏบิตังิาน เพราะเม่ือประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการจดั

ท�าแผนพัฒนาสามปีก็จะสามารถพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีเกิด

ประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ และสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนในท้องถิน่อย่างแท้จรงิ 

และพัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

 1)  ด้านการร่วมคิดริเร่ิม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้านนี้ โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรปรับปรุงการ

จัดท�าแผนพัฒนาสามปี โดยการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการฝึกให้ประชาชนได้

เรยีนรูถ้งึวถิชีวิีตการปกครองตนเองตามระบอบประชาธปิไตย เปิดโอกาสและให้การสนบัสนนุบทบาท หน้าท่ี

ของประชาชนในการมส่ีวนร่วมคิดจัดท�าแผนพฒันาสามปีมากข้ึน และพฒันาการมส่ีวนร่วมคดิของประชาชน

ในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆ

ของหมู่บ้าน/ต�าบล” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ 

จงัหวัดร้อยเอด็ ควรรักษาและยกระดบัการพฒันา โดยจดัประชมุสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู ้ระหว่างเจ้าหน้าท่ี 

ในต�าบลกับประชาชน เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมพดูคยุ หรอืวิพากษ์วจิารณ์ในการจดัท�าแผนพฒันา

สามปีมากขึ้น และพัฒนาการมีส่วนร่วมคิด ร่วมพูดคุย หรือวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของ

หมู่บ้าน/ต�าบลของประชาชนให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมคิดหาแนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนา 

สามปี” มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวิีลยั อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ 

ควรปรับปรุงและยกระดับการพฒันา โดยเจ้าหน้าทีใ่นต�าบลออกพบปะประชาชนและให้ความรูเ้ก่ียวกับการ

เลือกวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดหาแนวทางปฏิบัติตาม

แผนพัฒนาสามปีมากขึ้น และร่วมคิดหาแนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปีของประชาชนให้อยู่ในระดับ

มาก และมากที่สุดต่อไป
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 2)  ด้านการร่วมตัดสินใจ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้านนี้โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรปรับปรุงและ

ยกระดับการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วิเคราะห์และ

ก�าหนดปัญหา จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ ในการจัดท�าแผนพัฒนา

สามปี และพัฒนาให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ คอื ข้อ 4 ทีว่่า “ร่วมตดัสนิใจเสนอโครงการต่างๆในแผนพฒันา

สามปี” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ควรรกัษาและยกระดับการพฒันา โดยเจ้าหน้าทีป่ระชมุชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัท�าโครงการต่าง ๆ  

เพื่อบรรจุในแผน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมตัดสินใจในการเสนอโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาสามปี  

และพัฒนาการมีส่วนร่วมตัดสินใจเสนอโครงการต่างๆในแผนพัฒนาสามปีของประชาชนให้อยู่ในระดับ 

มากที่สุดต่อไป

  ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 7 ท่ีว่า “ร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางปฏิบัติ” 

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ควรปรับปรุงและยกระดับการพัฒนา โดยควรให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอน กระบวนการการจัด

ท�าแผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจที่หลากหลาย และในการร่วม

ตดัสนิใจในแต่ละโครงการควรแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า และควรให้เจ้าหน้าทีอ่อกชีแ้จงให้ความรูเ้กีย่วกบั 

ความส�าคัญของโครงการต่าง ๆ ก่อนที่จะให้ประชาชนร่วมตัดสินใจ และพัฒนาการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 

ในการเลือกแนวทางปฏิบัติของประชาชน ให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

 3)  ด้านการร่วมปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านนี้โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรปรับปรุงและ

ยกระดับการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติในการจัดท�าแผน

พฒันาสามปี ร่วมเกบ็ข้อมลูเพือ่น�ามาวเิคราะห์แนวทางในการจัดท�าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ตามแผนพฒันา

สามปีโดยเข้าร่วมประชุม ร่วมจัดท�าแผน และเสนอแนะ ชักจูง ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ต�าบลได้ปฏิบัติตามแผน 

และพัฒนาการมีส่วนร่วมปฏิบัติ ให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 2 ท่ีว่า “ร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

หมู่บ้าน/ต�าบลได้รับทราบโครงการกิจกรรมของแผนพัฒนาสามปี” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง  

ดงัน้ันองค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลัิย อ�าเภอเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็ ควรปรบัปรงุและยกระดบัการพัฒนา 

โดยคดัเลอืกประชาชนมาจากผูน้�าหมูบ้่านและผูท้ีป่ระชาชนในหมูบ้่านเป็นผูค้ดัเลอืกจงึเป็นบคุคลทีป่ระชาชน

ไว้วางใจและนับน่าถอืเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการเป็นผูน้�า ให้ค�าแนะน�า โน้มน้าวและชกัจงูให้ประชาชนใน

หมู่บ้าน/ต�าบลปฏิบัติตามโครงการ และกิจกรรม และพัฒนาการมีส่วนร่วมแนะน�า ชักจูงให้ประชาชนใน

หมู่บ้าน/ต�าบลของท่านในการปฏิบัติตามโครงการและกิจกรรมของประชาชน ให้อยู่ในระดับมาก และมาก

ที่สุดต่อไป 
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  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื ข้อ 3 ทีว่่า “ร่วมปฏบิตัโิดยการเข้าร่วมประชมุในการจดัท�า

แผนพฒันาสามปี”มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับปานกลาง ดงันัน้องค์การบรหิารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ควรปรับปรุงและยกระดับการพัฒนา โดยเปิดโอกาสและให้การสนับสนุนบทบาท หน้าที่

ของประชาชนด้วยการให้ประชาชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการในการจัดท�าแผน และพัฒนาการมีส่วนร่วม

ปฏิบัติโดยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี ให้อยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุด 

ต่อไป 

10.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 จากผลการวจัิย เรือ่ง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นส�าคัญที่ควรวิจัยต่อไป คือ 

 1)  ผลการวจัิยพบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลศรวีลิยั อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง แต่ด้านการร่วมปฏบัิติ

งานมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น จึงควรวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาสภาพ

ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้านการร่วมปฏิบัติงานในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด

ท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นข้อมูล

สารนิเทศในการพัฒนากระบวนการจัดท�าแผนขององค์การบริหารส่วนต�าบลศรีวิลัย ต่อไป 

 2)  ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด คือ การปฏิบัติงานควรเป็นไปตามแผน

พัฒนาสามปีที่วางไว้ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงควรวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของประชาชน

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อที่จะท�าให้เป็นแรงกระตุ้นประชาชนเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

11.  ค�าขอบพระคุณ (Acknowledgement)

สารนพินธ์ฉบบัน้ี ส�าเรจ็ได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั 

และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ท่ีให้ค�าแนะน�าเป็น 

อย่างดีมาโดยตลอด

ขอขอบพระคณุ ดร.ไพรชั พืน้ชมภ ูอาจารย์ทีป่รกึษาหลกั ดร.สวุฒัน์ จติต์จนัทร์ อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม  

ที่กรุณาให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจทานแก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย จึงขอขอบพระคุณ

เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ท่ีให้ความเมตตาในการ

ตรวจสอบข้อบกพร่องจนท�าให้สารนิพนธ์ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณ นางสาวเชาวลักษณ์ สุขกันหา นางสาวงามศิลป์ แห่สถิตย์  นายจิราวุฒิ สารุณา  

ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อวิจัย จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ ประชาชนต�าบลศรีวิลัย อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่ม

ตวัอย่าง ทกุท่านทีก่รณุาให้ความร่วมมอืในด้านการให้ข้อมลูและการวจัิย จนท�าให้สารนพินธ์เล่มนีส้�าเร็จลง

ได้อย่างสมบูรณ์ 
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ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์การบริการส่วน 

ต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

HE ELDERLY’ SATISFACTION WITH SERVICES OF LIVING ALLOWANCE  

PAYMENT AT TAMBON TAWATBURI ADMINSTRATIVE ORGANIZATION  

IN TAWATBURI DISTRIC, ROI ET PROVINCE

       เฉลิมพร โพธิ์ศรีขาม1

 CHALERMPORN PHOSRIKHAM

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการจ่ายเงนิสงเคราะห์

เบีย้ยงัชพีองค์การบรกิารส่วนต�าบลธวชับรุ ีอ�าเภอธวชับุร ีจงัหวดัร้อยเอด็ 2) เพ่ือเปรยีบเทยีบความพึงพอใจ

ที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์การบริการส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดของ

ผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ และอาชีพต่างกันและ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์การบริการส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มตัวอย่างได้แก ่

ผูส้งูอายทุีไ่ด้รบัเบีย้ยงัชพีจากองค์การบรหิารส่วนต�าบลธวชับรุ ีอ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 253 คน 

ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค�านวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�านวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติ

ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์การ

บริการส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยูใ่นระดบัมากทัง้สีด้่าน เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปน้อย ได้แก่ ด้านการเบกิจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ

ด้านการส�ารวจผูส้งูอายทุีม่คีณุสมบติัเหมาะสม ด้านการคดัเลอืกและขออนมุตัผิูส้งูอายรุบัเบีย้ยงัชพีและด้าน

การติดตาม/รายงานผลการด�าเนินงานตามล�าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ และ

อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์การบริการส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอ

ธวชับรุ ีจงัหวัดร้อยเอด็ ทัง้โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจ่ายเงนิสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพองค์การบริการส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงตามความถี่สูงไปหาต�่าสาม

อันดับแรก ได้แก่ ควรมีการส�ารวจรายชื่อผู้สูงอายุอยู่เสมอหรือทุกสามเดือนเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิที่จะได้

รับเบี้ยยังชีพได้รับการช่วยเหลือ ควรติดตามตรวจสอบผลการจ่ายเงินที่จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุว่าได้รับครบตาม

จ�านวนหรือไม่ หากพบปัญหาให้รีบด�าเนินการแก้ไขทันที และควรมีการกันเงินงบประมาณส�าหรับจ่ายเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินตรงตามก�าหนด

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ABSTRACT

The specific objectives of this thematic paper were: 1) to study the elderly’s  

satisfaction with services of living allowance payment at Tambon Tawatburi Administrative 

Organization in Tawatburi district, Roi Et province., 2) to compare their satisfaction with 

services of living allowance payment at the preceding this local unit, resting upon  

differences in the genders, ages, and careers and, 3) to regulate suggestions for expediting 

its services of living allowance payment here. The sampling groups were the elderly  

receiving allowance payment at the aforesaid local unitwhich have been set through Taro 

Yamane’s formula, gaining the samples of 253 subjects. The instrument used for the  

research was five-rating-scale questionnaires of 40 question, which possessed the  

reliability for the whole entry at 0.96. Statistical tools used for analyzing data encompassed 

frequency, percentage, arithmetic mean X  and standard deviation (S.D.), comparing  

differences of means by using t-test and F-test (One-way ANOVA).

Results of the research manifested the following finding: 1) The elderly’s satisfaction  

with service of living allowance payment at the above local unit were rated ‘high’ in the 

overall aspect. Give a single aspect, all four aspects were also scored ‘high’ These aspects 

placed in descending order of arithmetic means included: i) disbursement allowances to 

elderly care, ii) survey of elderly who qualified, iii) selection and approval of the elderly 

receive care allowances, and iiii) track/report on the results of the operation, respectively. 

2) Hypothesis testing results confirmed that variables of their genders, age, and careers 

showed no significant differences in their satisfaction with services of living allowance  

payment here in the overall aspect. 3) The elderly’s suggestion for offering living allowance 

payment services were recommended in order by high to low. First, should explore a list 

of elderly people on the regular basis, or every three month so that the elderly, who are 

entitled to receive a premium care support. Secondly, should monitor the effects of  

payment paid to the elderly that have been reached, or If problems are found, corrective 

action should be done immediately. Finally, In order to meet assignment funds  

disbursement, the budget should be prepared to pay cash allowances for elderly care.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

กรมประชาสงเคราะห์ซึง่ปัจจุบนัได้เปลีย่นเป็นกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก คือ การส่งเสริม 

ให้ประชาชนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยเฉพาะ

ประชาชนที่ด้อยโอกาสและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ทั้งนี้โดยการพัฒนา
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ระบบ รูปแบบและวิธกีารด้านสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ปัจจบัุนประชาชนทีด้่อยโอกาสและได้รบั

ผลกระทบจากปัญหาสังคมมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นและข้อจ�ากัดด้านอัตราก�าลัง ประกอบกับลักษณะงานด้าน

สวัสดิการสังคมอันเกี่ยวข้องกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุมีความหลากหลายและสลับซับซ้อน  

มีผลท�าให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่สามารถจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมได้

อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านสวัสดิการสังคมให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการ การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก�าหนด

ภารกิจในด้านสวัสดิการสังคมไว้ในแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ รวม 8 ภารกจิ คือ การสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุและเงินเพิม่พเิศษในภาวะเศรษฐกจิถดถอย

การสงเคราะห์เบ้ียยงัชพีคนพกิาร การสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ศนูย์บริการทางสงัคมผูส้งูอาย ุสถาน

สงเคราะห์คนชรา การอนุญาตให้ควบคุมหอพกัเอกชนตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2507 การฌาปนกจิสงเคราะห์ 

และงานสงเคราะห์และจดัสวสัดกิารเดก็และเยาวชน (อาหารเสรมินมและอาหารกลางวนั) (กรมส่งเสรมิการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น. 2545, หน้า 270-272)

และจากการที่รัฐบาลประสบผลส�าเร็จในการลดอัตราการเพิ่มของประชากร โดยลดอัตราการเกิด 

ท�าให้เกดิผลกระทบอกีด้านหนึง่ คอื ท�าให้สดัส่วนของประชากรผูส้งูอายเุพิม่ขึน้ไปด้วย จากการเพิม่จ�านวน

ผู้สูงอายุ พบว่า จ�านวนผู้สูงอายุก�าลังเพิ่มสัดส่วนขึ้นอย่างรวดเร็วค�านวณไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2553 

และ พ.ศ. 2563 จ�านวนประชากรผูส้งูอายใุนประเทศไทย จะเพิม่เป็นร้อยละ 9.19, 11.36 และ 15.28 ของ

ประชากรทั้งหมด สภาพปัญหาของผู้อายุทั้งทางด้านความเสื่อมของร่างกาย สภาพจิตใจและสังคม ท�าให้

รัฐบาลตระหนักว่าควรจะได้เตรียมการช่วยเหลือผู้สูงอายุในกรณีต่าง ๆ  จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายไว้ในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาตั้งแต่ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) จนถึงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-

2559) ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน ในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 9 ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพประชาชน

และการระดมพลังทั้งสังคมเพื่อสร้างคุณภาพ โดยการพัฒนาระบบสุขภาพทั้งระบบซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กร

ประชาคม และสถาบันต่างๆ ทั้งในภาคสาธารณสุขและนอกภาคสาธารณสุข (พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ. 2552, 

หน้า 15) แต่ถ้าใช้ค�านิยามขององค์การสหประชาชาติว่าประชากรผู้สูงอายุนั้นคือ ประชากรวัยสูงอายุ 65 

ปีขึ้นไป จะเพิ่มจาก 7.3 ล้านคน (ร้อยละ 11.12) ใน พ.ศ. 2551 เป็น 16 ล้านคน (ร้อยละ 22.73 ของ

ประชากรทั้งหมด) ใน พ.ศ. 2570 หรือ 18 ปีข้างหน้าคนสูงอายุที่การศึกษาต�่า ไม่ได้อยู่ในระบบประกัน

สงัคมและไม่มีลกูหลานดแูล จะอยูใ่นฐานะยากล�าบาก รฐับาลควรจะต้องเตรยีมมาตรการต่างๆ รองรบั เช่น 

การให้การศกึษาผูส้งูอายเุพือ่ช่วยให้พวกเขาปรบัตวัได้ดขีึน้ การสร้างหลกัประกนัทางสงัคม สวสัดิการสังคม 

การจัดบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนไป (วิทยากร เชียงกูล. 2551, หน้า 1)

ประกอบกบัรฐับาลมแีนวคดิปรบัเปล่ียนรปูแบบการให้บริการโดยสถาบัน เช่น บริการสถานสงเคราะห์ 

คนชรา และศนูย์บรกิารทางสงัคมส�าหรบัผูส้งูอาย ุมาเป็นบรกิารภายนอกสถาบนั แต่อยูภ่ายใต้หลกัการชมุชน 

เป็นฐานและการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชนแทน คือ บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งสวัสดิการในรูปแบบนี้

มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ในหมวด 3 สิทธิ

และเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา 54) “บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่

การยงัชพีมสิีทธไิด้รบัความช่วยเหลือจากรฐั ทัง้นีต้ามท่ีกฎหมายบัญญตั”ิ และหมวด 5 แนวนโยบายพืน้ฐาน
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แห่งรัฐ (มาตรา 80) วรรค 2 “รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส

ให้มคุีณภาพท่ีดีและพึง่ตนเองได้” จะเหน็ได้ว่ามเีกณฑ์พจิารณา อยู ่2 ประการคอื 1) อายตุ้องเกนิ 60 ปีบรบิรูณ์  

2) ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐต่อสวัสดิการผู้สูงอายุน่าจะมุ่งเน้นให ้

ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจนไม่มีผู้ดูแลและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในระยะแรกท่ีเริ่มมีโครงการ

มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ (เบี้ยยังชีพจากงบประมาณของรัฐบาล) ให้คนละ 200 บาทต่อเดือน แต่เมื่อเกิด

ภาวะเศรษฐกิจช่วงปี พ.ศ. 2540 รัฐได้ปรับเบี้ยยังชีพเพิ่มเป็นคนละ 300 บาทต่อเดือน ต่อมากระทรวง

มหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพจากเดิม 300 บาท ต่อเดือนเป็นคนละ 

500 บาท ต่อเดือนต้ังแต่วนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2549 และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบยีบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชพี ขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2552 ประกอบ

กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ให้ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นแบบขั้นบันได ดังนี้ 

ช่วงอายุ 60 – 69 ปี ได้รับคนละ 600 บาท/เดือน, ช่วงอายุ 70 – 79 ปี ได้รับคนละ 700 บาท/เดือน,  

ช่วงอายุ 80 – 89 ปี ได้รับคนละ 800 บาท/เดือน และช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไปได้รับคนละ 1,000 บาท/เดือน 

เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันองค์การบริการส่วนต�าบลธวัชบุรี มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง 12 หมู่บ้าน จ�านวน 

ประชากรในเขต อบต. 4,734 คน และจ�านวนหลังคาเรือน 1,326 หลังคาเรือน มีผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ

เบี้ยยังชีพ จ�านวน 685 คน จากผลการด�าเนินการที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี 

จงัหวดัร้อยเอด็ ได้ประสบปัญหาในการด�าเนนิงานด้านสวสัดกิารสงัคมด้านเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะว่าการด�าเนินงานและการให้ความส�าคัญด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น รายได้จ�านวนบุคลากร และความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ท�าให้มีปัญหาการให้บริการด้านต่างๆ 

เช่น ความล่าช้าในการจ่ายเงิน การคัดเลือกผู้สูงอายุของหมู่บ้านท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบ การพิจารณา 

ผู้ที่สมควรได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ดงันัน้ ผูศ้กึษาในฐานะผู้รบัผดิชอบงานการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุจงึมคีวามสนใจที่

จะศกึษาความพึงพอใจของผูส้งูอายตุ่อการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพขององค์การบรหิารส่วนต�าบลธวชับุรี 

อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ เพือ่น�าข้อสนเทศ และข้อเทจ็จรงิทีไ่ด้จากการศกึษาจะได้น�าไปใช้ในการพฒันา

ปัจจัยต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี สามารถด�าเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน

เบี้ยยังชีพ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อาจเป็นแนวทางที่ดี ในการบริหารจัดการด้านการ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ รวมทั้งน�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีความเหมาะสม

สอดคล้องกบัความต้องการของผูส้งูอายใุนท้องถ่ิน และก่อให้เกดิความพงึพอใจ รวมทัง้ได้ทราบปัญหา และ

ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อพื้นฐานในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์การบริหารส่วน

ต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน

2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์การบริหารส่วนต�าบล

ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1  ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3  ผู้สูงอายุที่อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร 

 ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ 2557 จ�านวน 685 คน 

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรไว้ดังนี้

 1)  ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และอาชีพ    

  2)  ตัวแปรตาม ได้แก่ มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน ได้แก่

  1)  ด้านการส�ารวจผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

  2)  ด้านการคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ

  3)  ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  4)  ด้านการติดตาม/รายงานผลการด�าเนินงาน

4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์ 

เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ และ

อาชีพ ต่างกัน
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5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพองค์การบริหารส่วนต�าบล

ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

6.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

6.1 ประชากร 

 ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ 2557 จ�านวน 685 คน

6.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ 2557 จ�านวน 253 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค�านวณของทาโร  

ยามาเน (Taro Yamane) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 หน้า 40.) แล้วท�าการสุ่มแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก 

6.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูทีส่ร้างขึน้จากการศึกษาทฤษฎ ีแนวคิด เอกสารท่ีเกีย่วข้อง โดยข้อค�าถามได้ครอบคลมุถึงวตัถุประสงค์

ที่ต้องการศึกษาและแบ่งข้อค�าถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้   

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ  

องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ด้าน 

จ�านวน 40 ข้อ ดังนี้

  1. ด้านการส�ารวจผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มี 10 ข้อ

  2.  ด้านการคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ มี 10 ข้อ

  3.  ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  มี 10 ข้อ

   4.  ด้านการติดตาม/รายงานผลการด�าเนินงาน  มี 10 ข้อ

 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ

  5  หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพมากที่สุด

  4  หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพมาก 

  3  หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพปานกลาง

  2  หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพน้อย

  1  หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพน้อยที่สุด

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires)เพื่อสอบถามข้อเสนอ

แนะเกีย่วกับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี องค์การบรหิารส่วนต�าบลธวชับรุ ีอ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 47

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
 6.4.1  สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส�าหรับบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล
 6.4.2  สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t–test) 

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) F-test

7.  ผลการวิจัย
ผลการวจิยัความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปผลได้ดังนี้
7.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 62.06 

มีอายุ 71-80 ปี จ�านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 47.04 และมีอาชีพเป็น เกษตรกร จ�านวน 104 คน  
คิดเป็นร้อยละ 41.11 ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ�านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 38.34 รับจ้าง/ลูกจ้าง จ�านวน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.83 และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.72

7.2  ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้สงูอายทุีม่ต่ีอการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี องค์การ
บริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 พบว่า ระดับความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี องค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านการเบิกจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ รองลงมา
ได้แก่ ด้านการส�ารวจผูสู้งอายทุีม่คุีณสมบัติเหมาะสมและด้านการคดัเลอืกและขออนมุติัผูส้งูอายรุบัเบีย้ยงัชพี 
ด้านการติดตาม/รายงานผลการด�าเนินงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้

 1)  ด้านการส�ารวจผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มี
ต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีการประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามหอกระจายข่าว/ติดประกาศ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “อบต. มีการประกาศรายชื่อ 
ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพตามมติหมู่บ้านให้ประชาชนผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทราบ” 

 2)  ด้านการคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ พบว่า ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 10 ทีว่่า “การอนมุติัเป็นไปตามระเบยีบ
และหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “อบต. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกครั้ง” 

 3)  ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการ
จ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี องค์การบรหิารส่วนต�าบลธวชับรุ ีอ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า“การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพมีความรวดเร็วและตามเวลา

ก�าหนด” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อ 5 ที่ว่า“การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต. มีความโปร่งใส”
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 4)  ด้านการตดิตาม/รายงานผลการด�าเนนิงาน พบว่า ระดบัความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ี

ต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “มีหน่วยงานออกไปติดตามผลการจ่าย

เบี้ยยังชีพ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “มีความเข้าใจในหลักการและระเบียบการการจ่าย

เงินเบี้ยยังชีพ” 

7.3 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 สมมติฐานที่ 1 ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยัพบว่า ผูส้งูอายทีุม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี 

องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 2 ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจของต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย

ยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที ่3 ผูสู้งอายุที่มอีาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพ

องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

 ผลการวจัิยพบว่า ผูสู้งอายทุีม่อีาชีพต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

7.4  ผลการวเิคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยังชพี องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 โดยสรปุ ผูส้งูอายไุด้ให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกับการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบ้ียยงัชพี องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงตามความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก ได้แก่ ควรมี

การส�ารวจรายชื่อผู้สูงอายุอยู่เสมอหรือทุกสามเดือน เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพได้รับการ

ช่วยเหลือ ควรตดิตามตรวจสอบผลการจ่ายเงนิทีจ่่ายให้แก่ผูส้งูอายวุ่าได้รบัครบตามจ�านวนหรอืไม่ หากพบ

ปัญหาให้รีบด�าเนนิการแก้ไขทนัท ีและควรมกีารกนัเงนิงบประมาณส�าหรบัจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุว้ล่วงหน้า

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินตรงตามก�าหนด

8.  การอภิปรายผล

จากการสรปุผลการวจัิยความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี องค์การ

บริหารส่วนต�าบลธวชับรุ ีอ�าเภอธวชับรุ ีจังหวดัร้อยเอด็ ท้ังสีด้่านคอื 1) ด้านการส�ารวจผูส้งูอายุท่ีมคุีณสมบัติ
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เหมาะสม 2) ด้านการคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบ้ียยังชีพ 3) ด้านการเบิกจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

4) ด้านการตดิตาม/รายงานผลการด�าเนินงาน และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการให้บรกิาร สามารถน�ามาอภิปราย

ผลได้ดังนี้

8.1  การวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 พบว่า ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่ด้าน อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

องค์การบริหารส่วนต�าบลธวชับรุ ีได้ให้ความส�าคญัในการจ่ายเงินเบีย้ยงัชพีแก่ผูส้งูอาย ุโดยมดี�าเนนิการตาม

ระเบยีบ ปฏบิติัตามขัน้ตอนอย่างเคร่งครดั มคีวามเสมอภาค มกีารดแูลเอาใจใส่และมจีติส�านกึในการบรกิาร

ประชาชน อีกทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี ได้ให้ความส�าคัญในด้านสวัสดิการของ 

ผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริม ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี และมีจิตใจ

ทีเ่บกิบาน ซึง่สอดคลอ้งกับงานวจิยัของ พัชรนิทร์ กลุกจิ ไดท้�าการศึกษาเรื่อง “ความพงึพอใจของผู้สงูอายุต่อ 

การจัดการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลเมืองไพร อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการศึกษา

พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพของเทศบาลต�าบลเมืองไพร 

อ�าเภอเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของ นภิาวศทุธ ิประชานรัุกษ์ 

ได้ท�าการ ศกึษาเรือ่ง “ความพงึพอใจของผูส้งูอายุต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลสระใคร อ�าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย” ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการ

บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลสระใคร อ�าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยรวม

อยู่ในระดับมาก 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้งสี่ด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 1)  ด้านการส�ารวจผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มี

ต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

รวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากองค์กรบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี มีส�ารวจผู้สูงอายุ

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับเบี้ยยังชีพ โดยได้ลงส�ารวจข้อมูลจริง โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้น�า

ชุมชน และได้ด�าเนินการตามขั้นตอนในการส�ารวจข้อมูลของผู้สูงอายุ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ท�าให้การ

ส�ารวจข้อมลูมคีวามถกูต้องและเป็นจรงิ สอดคล้องกบังานวจิยัของ เฉลมิชยั ประทมุรุง่ ได้วจัิยเรือ่ง “ความ

พึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลประชาพัฒนา 

อ�าเภอวาปีปทมุ จังหวดัมหาสารคาม” พบว่า ผูส้งูอายุมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลประชาพัฒนา อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านขั้นตอนการส�ารวจ

ข้อมูล อยู่ในระดับมาก 

  ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีการ

ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพตามหอกระจายข่าว/ติดประกาศ” ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจาก

องค์การบรหิารส่วนต�าบลธวชับรีุ ได้มนีโยบายให้มกีารประชาสมัพนัธ์ ให้ผูส้งูอายไุด้รบัทราบข้อมลูข่าวสาร

ตามหอกระจาย/ติดประกาศ เพือ่ให้ผูส้งูอายไุด้รบัทราบข้อมลูรวมทัง้หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืก ส�ารวจข้อมลู
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ของผูส้งูอาย ุตามเกณฑ์ทีก่�าหนด เพือ่ให้ครอบคลมุและเสมอภาค รวมทัง้ได้ท้ังสวสัดิการแก่ผูส้งูอายไุด้อย่าง

ทั่วถึง และเป็นธรรมมากที่สุด จึงท�าให้ข้อที่ 6 มีความค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิด

ของ เทพศกัดิ ์บุณยรตัพนัธุ ์ได้ให้ความหมายว่า ความพงึพอใจเป็นของผูรั้บบรกิารต่อเจ้าหน้าที ่ในการช่วย

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและความพงึพอใจทีม่ต่ีอความตัง้ใจของเจ้าหน้าทีใ่นการให้บรกิาร

แก่ประชาชน 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “อบต. มีการ

ประกาศรายชือ่ผูไ้ด้รบัเบีย้ยงัชพีตามมติหมูบ้่านให้ประชาชนผูม้อีาย ุ60 ปีขึน้ไปทราบ” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่า เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี ได้ด�าเนินการประกาศรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพตามมติของ

หมู่บ้านให้ประชาชนทราบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากในการประกาศ

หรือการแจ้งให้ผู้สูงอายุทราบบางครั้ง ในกระบวนการด�าเนินงานมีความล่าช้า จึงท�าให้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

สอดคล้องกบัแนวคดิของ โวลแมน (Wolman) ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึ (Filling) มคีวามสขุเมือ่

คนเราได้รับผลส�าเร็จตามจุดหมาย (Goals) ความต้องการ (Wants) หรือแรงจูงใจ (Motivation) 

 2)  ด้านการคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ พบว่า ระดับความพึงพอใจของ 

ผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การด�าเนินการคัดเลือกผู้สูงอายุ ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลธวชับุร ีได้ด�าเนินการคัดเลอืกและขออนมุตัผิูส้งูอายรุบัเบ้ียยงัชีพ ท่ีมคุีณสมบัตติามระเบียบ

กรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ซึ่งได้ระบุคุณสมบัติของผู้สูงอายุไว้อย่างชัดเจน และในการขออนุมัติ องค์การบริหารส่วนต�าบล

ธวัชบรีุ ได้ปฏิบตัติามระเบยีบและขัน้ตอนอย่างเคร่งครดัสอดคล้องกบังานวิจัยของ นฤมล สงิห์เงา ได้ท�าการ

ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ : กรณีศึกษา เทศบาลต�าบล

บัวบาน อ�าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการ

เงินสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีของเทศบาลต�าบลบวับาน อ�าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ด้านขัน้ตอนการจดัท�า

บัญชรีายชือ่อยูใ่นระดบัมาก แต่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ เฉลมิชยั ประทมุรุง่ ได้วจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจ 

ของผู ้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลประชาพัฒนา  

อ�าเภอวาปีปทมุ จังหวดัมหาสารคาม” พบว่า ผูส้งูอายุมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลประชาพัฒนา อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านข้ันตอนการจัดท�า

บัญชีรายชื่ออยู่ในระดับปานกลาง

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก คือ ข้อ 10 ทีว่่า “การอนมุติัเป็น

ไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี มีการปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เป็นไปตามล�าดับขึ้นตอน 

รวมทั้งการอนุมัติเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง จึงท�าให้มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ จินตนา โยธาศรี กล่าวว่า ความพึงพอใจ ความรู้สึกสมใจ อิ่มเอมใจที่

เกิดร่วมกับการได้บรรลุผลส�าเร็จหรือสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือความคาดหวัง หรือได้รับการตอบสนอง

ความต้องการ 
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  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “อบต. แจ้งข่าว

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกครั้ง” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจาก

องค์การบริหารส่วนต�าบลธวชับรุ ีได้มกีารจัดประชมุประชาคมหมูบ้่านอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้ประชาชน หรอื

ผู้สูงอายุ ได้รับทราบข่าวสาร และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการของ

ชมุชน/หมูบ้่าน แต่ในบางครัง้ การแจ้งข่าวในการประชาสัมพนัธ์อาจจะไม่ทัว่ถงึเพราะในบ้างครัง้ หอกระจายข่าว 

ในหมู่บ้านหรือระบบเสียงตามสายได้ช�ารุดใช้การไม่ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ โชติช่วง ภิรมย์ กล่าวว่า 

ความพึงพอใจ คือ ความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นท่ีพึงพอใจหรือไม่ โดยวัดจาก 1) การให้

บริการอย่างเป็นธรรม 2) การให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา 3) การให้บริการเพียงพอ 4) การให้บริการอย่าง

ต่อเนื่อง และ5) การให้บริการที่มีความก้าวหน้า 

 3)  ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการ

จ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี องค์การบรหิารส่วนต�าบลธวชับรุ ีอ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากการองค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี มีนโยบายในการเบิก

จ่ายที่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ มีความรู ้

เก่ียวกับระบบงานของตนและขององค์กรเป็นอย่างด ีจงึท�าให้ผูส้งูอายมุคีวามพงึพอใจการจ่ายเงนิสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล สิงห์เงา ได้ท�าการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจ

ของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ : กรณีศึกษา เทศบาลต�าบลบัวบาน อ�าเภอยางตลาด 

จงัหวดักาฬสนิธุ”์ ผลการศกึษาพบว่า ความพงึพอใจของผูส้งูอายตุ่อการจดัการเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีของ

เทศบาลต�าบลบวับาน อ�าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ด้านขัน้ตอนการจ่ายเบ้ียยงัชพี อยูใ่นระดบัมาก แต่

ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย ประทุมรุ่ง ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการ

เงินสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลประชาพฒันา อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม” 

พบว่า ผู้สูงอายมุคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลประชา

พัฒนา อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ด้านขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพ อยู่ในระดับปานกลาง

  ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ข้อ 6 ทีว่่า“การเบกิจ่ายเบีย้ยงัชพี

มีความรวดเร็วและตามเวลาก�าหนด” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ทั้งนี้เป็นเพราะว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

งานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่

ต่องานที่รับผิดชอบ รักษาเวลา ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว สามารถก�าหนดเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการใน

แต่ละขั้นตอน ท�าให้การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วเป็นท่ีน่าพอใจยิ่งข้ึน สอดคล้องกับแนวคิดของ  

โชติช่วง ภิรมย์ กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ 

โดยวัดจาก 1) การให้บริการอย่างเป็นธรรม 2) การให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา 3) การให้บริการเพียงพอ 

4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ5) การให้บริการที่มีความก้าวหน้า

  ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 5 ทีว่่า“การจ่ายเบีย้ยงัชพี

ผู้สูงอายุ อบต. มีความโปร่งใส” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เบีย้ยงัชพี บางคนมกีารการปฏบัิติหน้าทีเ่คร่งครดั และยดึถอืระเบยีบกฎหมายมากเกนิไป จงึท�าให้
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ประชาชนบางคนมีความคิดเห็นว่าการปฏิบัติงานไม่มีความโปร่งใส และมีการเลือกปฏิบัติ จากการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นจึงท�าให้มีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยที่ต�่ากว่าข้ออื่น

 4)  ด้านการตดิตาม/รายงานผลการด�าเนนิงาน พบว่า ระดบัความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ี

ต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า เนือ่งจากองค์การบรหิารส่วนต�าบลธวชับุรี มกีารตดิตาม

และรายงานผลการด�าเนินงานในการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุโดยมกีารตรวจสอบผลและรายงานผลการด�าเนนิ

งานอย่างสม�่าเสมอ และเป็นปัจจุบัน แต่เนื่องจากในการด�าเนินงานติดตามและรายงานผลการด�าเนินงาน

ในบางครั้งอาจจะมีความล่าช้า และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีจ�านวนไม่เพียงพอ  

สอดคล้องกับแนวความคิดของ โชติช่วง ภิรมย์ กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความสามารถที่จะพิจารณา 

ว่าบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ โดยวัดจาก 1) การให้บริการอย่างเป็นธรรม 2) การให้บริการรวดเร็วทัน

ต่อเวลา 3) การให้บริการเพียงพอ 4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ5) การให้บริการที่มีความก้าวหน้า 

และสอดคล้องกับแนวความคิดของ จินตนา โยธาศรี กล่าวว่า ความพึงพอใจ ความรู้สึกสมใจ อิ่มเอมใจที่

เกิดร่วมกับการได้บรรลุผลส�าเร็จหรือสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือความคาดหวัง หรือได้รับการตอบสนอง

ความต้องการ

  ข้อท่ีมค่ีาเฉล่ียมากท่ีสดุ ซึง่มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 3 ทีว่่า “มหีน่วยงานออก

ไปติดตามผลการจ่ายเบี้ยยังชีพ”เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ที่เป็นเช่นนี้

อภปิรายได้ว่า เนือ่งจากองค์การบรหิารส่วนต�าบลธวชับรุ ีมนีโยบายทีจ่ะให้การบรกิารด้านสวสัดกิารมคีวาม

ทั่วถึง จึงมีหน่วยงานออกติดตามผลการจ่ายเบี้ยยังชีพ เพื่อท่ีได้ทราบข้อมูลและปัญหาในการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และน�ามาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวความคิดของ  

เทพศกัดิ ์บุณยรตัพนัธุ ์ทีก่ล่าวว่า “ความพงึพอใจเป็นของผูร้บั บรกิารต่อเจ้าหน้าที ่ในการช่วยแก้ไขปัญหา

ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและความพึงพอใจท่ีมีต่อความตั้งใจของเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการ 

แก่ประชาชน”

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 8 ที่ว่า “มีความเข้าใจใน

หลักการ และระเบียบการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบล

ธวัชบรีุได้มีการจัดประชมุ ชีแ้จงแนวทางการปฏิบติัในการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพให้แก่ผูส้งูอายอุยูเ่สมอ 

แต่เนื่องจากในบางคร้ังผู้สูงอายุบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมช้ีแจงได้ จึงท�าให้ยังไม่เข้าใจใน 

หลักการและระเบียนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ สอดคล้องกับแนวความคิดของ จินตนา โยธาศรี กล่าวว่า  

ความพึงพอใจ ความรู้สึกสมใจ อิ่มเอมใจที่เกิดร่วมกับการได้บรรลุผลส�าเร็จหรือสอดคล้องกับจุด มุ่งหมาย

หรือความคาดหวัง หรือได้รับการตอบสนองความต้องการ

8.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวจัิย ความพงึพอใจของผู้สงูอายท่ีุมต่ีอการจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ีย

ยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า

 1)  เพศ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่
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สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ (Null Hypothesis) ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การจ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี  

มีการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ตามหลักเกณฑ์และระเบียบ ให้ความเท่าเทียมกับทุกคน  

ยึดความถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ จึงท�าให้ผู้สูงอายุแม้ว่าจะมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ นฤมล สิงห์เงา ได้ท�าการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงิน

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ : กรณีศึกษา เทศบาลต�าบลบัวบาน อ�าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการ 

เปรยีบเทยีบพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อการจัดการเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพของเทศบาลต�าบลบัวบาน อ�าเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมและรายขั้นตอนไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ เฉลิมชัย ประทุมรุ่ง ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ย

ยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลประชาพัฒนา อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” ผลการ 

เปรียบเทยีบพบว่า ประชาชนผูส้งูอายทุีม่เีพศ ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี  

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลประชาพัฒนา อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

 2)  อายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ (Null Hypothesis) ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การจ่ายเงนิสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ในการให้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกัน ได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่

มีความสุภาพอ่อนน้อมเป็นกันเองต่อประชาชนท่ีมาใช้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกัน เท่าเทียมกันไม่มีการ

เลือกปฏิบัติ บริการตามล�าดับ ก่อน- หลัง แม้ว่าจะมีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกับงานวจิยัของ นฤมล สงิห์เงา ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง 

“ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ : กรณีศึกษา เทศบาลต�าบลบัวบาน 

อ�าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการเปรียบเทียบพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพของเทศบาลต�าบลบัวบาน อ�าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจโดย

รวมและรายขั้นตอนไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย ประทุมรุ่ง ได้วิจัยเรื่อง “ความ

พึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลประชาพัฒนา 

อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม” ผลการเปรยีบเทยีบพบว่า ประชาชนผูส้งูอายทุีม่เีพศ ต่างกนั มคีวาม

พึงพอใจต่อการจดัการเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลประชาพฒันา อ�าเภอวาปีปทมุ 

จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

 3)  อาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย

ยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง

กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ผลการวิจัยสรุปว่า ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี มีขั้นตอนและมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และได้ด�าเนินการ

ชีแ้จงให้ความรูแ้ก่ผูส้งูอาย ุในขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์การได้รบัเบีย้ยงัชพีอยูเ่สมอ จงึท�าให้ผูส้งูอาย ุส่วนใหญ่

มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นอย่างดี รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต�าบล

ธวัชบุรี มีนโยบายในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ จึงท�าให้ 
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ผูส้งูอายแุม้ว่าจะมอีาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการจ่ายเบ้ียยงัชพี ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ เฉลิมชัย ประทุมรุ่ง ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลประชาพัฒนา อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” ผลการเปรียบเทียบ 

พบว่า ประชาชนผู้สงูอายทุีม่เีพศ ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการจัดการเงนิสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลประชาพัฒนา อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน

9.  ข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบ (Fact Findings)  

ดังต่อไปนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี องค์การ

บริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่ด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การ

บริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพทั้งสี่ด้าน ซึ่งประกอบด้วยด้านการส�ารวจผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม, ด้านการ 

คดัเลือกและขออนมัุติผูส้งูอายรุบัเบีย้ยงัชพี,ด้านการเบิกจ่ายเบ้ียยงัชีพผูส้งูอาย,ุและด้านการตดิตาม/รายงาน

ผลการด�าเนินงาน ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะท�าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

 และมีข้อเสนอแนะเป็นรายด้านและรายข้อ ดังต่อไปนี้

 1)  ด้านการส�ารวจผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มี

ต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก ดงันัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลธวชับรุ ีอ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวัดร้อยเอด็ ควรรกัษามาตรฐานน้ีไว้  

และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ด้านการส�ารวจผู ้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดีมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ส�ารวจผูส้งูอายทุีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม และเปิดเผย 

ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจด้วยความโปร่งใสเพื่อท่ีจะท�าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์ 

เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู ่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว ่า“มีการ

ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพตามหอกระจายข่าว/ติดประกาศ”ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี 

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพโดยการ

ประชาสัมพนัธ์ผู้ได้รบัเบีย้ยงัชพีตามหอกระจายข่าว/ตดิประกาศ ให้ดีมปีระสทิธิภาพย่ิงขึน้โดยการเพือ่ทีจ่ะ

ท�าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอ

ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “อบต. มีการ

ประกาศรายชือ่ผูไ้ด้รับเบ้ียยังชีพตามมติหมู่บ้านให้ประชาชนผู้มอีาย ุ60 ปีข้ึนไปทราบ” ดงันัน้ องค์การบรหิาร 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ส่วนต�าบลธวชับรุ ีอ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ ควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และพฒันาการจ่ายเงนิสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพ ในการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพตามมติหมู่บ้านให้ประชาชนผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทราบให้

ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการเพื่อที่จะท�าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

 2)  ด้านการคัดเลือกและขออนุมัติผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ พบว่า ระดับความพึงพอใจของ 

ผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และพฒันาการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีด้านการคดัเลอืกและขออนมุตัผิูส้งูอายุ

รับเบี้ยยังชีพ ให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการเพื่อที่จะท�าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก คือ ข้อ 10 ทีว่่า “การอนมุติัเป็น

ไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในการอนุมัติเป็นไปตาม

ระเบียบและหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดให้ดีมปีระสิทธภิาพยิง่ข้ึนโดยการเพ่ือทีจ่ะท�าให้ผูส้งูอายมุคีวามพงึพอใจต่อ

การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับ

มากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “อบต. แจ้งข่าว

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกครั้ง” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี 

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้ดีมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการเพื่อที่จะท�าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

 3)  ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการ

จ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี องค์การบรหิารส่วนต�าบลธวชับรุ ีอ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ 

และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ด้านการเบิกจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

โดยการเพ่ือทีจ่ะท�าให้ผูส้งูอายมุคีวามพงึพอใจต่อการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ องค์การบรหิารส่วนต�าบล

ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ข้อ 6 ทีว่่า“การเบกิจ่ายเบีย้ยงัชพี

มีความรวดเร็วและตามเวลาก�าหนด” ดังนัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลธวัชบุร ีอ�าเภอธวชับุร ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

ควรรักษามาตรฐานนีไ้ว้ และพฒันาการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี ในการเบิกจ่ายเบีย้ยงัชพีมคีวามรวดเรว็

และตามเวลาก�าหนดให้ดีมปีระสิทธภิาพย่ิงขึน้โดยการเพือ่ท่ีจะท�าให้ผูส้งูอายมุคีวามพึงพอใจต่อการจ่ายเงนิ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 5 ทีว่่า“การจ่ายเบีย้ยงัชพี

ผู้สูงอายุ อบต. มีความโปร่งใส” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
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ควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และพฒันาการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีในการการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุอบต. 

ด้วยความความโปร่งใส ให้ดมีปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้โดยการเพือ่ทีจ่ะท�าให้ผูส้งูอายมุคีวามพงึพอใจต่อการจ่าย

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุด

ต่อไป

 4)  ด้านการตดิตาม/รายงานผลการด�าเนนิงาน พบว่า ระดบัความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ี

ต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษา

มาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพด้านการติดตาม/รายงานผลการด�าเนินงาน  

ให้ดมีปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้โดยการเพือ่ทีจ่ะท�าให้ผูส้งูอายมีุความพงึพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี 

องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อท่ีมค่ีาเฉล่ียมากท่ีสดุ ซึง่มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 3 ทีว่่า “มหีน่วยงานออก

ไปตดิตามผลการจ่ายเบีย้ยงัชพี”เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานด้านจ่ายเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี ดงันัน้ องค์การ

บริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ในการมีหน่วยงานออกไปติดตามผลการจ่ายเบ้ียยังชีพให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

โดยการเพ่ือทีจ่ะท�าให้ผูส้งูอายมุคีวามพงึพอใจต่อการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ องค์การบรหิารส่วนต�าบล

ธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 8 ที่ว่า “มีความเข้าใจใน

หลักการ และระเบียบการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในการมีความเข้าใจใน

หลักการ และระเบียบการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเพื่อที่จะท�าให้ผู้สูงอายุมี

ความพึงพอใจต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 การวิจัย ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อจ�ากัดบางประการที่ไม่สามารถศึกษาให้ครบทุกแง่มุม

ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ผู้สนใจได้วิจัยต่อยอดจากการวิจัยเรื่องนี้ดังต่อไปนี้

 1)  จากผลการวจิยัพบว่า ด้านการตดิตาม/รายงานผลการด�าเนนิงานมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบั

มากแต่ค่าเฉลีย่น้อยกว่าทกุด้าน ดังนัน้ควรวจัิยปัจจัยท่ีมผีลต่อการตดิตามและรายงานผลการด�าเนนิงานการ

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 2)  จากผลการวจิยัพบว่า การจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุอบต. มคีวามโปร่งใสมค่ีาเฉลีย่น้อยกว่า

ทุกข้อค�าถามจากจ�านวนทั้งหมด 40 ข้อ ดังนั้นควรวิจัยการน�าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการให้บริการจ่าย

เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
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11.  ค�าขอบคุณ

 สารนิพนธ์ เรือ่ง ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ส�าเร็จลงได้เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากทาง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และบุคคลหลายท่านท่ีได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล 

ข้อเสนอแนะ ค�าปรึกษาแนะน�า ความคิดเห็นและก�าลังใจ 
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 ขอกราบขอบพระคณุ ดร.ไพรัช พืน้ชมพู อาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์หลกั ผศ.ดร.สมเกยีรต ิเกยีรตเิจรญิ  

อาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์ร่วม ทีไ่ด้ให้ความรู ้ค�าแนะน�า ค�าปรกึษา ตลอดจนตรวจแก้ไข อนัเป็นประโยชน์

แก่ผู้วิจัย 

 ขอกราบขอบพระคุณ นางสาวอมรมิตร มงคลเคหา รองปลัดเทศบาล เทศบาลต�าบลบ้านนิเวศน์ 

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นางประนอม แสนสวนจิตร นักวิชาการคลัง 7ว เทศบาลต�าบลบ้านนิเวศน์ 

อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ และนายอดลุเดช เทพภบิาล หวัหน้าส�านกัปลดัเทศบาล องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ 

เครื่องมือวิจัย

 ขอกราบขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลธวัชบุรี ผู้สูงอายุทุกท่าน และเจ้าหน้าท่ี  

ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ ในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ท่ีท�าให้งานวิจัยของ 

ผู้วิจัยส�าเร็จลุล่วง

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ 

และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาทีศึ่กษา พนักงานเจ้าหน้าท่ี เพือ่นนกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิา รฐัศาสตร์

การปกครองทุกท่าน ที่เป็นก�าลังใจ คณะผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานทุกท่าน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้

กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และให้ก�าลังใจด้วยดีเสมอมา

 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ช่วยส่งเสริม

สนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นก�าลังใจตลอดมา
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4  

ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

Residents’ Satisfaction with public services following buddhism’s 

bases of social solidarity at tambon nasaeng municipality  

in selaphum district, Roi Et Province

ชัยพร อินทะพรม1

CHAIYAPHON iNTHAPHROM

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพี่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อ

เปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะตามหลักสงัคหวตัถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอ

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน และ  

3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง 

อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ประชาชนทีเ่ป็นหวัหน้าครวัเรอืน หรอืตวัแทน

ทีอ่าศยัอยู่ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ ตามบัญชีรายช่ือหวัหน้าครวัเรอืน 

จ�านวน 1,136 คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�านวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 296 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับโดย

มค่ีาความเชือ่มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.92 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 

ความถี ่(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) กับการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4  

ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยปานกลางไป

หาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บรกิารอย่างเสมอภาคด้านการให้บรกิารตรงเวลาด้านการให้บรกิารอย่างพอเพยีง 

ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่งตามล�าดบั 2) ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

พบว่า ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศกึษา และประกอบอาชพี ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิาร

สาธารณะตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็โดยรวม และรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และ 3) ประชาชนได้เสนอแนะเกี่ยวกับการ

1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็
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ให้บรกิารสาธารณะตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็เรยีงล�าดบั

จากความถีส่งูไปหาต�า่สามอนัดบัแรก ได้แก่ ควรขวนขวายช่วยเหลอืกจิการงานสงเคราะห์บ�าเพญ็ประโยชน์

สาธารณะตลอดจนช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นให้มีคุณภาพให้มากกว่าที่

เป็นอยู ่และควรดแูล สขุทกุข์ประชาชนทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน สม�า่เสมอเท่าเทยีมกนั พร้อมท้ังร่วมรบัรูร่้วม

แก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และควรให้บริการในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป็นไปอย่างก้าวหน้า

ABSTRACT

The purposes of this thesis were aimed: 1) to study residents’ satisfaction with 

public services following Buddhism’s four bases of social solidarity at Tambon Nasaeng 

Municipality in RoiEt’sSelaphum district, 2) to compare their public services based on its 

four bases of social solidarity to variables of their genders, ages, educational levels and 

careers, and 3) to examine suggestions for enhancing its public services. The sample size 

comprised household heads or representatives living in its authorized area, numbering 

1,136 individuals. The sampling group was set through Taro Yamane’s table, gaining 296 

individuals. The research instrument was five-rating scale questionnaires with the reliability 

of the entire questions amounting to 0.92. The statistics utilized for data analyses incorporated  

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA).

Outcomes of research findings : 1)Residents’ satisfaction with TambonNasaeng 

Municipality’s public services following Buddhism’s four bases of social solidarity has been 

rated at 3rd scale in the overall aspect. When taking a single one into account, one aspect 

has been scored at 4th scale, and other three aspects have been made at 3rd scale. All 

aspects ranked in descending orders of means include: fair services, punctual services,  

sufficient services, progressive service and continual services respectively. 2) The hypothesis  

testing results have been found that variables of their genders, ages, educational levels 

and careers have shown no significant differences in its services following its four bases of 

social solidarity both in the overall aspect and a single one. Thereby, they are not  

conducive to the reformulated hypothesis. 3) Suggestions for rendering its public services 

following Buddhism’s four bases of social solidarity in descending orders of frequencies: 

First, TambonNasaeng Municipality should try to steer their welfares and undertake public 

benefits, including helping improve, promote and develop their life qualities in locales to 

be better than they really are. Secondly, it should regularly and equally pay attention to 

residents’ well beings, as well as perceiving problems and resolving them continually.  

Finally, it should give infrastructural servicesand life qualities to have been progressive. 
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1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

นับตั้งแต่สมัยการปกครองแบบสมบูรณาญาณสิทธิราช พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในการ

ปกครองประเทศ โดยให้การดูแลทุกสุขของประชาชนโดยผ่านการใช้หลักธรรมในการบริหารจัดการบ้าน

เมอืง พระมหากษตัรย์ิทกุ ๆ  พระองค์จะทรงใช้หลกัธรรมในการสงเคราะห์เอือ้เฟ้ือแก่ประชาชนของพระองค์

เอง และสังคหวตัถุ 4 เป็นหลกัธรรมทีพ่ระมหากษตัรย์ิทรงใช้ในการบรหิารจดัการบ้านเมอืง ซ่ึงประกอบด้วย 

4 ประการ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา (ที.ปา.11/140/167) และหลังจากได้มีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ก็ได้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองโดยผ่านการกระจาย 

อ�านาจสู่ประชาชนเองเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบ โดยผ่านตัวแทนของประชาชนในการเข้ามาบริหารบ้านเมือง 

ตามหลักกฎหมาย และระเบียบที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ดีทุกรัฐบาลที่ได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองโดยมากจะมุ่ง

เน้นการให้บริการเป็นหลัก จะเห็นได้ว่าในปีพ.ศ. 2546 ส�านักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยกิจการ

บ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมต้องมีความโปร่งใสมี

ส่วนร่วมความรบัผดิชอบและความคุม้ค่าโดยก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัทกุแห่งให้สอดคล้องกบัธรรมาภบิาล  

หลักธรรมนอกจากจะเป็นหลักในการบริหารบ้านเมืองที่ดีแล้วยังมุ่งเน้นถึงการให้บริการที่ดีด้วยเพราะการ

บริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด�าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

หลักสังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย 1) ทานคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปัน 2) ปิยวาจาคือกล่าว 

ค�าสุภาพแนะน�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 3) อัตถจริยาคือช่วยเหลือด้วยแรงกาย 4) สมานัตตตาคือวางตนเสมอ

ต้นเสมอปลายให้ความเสมอภาคปฏิบัติตนสม�่าเสมอต่อคนทั้งหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน จะเห็น

ได้ว่าหลกัสังคหวตัถ ุ4 มคีวามสอดคล้องกบัการให้บรกิารและส่งเสรมิการให้บรกิารให้มปีระสทิธภิาพได้เป็น 

อย่างมาก (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543, หน้า167 - 168)

เทศบาลต�าบลนาแซงได้ยกฐานะขึ้นเป็นสภาต�าบลนาแซง เมื่อปี พ.ศ. 2514 แล้วในปี พ.ศ. 2540 

กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบลนาแซงต่อมา วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ�าเภอเสลภูมิ 

การด�าเนินงานบริหารจัดการตามระเบียบบทบัญญัตติที่ได้ก�าหนดไว้ตามอ�านาจหน้าที่ โดยเฉพาะบท 

บัญญัติเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะใน 5 ด้าน ยังไม่สามารถให้บริการมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มท่ี  

เพราะการด�าเนนิงานบรหิารจดัการในการให้บรกิารสาธารณะอาจยงัขาดความเอาใจใส่ในการให้บรกิารทีด่ี

พอ หลักสังคหวัตถุ 4 ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับการให้บริการสามารถพัฒนาการบริการ

สาธารณะได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นหลักธรรมที่มุ่งเน้นในการเอื้อประโยชน์และจิตใจกับประชาชนโดยตรง

จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยในฐานะเป็นนักศึกษามหาบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์การ

ปกครอง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตาม

หลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�าผลที่ได้จากการวิจัยใน

ครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4  

ของเทศบาลต�าบลนาแซง ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

เทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาล

ต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบ

อาชีพ ต่างกัน

2.3  เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาการบรกิารสาธารณะตามหลักสงัคหวตัถุ 4 ของเทศบาล

ต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

เทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

เทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.4  ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ประชาชนท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทนท่ีอาศัยอยู่ใน 

เขตพื้นที่เทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายช่ือหัวหน้าครัวเรือน จ�านวน 

1,136 คน

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะตาม

หลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 5 ด้าน คือ 

 1)  ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค

 2)  ด้านการให้บริการตรงเวลา

 3)  ด้านการให้บริการอย่างพอเพียง

 4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

 5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

เทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 

ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา  

และประกอบอาชีพต่างกัน

5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาล

ต�าบลนาแซงอ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4  สามารถน�าผลวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะตามหลัก

สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1 ประชากร (Population) ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทนที่อาศัยอยู่ใน

เขตพื้นที่เทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายช่ือหัวหน้าครัวเรือน จ�านวน 

1,136 คน

6.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample)ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทนที่อาศัยอยู่ใน

เขตพื้นที่เทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายช่ือหัวหน้าครัวเรือน จ�านวน 

1,136 คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 296 ค (ยุทธพงษ์กัยวรรณ์, 2543, หน้า 79)

6.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถามข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด 

6.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ความถี่  

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และสถิติเชิงอนุมาน คือการทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ F-test
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7. ผลการวิจัย

7.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัระดบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะ 

ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสี่ด้าน เรียงจากด้านท่ีมี 

ค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บรกิารอย่างเสมอภาคด้านการให้บรกิารตรงเวลาด้านการให้บรกิาร

อย่างพอเพียงด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตามล�าดับ

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 1 ที่ว่า ทาน การให้การดูแล เป็นไปอย่างเท่าเทียมเสมอภาค” ส่วนข้อที่

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “สมานัตตตา ดูแล สุขทุกข์ให้บริการ อย่างสม�่าเสมอกันในแต่ละชุมชน”

 2. ด้านการให้บริการตรงเวลา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ทาน ให้การจัดสรรงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ที่ประชาชนได้

ร้องขอเป็นไปตามเป้าหมายเวลาที่ก�าหนด”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “สมานัตตตาดูแล 

สุขทุกข์ความเดือดร้อน ให้บริการอย่างสม�่าเสมอเท่าเทียมกัน”

 3.  ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อ 1 ที่ว่า “ทาน ให้การดูแล แก้ไข อย่างต่อเนื่อง”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “สมานัตตตาดูแล สุขทุกข์ประชาชน อย่างสม�่าเสมอเท่าเทียมกัน”

 4.  ด้านการให้บรกิารอย่างพอเพยีงพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเมือ่พจิารณาเป็นราย

ข้อข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียมากทีส่ดุ คอืข้อ 1 ทีว่่า “ทาน การจดัสรรงบประมาณพฒันาพืน้ฐาน ได้รบัความพอเพยีง” 

ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “สมานัตตตาดูแล สุขทุกข์ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน 

อย่างพอเพียงเท่าเทียมเสมอกัน”

 5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเมือ่พจิารณาเป็นราย

ข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 1 ที่ว่า “ทาน การให้บริการในด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต

เป็นไปอย่างก้าวหน้า” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “สมานัตตตาดูแล สุขทุกข์ประชาชนที่

ได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ”

7.2  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 สมมตฐิานท่ี 1 ประชาชน ทีม่เีพศ ต่างกนั มคีวามพงึพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บรกิาร

สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้

บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 

และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 

และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ต่อการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

8. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่างๆ 

ดังนี้

8.1  ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลัก 

สงัคหวตัถ ุ4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิาร 

สาธารณะ เป็นไปตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่พอสมควร เพราะเทศบาลต้องการดูแล เอาใจใส่ อย่างท่ัวถึง  

แต่การให้บริการสาธารณะอาจมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการ มีข้อจ�ากัดในการให้บริการ และข้อจ�ากัดใน

งบประมาณ อาจด้วยเหตุนีจึ้งท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลางซึง่ไม่สอดคล้อง

กับงานวิจยัของสมหมายบัวจันทร์ได้วจัิยเร่ือง “ความพงึพอใจในการให้บรกิารประชาชนตามหลกัสงัคหวตัถุ 

4 ของส�านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของอนงค์นาฏ แก้วไพทูรย์ ได้วจัิยเรือ่ง “ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกั

สังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน มีประเด็นท่ีน่าสนใจและสามารถน�ามาอภิปรายผล 

เพิ่มเติม ดังนี้

1)  ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

เพราะประชาชนอาจเหน็ว่า การให้บรกิารสาธารณะ ในด้านทานอยูพ่อสมควร เพราะเทศบาลต�าบลนาแซง 

ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชน

มีความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคโดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุนารี แสนพยุห์ ได้ท�าวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
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 ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ คอื ข้อ 1 ทีว่่า ทาน มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมากทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่า เพราะประชาชนอาจเหน็ว่า การให้บรกิารสาธารณะ ในทาน อยูพ่อสมควร เพราะเทศบาลต�าบลนาแซง 

ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชน

มีความพึงพอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ได้ให้ความหมายของสังคหวัตถุ 4 คือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจคนประสานหมู่ชนไว้ให้มีความ

สามัคคีกัน

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตา มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่าประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะ ในการดูแลสุขทุกข์ไม่พอสมควร แต่การ

ให้บริการสาธารณะ อาจยังมีข้อจ�ากัดในงบประมาณ และการให้บริการที่ไม่เท่าเทียมเสมอภาพ อาจด้วย

เหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้ต�่ากว่าทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพฤกษา  

พุทธรักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรตามหลักสังคหวัตถุ 4 : กรณีศึกษาสหกรณ์

การเกษตรในเขตจังหวัดนครนายก”

2) ด้านการให้บริการตรงเวลาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการให้

บริการสาธารณะ ยังไม่เป็นไปตามหลักสังคหวัตถุ 4 มากนัก อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความ 

พึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนารี  

แสนพยุห์ ได้ท�าวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบล

โพธิ์ทอง อ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ คือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า เพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะในด้านให้การจัดสรรงบประมาณใน

โครงการต่าง ๆ อยู่พอสมควร เพราะเทศบาลต�าบลนาแซง ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น อาจด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ 

ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย ได้ให้ความหมายว่า 

สังคหวัตถุ 4 คือข้อปฏิบัติส�าหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน คือทานการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันมีน�้าใจ 

ต่อกันและกัน

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตามีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็น

เช่นน้ีอภปิรายได้ว่า ประชาชนอาจเหน็ว่า การให้บรกิารสาธารณะ อาจยงัมข้ีอจ�ากดัในงบประมาณ และการ

ให้บริการที่ไม่สม�่าเสมอเท่าเทียมกัน อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้ต�่ากว่า 

ทุกข้อ 

3)  ด้านการให้บริการอย่างต่อเนือ่ง พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลางทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้

ว่าเพราะประชาชนอาจเหน็ว่า การให้บรกิารสาธารณะในด้านการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง อยูพ่อสมควรอาจ

ด้วยเหตนีุ ้จงึท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของเทศบาล

ต�าบลนาแซง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนารี แสนพยุห์ ได้ท�าวิจัยเรื่อง 

“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด”ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้ 

อภิปรายได้ว่า เพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่พอสมควร 

เพราะเทศบาลต�าบลนาแซง ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  

อาจด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อน้ีสูงกว่าทุกข้อ ซ่ึงผลการวิจัยในประเด็นนี้ 

สอดคล้องกบัแนวคดิของ บญุสริ ิชวลติธ�ารง ได้กล่าวถงึความหมายของสงัคหวตัถวุ่า ธรรมอนัเป็นทีต่ัง้แห่ง

ความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์กันซึ่งมีอยู่ในข้อ 1

 ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอืข้อ 4 ทีว่่า สมานตัตตาซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลางทีเ่ป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 แต่การให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลนาแซง อาจยงัมข้ีอจ�ากัดในงบประมาณ และการให้บรกิารท่ีไม่เท่าเทยีมเสมอภาพ 

อาจด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้ต�่ากว่าทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโฺต)ได้ให้ความหมายของสงัคหวตัถ ุ4 ในข้อ 4) สมานตัตตาวางตนเสมอต้น

เสมอปลาย ให้ความเสมอภาคปฏิบัติสม�่าเสมอกันต่อคนทั้งหลาย

4) ด้านการให้บรกิารอย่างพอเพยีงพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้

ว่าเพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่พอสมควร เพราะเทศบาล

ต�าบลนาแซง ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น อาจด้วยเหตุนี้จึง

ท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานแนวคิดของ จอห์น ดี มิลเลตต์ (John D.Millett) ได้ชี้ให้

เห็นว่า คุณค่าประการแรกของการบริหารรัฐกิจทั้งหมด คือ การปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิด

ความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะส�าคัญ 5 ประการ ในข้อ 4) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) 

นอกจากจะให้บริการอย่างเท่าเทียมกันและให้อย่างรวดเร็วแล้ว ต้องค�านึงถึงจ�านวนความต้องการใน 

สถานที่ที่เพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้ 

อภิปรายได้ว่า เพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่พอสมควร 

เพราะเทศบาลต�าบลนาแซง ต้องการให้การบรกิารสาธารณะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อการพฒันาท้องถิน่ และ

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในราย 

ข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย

ชยมงฺคโล) ได้กล่าวว่าหลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้ได้คือสังคหวัตถุ 4 อย่าง ได้แก่  

1) ทานการให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ท่ีว่า สมานัตตตาซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง  

ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า ประชาชนอาจเหน็ว่า การให้บรกิารสาธารณะ ในสมานตัตตาอาจยงัไม่เป็นไปตาม

หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 อาจด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้ต�่ากว่าทุกข้อ  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระราชสุทธิญาณมงคล ได้กล่าวไว้ว่า สังคหวัตถุ 4 เป็นทางเกิดของสามัคคี

มี ใน 4) สมานัตตตาเป็นการวางตนให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลาย



Vol.5 No.1 January - June 201670

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

5) ด้านการให้บรกิารอย่างก้าวหน้าพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า 

เพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่พอสมควร เพราะเทศบาล

ต�าบลนาแซง ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น อาจด้วยเหตุนี้จึง

ท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ ไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ดนัย วงศ์อมรอัครพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ 

สภาทนายควาตามหลักสังคหวัตถุ 4” ผลการวิจับพบว่า อยู่ในระดับมาก

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางที่เป็น 

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า เพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะ ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในทาน อยู่

พอสมควร อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ 

สอดคล้องกับแนวคิดของพระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ได้กล่าวว่าหลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็น

เครื่องยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้ได้คือ ได้แก่ 1) ทานการให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตาซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางที่

เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะ ในสมานัตตตาอยู่พอสมควร แต่การ

ให้บรกิารสาธารณะ อาจยังมข้ีอจ�ากดัในงบประมาณทีไ่มเ่ท่าเทยีม อาจด้วยเหตนุีจ้ึงท�าให้ประชาชนมีความ

พึงพอใจในรายข้อนี้ต�่ากว่าทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัยชยมงฺคโล)  

ได้กล่าวว่าหลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้ได้คือสมานัตตตาคือความประพฤติปฏิบัติดีต่อ 

ผู้อื่นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

8.2  ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะตามหลกัสงัคห

วัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า

 1)  เพศ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน ที่เป็น

เช่นน้ีอภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะตามหลกัสงัคหวัตถ ุ4 มากน้อยเพยีงใดนัน้ ไม่ได้ขึน้อยูก่บัว่าเพศแต่ขึน้อยูก่บัความเอาใจใส่ในการ

ให้บรกิารสาธารณะตามหลักสงัคหวัตถ ุ4 ดงันัน้ ประชาชนทัง้เพศชายและเพศหญงิ มคีวามพงึพอใจต่อการ

ให้บรกิารสาธารณะตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัการวจิยัของดนัย วงศ์อมรอัครพนัธ์ 

ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสภาทนายควาตามหลักสังคหวัตถุ 4” 

ผลการวิจัยพบว่าไม่แตกต่างกัน

 2) อายุ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน ที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุใดจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ

ตามหลักสังคหวัตถุ 4 มากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะช่วงอายุใดๆ แต่ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่การ

ให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ดังนั้น ประชาชนทั้งสามช่วงอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บรกิารสาธารณะตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัการวจิยัของดนัย วงศ์อมรอัครพนัธ์ 

ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสภาทนายควาตามหลักสังคหวัตถุ 4” 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าไม่แตกต่างกัน
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 3) ระดบัการศกึษา ผลการวจิยัพบว่า ประชาชน ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกัน มคีวามพงึพอใจ 

ไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การท่ีประชาชนไม่ว่าจะเป็นช่วงระดับการศึกษาใดจะมีความ 

พึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ มากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ข้ึนอยู่กับระดับการศึกษาใดๆ แต่ข้ึนอยู่กับ

การเอาใจใส่การให้บริการสาธารณะ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง ดังนั้น ประชาชนทั้งสามระดับ

การศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่

สอดคล้องกับการวิจัยของ สมหมาย บัวจันทร์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตาม

หลักสังคหวัตถุ 4 ของส�านักงานเขตบางแคกรุงเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ต่างกัน  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผลโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น  

ผู้บริหารเทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการ

ให้บริการสาธารณะ และเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นรายด้านในการเสนอแนะเชิงนโยบายตามล�าดับดังนี้

 1) ด้านการให้บรกิารอย่างเสมอภาค พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมากดงันัน้ ผูบ้รหิารเทศบาล

ต�าบลนาแซง และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควรรักษามาตรฐานนีไ้ว้ และยกระดบัการพฒันาโดยมุง่เน้นให้บรกิาร

สาธารณะตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ในด้านทาน ให้มากยิง่ขึน้ เพือ่ให้ประชาชนเกดิความพงึพอใจให้อยูใ่นระดบั

มาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน มีค่าแปรผลอยู่ในระดับมากดังนั้น ผู้บริหาร

เทศบาลต�าบลนาแซง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้

บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในทาน ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ใน

ระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตา มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง 

ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลนาแซง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา

โดยมุง่เน้นให้บริการสาธารณะตามหลกัสังคหวตัถุ 4 ในสมานตัตตา ให้มากยิง่ข้ึน เพือ่ให้ประชาชนเกดิความ

พึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 2) ด้านการให้บรกิารตรงเวลาพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลางดงันัน้ ผูบ้รหิารเทศบาล

ต�าบลนาแซง และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้บริการ

สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในด้านสมานัตตตาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่

ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
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  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ คือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น  

ผู้บริหารเทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนเกิดความ 

พึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตาซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง

ดงันัน้ ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลนาแซง จงึควรแก้ไขปรบัปรงุ เป็นไปตามเป้าหมายให้มากกว่าทีเ่ป็นอยูเ่พ่ือให้

ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 3) ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ืองพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางดังนั้น ผู้บริหาร

เทศบาลต�าบลนาแซง จงึควรแก้ไขปรบัปรงุ และยกระดบัการพฒันาให้มากยิง่ขึน้ เพือ่ให้ประชาชนเกดิความ

พึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 

ผู้บรหิารเทศบาลต�าบลนาแซง จงึควรแก้ไขปรบัปรงุ และยกระดบัการพัฒนาให้มากยิง่ขึน้ เพือ่ให้ประชาชน

เกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตาซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง

ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่

เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 4)  ด้านการให้บริการอย่างพอเพียงพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางดังนั้น ผู้บริหาร

เทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อให้ประชาชน

เกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 

ผู้บริหารเทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้

ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตาซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง

ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่

เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ัน ผู้บริหาร

เทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อให้ประชาชน

เกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 

ผู้บริหารเทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้

ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในระดับปานกลาง 

ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่

เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
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9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

  จากผลการวิจัย“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้

ผู้ที่สนใจ จะวิจัยต่อยอดดังต่อไปนี้จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยดังนี้

 1)  ควรวิจัยสภาพ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณะตามหลัก

สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 2)  ควรวิจัยเชิงส�ารวจการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบล 

นาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

 3)  ควรวิจัยแนวทางการส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาล

ต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ
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11. ค�าขอบคุณ

วทิยานพินธ์เรือ่ง “ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะตามหลกัสงัคหวตัถุ 4  

ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็” ส�าเรจ็ลงได้ด้วยดเีพราะความอนเุคราะห์จากทาง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ้

ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทุกท่านที่ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณ ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีกรุณาให้ความรู้  

ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจแก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณดร.ไพรัช พืน้ชมภู ประธานกรรมการการสอบวิทยานพินธ์ รองศาสตราจารย์ (พเิศษ)

ดร.สกุจิ ชยัมสุกิและรองศาสตราจารย์ศรชยั ท้าวมติร กรรมการ ทีก่รณุาตรวจสอบแก้ไข รปูแบบและให้ข้อ

เสนอแนะเป็นอย่างดจีนท�าให้วทิยานพินธ์เล่มนีม้คีวามน่าเชือ่ถอืยิง่ขึน้ ขอขอบพระคณุ ดร.ประพศิ โบราณมลู 

นายวัฒยากรณ์ แน่นอุดร และนางสาวปฏิมกรณ์ โคกลือชา ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

เครื่องมือเพื่อการวิจัย จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและ บุคลากร  

เจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลนาแซง ขอขอบคุณประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอ

เสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ซ่ึงได้รับการคดัเลือกเป็นตวัแทนทกุท่านทีก่รณุาให้ความช่วยเหลอืในด้านการให้ข้อมลู 

และการเก็บข้อมลูในการวจัิย จนท�าให้วทิยานพินธ์เล่มนีส้�าเรจ็ลงได้อย่างสมบูรณ์ ขอขอบพระคณุคณาจารย์

ทกุท่านในมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ทีก่รณุาให้ความรูท้างวชิาการ เอกสาร ต�ารา ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง

ในการท�าวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ความร่วมมืออ�านวยความสะดวกเป็นอย่างดี ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อนๆ

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ การปกครองทุกท่าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�าและเป็นก�าลังใจ

เสมอมา จนกระทั่งประสบความส�าเร็จด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเพื่อบูชาพระคุณแด่บิดามารดา 

ครู อาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติปัญญา และคุณธรรมเครื่องชี้น�าความส�าเร็จในชีวิต



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 75

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

นายชัยยศ ชูชื่น1

บทคัดย่อ

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถปุระสงค์เพือ่พฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือพฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการวิจัยและพัฒนามี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 

การวิจัย (Research: R) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

จากแหล่งข้อมูลเอกสารและบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดนิยาม ความสามารถ พฤติกรรมบ่งชี้ และ

แนวทางการพฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย ส�าหรับนกัเรยีนชัน้ประถม

ศกึษาปีที ่4 ขัน้ตอนที ่2 การพฒันา (Development : D) เพือ่พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการ

อ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Design and Develop : 

D
1
, D

2
) ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน

จับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Implement : I) ขั้นตอนที่ 4 

การพฒันา (Development : D) เพือ่ประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่าน

จบัใจความภาษาไทย กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 (Evaluation : E) กลุม่ตวัอย่าง

เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมือง

ปัตตาน ีจงัหวัดปัตตาน ีจ�านวน 27 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย 1) เครือ่งมือส�ารวจข้อมูลพืน้ฐาน  

ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ

แผนการจดัการเรียนรู ้จ�านวน 12 แผน ซึง่มค่ีาดัชนคีวามสอดคล้องของหลงัสตูร (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 

แสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพ มีความเหมาะสมในการน�าไปทดลองใช้ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

ผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ แบบทดสอบการอ่านจับใจความ แบบสังเกตพฤติกรรม

และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงมีค่าดัชนีความสอดคล้อง

ของรูปแบบการเรียนการสอน (IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 ด�าเนินการเก็บข้อมูลทุกขั้นตอนด้วยตนเอง 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย พบว่า

1.  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพ้ืนฐานได้รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1 ครู วิทยฐานะ ครูช�านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ สังกัดกองการศึกษา เทศบาล

เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
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 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม

 ขั้นที่ 2 ขั้นสอนเป็นกลุ่ม

 ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบความรู้เป็นคู่ทีม

 ขั้นที่ 4 ฝึกเสริมเป็นรายบุคคล

 ขั้นที่ 5 การวัดผล และประเมินผล

2.  รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (มีค่า

เฉลีย่ตัง้แต่ 4.00- 4.80) และความคดิเหน็ของครตู่อรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่านจบัใจความ

ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

 ปีที่ 4 มีผลประเมินโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 2.70, S.D. = 0.47) 

3.  ผลการทดลองใช้รปูแบบการจัดการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย กลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนเต็ม 40 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 18.95 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 47.38 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 31.30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.25 แสดงว่าการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ท�าให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ

ภาษาไทยเพิ่มขึ้น

4.  ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ

ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

 1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนเต็ม 40 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 18.43 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46.08 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 33.93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.83 ซึ่งไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย

 2)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการอ่านจับใจความภาษาไทยที่เรียน

ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค�าส�าคัญ : การพัฒนารูปแบบ ภาษาไทย การอ่านจับใจความภาษาไทย 

ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา

ภาษาไทยเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย และเป็นเครื่องมือ

ที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันนอกจากนั้นภาษาไทยยัง

เป็นเครือ่งมอืทีม่คีวามส�าคญัต่อการด�ารงชวิีตเพ่ือแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ (ศิริอร อินทร์ตลาดชมุ, 

2546 : 27) ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 จึงก�าหนดให้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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เป็นกลุม่สาระการเรยีนรูท้ีส่ถานศกึษาต้องใช้เป็นหลกัในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่สร้างพืน้ฐาน

ทางการเรียนรู้การคิดและการแก้ปัญหาร่วมกันกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ภาษาไทยจึงมิใช่เพียงแต่เป็น

ภาษาประจ�าชาติทีค่นไทยทกุคนควรศกึษาและอนรุกัษ์ไว้เท่านัน้ แต่ต้องช่วยกนัร่วมมอืด�าเนนิการให้คนไทย

ภาษาไทยอย่างถกูต้องและมปีระสิทธภิาพ (ส�านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต,ิ 2545 : 38) 

ซ่ึงจดุประสงค์ของหลกัสตูรนัน้มไิด้มุง่หมายเพียงแต่การอ่านการเขยีนได้เท่านัน้ แต่เน้นผลสมัฤทธิท์างทกัษะ

ความเข้าใจภาษา (การฟังและการอ่าน) และทกัษะการใช้ภาษา (การเขยีนและการพดู) จนสามารถใช้ภาษา

เป็นเครื่องมือสื่อความคิด ความเข้าใจ และหาเหตุผลได้ การจะพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

หลกัสตูรได้นัน้ จะต้องจัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ท้ังนีจ้ากภาษาไทยเป็นวชิาทักษะท่ีต้องการ

การฝึกฝนจนเกิดความช�านาญ ผู้ใดสามารถเรียนรู้เข้าใจ และใช้ภาษาไทยส่ือสารได้ดี ย่อมได้เปรียบผู้อื่น

และสามารถเรียนรู้วิชาสาขาอื่นๆ ได้ดีอีกด้วย ดังที่ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2545 : 7-8) กล่าวว่า ภาษาไทย

เป็นหัวใจของทุกๆวิชาการที่จะให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาได้ดี ต้องอาศัยการฝึกฝน

ทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งการพัฒนาทักษะเพื่อสื่อสารจ�าเป็นต้องพัฒนาทุกทักษะไปด้วยกัน 

จะพัฒนาทักษะใดเพียงทักษะเดียวไม่ได้ ทั้งนี้เพราะทักษะทั้ง 4 มีปฏิสัมพันธ์กันตามธรรมชาติอยู่แล้ว  

ในบางครัง้อาจจะมุง่เน้นในการพฒันาทกัษะใดทกัษะหนึง่เป็นส�าคญัแต่จะมทีกัษะอืน่ๆผสมผสานอยูด้่วยเสมอ 

ดังนั้น ในการพัฒนาความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสาร จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาทุกทักษะไปพร้อมๆ กัน

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได้ก�าหนดจุดมุง่หมายทีส่�าคญัของการ

อ่านไว้ว่า เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้า และก�าหนด

ให้การอ่านเป็นสาระที่ 1 ซึ่งก�าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนน�ากระบวนการอ่านสร้างความรู ้

และความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา สร้างวิสัยทัศน์ในการด�าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน (กรม

วิชาการ, 2551 : 2) เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ

เทคโนโลย ีการทีจ่ะรบัสารจากสิง่เหล่านีไ้ด้ต้องอาศยัความรูไ้ด้ด้วยตนเองจากสือ่สิง่พมิพ์หรอืสือ่เทคโนโลยี 

การที่จะรับสารจากสื่อเหล่านี้ได้ต้องอาศัยทักษะการอ่านทั้งสิ้น ผู้ท่ีมีความสามารถในการอ่านได้ดี จะมี

โอกาสหาความรู้จากแหล่งสื่อต่างๆ ได้มากกว่าผู้ท่ีมีความสามารถในการอ่านน้อย เพราะการอ่านมากจะ

ท�าให้ผู้อ่านเป็นผู้รอบรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้  

ปิยวรรณ ศริริตัน์ (2543 : 2) ได้กล่าวว่า การอ่านเป็นทกัษะทีค่วรได้รบัการส่งเสรมิเป็นอย่างมากเพราะเป็น

ทักษะที่คงอยู่ในตัวผู้เรียนได้นานที่สุด ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้นานที่สุดและใช้ได้แม้ว่าจะส�าเร็จการศึกษาไป

แล้ว ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะทีช่่วยให้ผูเ้รยีน สามารถศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิได้ด้วยตนเองตลอดเวลา และ

ยงัเป็นทกัษะทีต้่องใช้มากทีส่ดุในชวีติประจ�าวันทัง้ด้านการศกึษาและการท�างาน นอกจากนีก้ารวดัและการ

ประเมินผลการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�าหนดเกณฑ์การ

ผ่านช่วงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ผู ้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน  

คดิวเิคราะห์ เขยีน ให้ได้ตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก�าหนดในทกุระดบั (กรมวชิาการ, 2551 : 26) ทัง้นีห้ลกัสตูร

ได้ให้ความส�าคัญแก่ทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย โดยได้ระบุในมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 การ

อ่านมาตรฐานท่ี 1.1 ข้อ 2 ว่าสามารถเข้าใจความส�าคัญและรายละเอียดของเรื่อง หาค�าส�าคัญหรือใช้

แผนภาพโครงเร่ืองหรอืแผนภาพความคดิเป็นเครือ่งมอืเพือ่พฒันาความเข้าใจในการอ่าน รู้จกัใช้ค�าถามเกีย่วกบั 
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เน้ือหา และแสดงความรู้ ความคิด คาดคะเนเหตุการณ์ เรื่องราว จากเรื่องที่อ่านและก�าหนดแนวทาง 

ปฏิบัติ การอ่านเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการใช้เสาะแสวงหาความรู้ การรู้และใช้วิธีการอ่านที่ถูกต้องจึงเป็น

สิ่งจ�าเป็นส�าหรับผู้อ่านทุกคน การรู้จักฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอจะช่วยให้ผู้อ่านมีพื้นฐานในการอ่านที่ดี ทั้งจะ

ช่วยให้เกิดความช�านาญและมีความรู้กว้างขวางด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2542 : 3) 

ทีก่ล่าวว่า การอ่านมคีวามส�าคัญต่อชวีติมนษุย์ต้ังแต่เลก็จนโต และการอ่านมีความส�าคญัต่อการพฒันาอาชพี

และการศกึษา การอ่านเป็นหวัใจส�าคัญในการเรยีนการสอนทกัษะทางภาษาทัง้ 4 ด้าน การอ่านจงึเป็นทกัษะ

ส�าคัญที่ยอมรับกันว่า เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษา หาความรู้ การประกอบอาชีพ การน�าไปใช้ในการ

ด�ารงชีวิต การอ่านเปรียบเสมือนกุญแจท่ีจะไขไปสู่ความกระจ่างในเรื่องราว เหตุการณ์ หรือปัญหานานา

ประการ ทัง้ยงัช่วยให้คนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างความเพลดิเพลนิจากการอ่านอกีด้วย 

ดังที่ วัฒนะ บุญจับ (2541 : 99) กล่าวว่า การอ่านช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นปัจจัยในการพัฒนาบุคคล 

ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามทางสติปัญญา และมีส่วนผลักดันสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปได้เร็วขึ้น เพราะ

การอ่านท�าให้คนฉลาด รูจ้กัคดิ มโีลกทศัน์ทีก่ว้างขึน้ การอ่านยงัมคีวามส�าคญัอย่างมากในฐานะทีเ่ป็นทกัษะ

พืน้ฐานของการศกึษาตลอดชวีติ จดุเน้นหรอืจุดปรบัเปลีย่นของการศกึษาในอนาคตกค็อื การมุง่สร้างความ

สามารถและทกัษะของผูเ้รยีนให้สามารถเรยีนรูเ้พิม่เตมิด้วยตนเองได้เมือ่จบการศกึษา ในแต่ละระดบัไปแล้ว 

ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องสอนให้คนอ่านหนังสือเป็นและอยากที่จะอ่านหนังสือ ทักษะและสมรรถนะ 

ดังกล่าวอาจเปรียบประดุจ อาวุธ และคาถาอาคม ที่อาจารย์ได้มอบให้แก่ศิษย์ เมื่อจบหลักสูตร และศิษย์จะ 

สามารถน�าสิ่งที่อาจารย์มอบให้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ได้ตลอดชีวิต (วิชัย ตันศิริ, 2542 : 55) การอ่าน

มขีอบข่ายทีก่ว้างขวาง ครอบคลมุกจิกรรมหลายด้าน เช่น การรบัรู้ การพฒันาการความสนใจ การสงัเคราะห์ 

การแก้ปัญหา การประเมินค่าอย่างพินิจพิเคราะห์ ท�าให้การอ่านเกิดการตอบสนองทางร่างกายและทาง

อารมณ์ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงทางด้านเจตคต ิบคุลกิภาพ อปุนสิยั ตลอดจนแนวทางการประพฤตปิฏบิตัิ

ของผู้อ่านได้ เราจึงจ�าเป็นต้องมีทักษะในการอ่าน ซึ่งต้องอ่านได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

เพื่อแสวงหาความรู้ทั้งหลาย เพราะการอ่านเป็นการเรียนรู้ การอ่านมากจะท�าให้มีความรู้มากโดยเฉพาะ

กระบวนการอ่านจับใจความภาษาไทย ผู้อ่านจะต้องใช้โครงสร้างความรู้เดิม (Schema) ทั้งทางด้านภาษา

และความรู้ทั่วไป ที่มีอยู่มาช่วยท�าความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่าน โดยที่ผู้อ่านจะต้องสร้างความหมายเอง ด้วย

การน�าเอาโครงสร้างความรู้เดิมที่มีอยู่มาสัมพันธ์กับข้อเขียน ดังนั้นการที่นักเรียนจะเป็นผู้อ่านที่ดีจึงขึ้นอยู่

กับสภาพแวดล้อมที่ครูเป็นผู้จัดเตรียมให้ อีกทั้งยังต้องผสมผสานกับความรู้เดิมตลอดจนความสนใจของ 

ผู้อ่านเพ่ือเป็นแรงจูงใจที่จะช่วยให้นักเรียนได้อ่านอย่างสม�่าเสมอ (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, 2545 : 2)  

ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย เป็นทักษะท่ีจะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการเรียนและเป็น 

พื้นฐานส�าหรบัการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป การอ่านจับใจความภาษาไทย เป็นหัวใจของการอ่านซึง่จะส่งผล

ให้เข้าใจจดุหมายส�าคญัของเรือ่งทีอ่่านได้ ดงันัน้ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย จงึมบีทบาท

มากในเรื่องของการอ่าน เพราะถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความเข้าใจในการอ่านสิ่งต่างๆ เป็นการพัฒนา

สติปัญญาให้รู้จักคิดวิเคราะห์และช่วยให้จิตมีสมาธิ สามารถจับใจความของเรื่องได้ในเวลาที่รวดเร็ว การให้

นกัเรียนมทีกัษะในการอ่านจบัใจความภาษาไทย เป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัมาก เพราะจดุมุง่หมายทีแ่ท้จรงิของ

การอ่านคอื มุง่ให้ผูอ่้านเกดิความเข้าใจในเรือ่งทีอ่่านเป็นส�าคญั ถ้าผูอ่้านไม่เข้าใจสิง่ทีต่นอ่านก็นบัได้ว่าการ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

อ่านน้ันไม่มปีระสทิธิภาพ การอ่านจงึต้องเน้นความเข้าใจเป็นพ้ืนฐานส�าคญัดงัที ่ณภทัร เทพพรรธนะ (2542 

: 46) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีทักษะในการอ่านจับใจความภาษาไทย ย่อมสามารถแสวงหาความรู้และศึกษา 

เล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน�าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการด�าเนิน

ชีวิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การอ่านอย่างเข้าใจจะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาและวินิจฉัย

เหตกุารณ์ต่างๆ ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างมเีหตุผล อย่างไรกต็ามแม้ว่าหลกัสตูรจะให้ความส�าคญักบัการอ่าน

จับใจความภาษาไทย แต่การสอนเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย ที่ผ่านมา 

ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระที่ 1 การอ่าน ปรากฏว่า กองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี  

กใ็ห้ความส�าคญักบัการอ่านเพราะยงัมนีกัเรยีนอ่านไม่ได้ (กองการศกึษา เทศบาลเมอืงปัตตาน ี, 2556 : 24) 

เมื่ออ่านไม่ได้ก็ไม่เข้าใจ เรื่องที่อ่าน จากรายงานดังกล่าวสอดคล้อง กับปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนท่ีผู้วิจัย

ท�าการสอนอยู่ กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 

4 ร้อยละ 75.50 แต่ได้คะแนนด้านทกัษะการอ่านและอ่านเพือ่ความเข้าใจเพยีง ร้อยละ 39.75 (ฝ่ายวชิาการ 

โรงเรยีนเทศบาล 1 บ้านจะบงัติกอ , 2556 : 11) ซ่ึงตวัเลขท่ีแสดงให้เหน็ข้างต้น พอสรปุได้ว่า การจัดกจิกรรม

การเรยีนการสอนภาษาไทย สาระทีเ่ป็นปัญหามากทีส่ดุและควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน ของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ คือ สาระที่ 1 การอ่าน(การอ่านจับใจความภาษาไทย ) ใน

ด้านปัญหาการอ่านจับใจความภาษาไทย นั้น สาเหตุหน่ึงเกิดจากการท่ีครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการอ่านได้ ทั้งนี้เพราะขาดวิธีการในการที่จะฝึกทักษะในการคิด การ

จับประเด็นส�าคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการอ่านจับใจความภาษาไทย ท�าให้การอ่านไม่มี

ประสทิธภิาพ จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ ทีค่รผููส้อนจะต้องแสวงหากระบวนการและวธิกีารสอนอ่านทีม่ปีระสทิธภิาพ 

โดยเฉพาะในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลักสูตรจะให้ความส�าคัญกับการอ่านเพื่อจับใจความส�าคัญแต่การสอนเพื่อ

ให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความที่ผ่านมา ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้

จากผลการสมัมนาเรือ่ง ทางสูค่วามส�าเรจ็ในการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาในโครงสร้างรกัภาษาไทย 

ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พบว่าปัญหาส�าคัญของการสอนภาษาไทยในระดับประถม

ศึกษาคือ ปัญหาด้านการเขียนสะกดค�า ปัญหาด้านการฟัง ปัญหาด้านการอ่านจับใจความ ปัญหาด้านการ

เขียนเรียงความ และปัญหาด้านความเข้าใจในหลักเกณฑ์ทางภาษาไทย และจากรายงานภาวะการศึกษา

ไทยในปี 2556 พบว่า แม้นักเรียนที่ระดับผลการเรียนดี ปรับตัวได้ดีและสามารถเรียนแบบท่องจ�าได้เก่งแต่

ส่วนใหญ่ไม่สามารถเรยีนรูโ้ดยการอ่าน และค้นคว้าได้ด้วยตนเอง พวกเขาจงึพฒันาศกัยภาพของตนได้อย่าง

ไม่เต็มที่ (วิทยากร เชียงกูล, 2541 : 70 - 71) จากรายงานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน

โรงเรียนของผู้วจิยัท�าการสอนอยูก่ล่าวคอื ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ได้คะแนน

ด้านทกัษะการอ่านจบัใจความเพยีงร้อยละ 48.52 (รายงานการประเมนิคณุภาพภายนอก 2556 : 9) ในด้าน

การอ่านจับใจความนั้น สาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่ครูไม่สามารถจัดกิจรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิด

ความเข้าใจในการอ่านจับใจความได้ ทั้งนี้เพราะขาดวิธีการในการที่จะฝึกทักษะในการคิดการจับใจความ

ส�าคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการอ่าน ท�าให้การอ่านของนักเรียนไม่มีประสิทธิภาพ จึงจ�าเป็น
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อย่างยิ่งท่ีครูผู้สอนจะต้องแสวงหากะรบวนการและวิธีการสอนอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในยุคท่ีมี

ข่าวสารข้อมูลมากมายอย่างในปัจจุบัน ผู้เรียนจ�าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้และฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  

เพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านในระดับสูงขึ้นต่อไป

ผู้วิจัยได้ศึกษาการเรียนแบบร่วมมือมีหลายรูปแบบ รูปแบบท่ีผู้วิจัยสนใจท่ีน�ามาดัดแปลงใช้กับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คือ การเรียนแบบร่วมมือ รูปการเรียนการสอนแบบ ซี ไอ อาร์ ซี ซึ่งพัฒนา

โดยสตีเวนส์, แมคเด็น, สลาวินและฟาร์นิช (Steven, Madden, Slavin&Farnish, 1987) เป็นวิธีการเรียน

การสอนอ่านที่ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ช่วยเหลือกันร่วมกันท�างานที่ได้รับมอบหมาย 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ประการ คือ 

กิจกรรมพืน้ฐาน กจิกรรมการสอนอ่านจับใจความโดยตรง และกจิกรรมผสมผสานระหว่างการเขยีนและการ

ใช้ภาษา ในแต่ละกจิกรรมนักเรยีนจะเรยีนและท�างานในกลุม่ย่อยของตน ดงันัน้ การเรยีนแบบร่วมมอื และ

แบบ ซี ไอ อาร์ ซี จึงเน้นที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มความสามารถของตนที่มีอยู่ ตระหนักถึงบทบาทของตนเอง

ในการเป็นสมาชกิของกลุม่ จงึต้องมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้บรรลผุลส�าเรจ็และยอมรบัร่วมกนัใน

ความส�าเร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เรียนรู้จากเพื่อนในกลุ่มเกิดพัฒนาการ

ทางสังคม และในที่สุดจะท�าให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และสิ่งส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ นักเรียน

ทีเ่รยีนอ่อนได้รบัการช่วยเหลอืจากนกัเรยีนทีเ่รยีนเก่ง การสอนเพือ่นเป็นการสอนแบบตวัต่อตวั ซึง่นกัเรยีน

เก่งที่เข้าใจค�าสอนของครูจะเปลี่ยนค�าสอนของครูเป็นภาษาของตนเองและอธิบายให้เพื่อนฟัง ท�าให้เพื่อน

เข้าใจได้ดยีิง่ขึน้ ประสานกบั การสอนด้วยเทคนคิ SQ4RA โดยเน้นเทคนคิผงักราฟิกต่อความสามารถในการ

อ่านจับใจความภาษาไทย สามารถน�าไปสอนได้ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอ่าน โดย

ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของผู ้เรียน จะท�าให้ผู ้เรียนมี

ประสิทธิภาพในการอ่านดีขึ้น (สุคนธ์ สินธพานนท์ , 2545 : 291) ซึ่งวิธีสอนด้วย SQ4RA โดยเน้นเทคนิค

ผังกราฟิกต่อความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย จะมีขั้นตอนการสอนที่เป็นระบบชัดเจน โดย

เร่ิมจากการอ่านส�ารวจอย่างคร่าวๆ (Survey) การตัง้ค�าถามเพือ่หาค�าตอบในการอ่าน (Question) การอ่าน

อย่างละเอียดเพื่อหาค�าตอบ (Read) การจดบันทึกค�าตอบที่ได้ (Record) การสรุปใจความส�าคัญของเรื่อง 

(Recite) การแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง (Reflect) ซึ่งท�าให้ผู้เรียนสามารถอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายไม่หลง

ทศิทางสามารถจบัประเด็นส�าคัญได้ จนท�าให้มคีวามเข้าใจในเรือ่งทีอ่่านได้ในทีส่ดุ และเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ

ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย ให้กับผู้เรียน ที่เรียนการอ่านจับใจความภาษาไทย ผู้วิจัยได้

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบ ซี ไอ อาร์ ซี เป็น

เทคนิควิธีการสอนของการเรียนแบบร่วมมือ และการสอนด้วยเทคนิค SQ4RA เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นผู้เรียน

ได้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ก็เป็นวิธีจัดการเรียนการสอนที่

สามารถช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจการอ่านจับใจความได้ดีอีกวิธีหนึ่งซ่ึงผู้วิจัยสนใจเป็นน�า 3  

รูปแบบมาผสานกันในการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย ซึ่งผลการวิจัยนี้ อาจใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาความสามารถด้านการอ่านแก่ผู้เรียนทั้งในระดับเดียวกันหรือต่างระดับให้มีประสิทธิภาพต่อไป

รปูแบบการจดัการเรยีนรู้เพือ่พฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 หมายถงึ กระบวนการจัดการเรยีนการสอนส�าหรบันกัเรยีนทีพ่ฒันารปูแบบการจดัการ
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เรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย แบบแผนการด�าเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย ที่ได้รับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์และ

สอดคล้องกบัทฤษฎ ีหลกัการ การเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย การสร้างความรูด้้วยตนเอง การจดักจิกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย จนได้ผลการค้นพบว่า เป็น

วธิกีารทีส่ามารถใช้ในการพฒันาพฒันาการอ่านเพือ่จบัใจความภาษาไทย ประกอบด้วยการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้ตามขั้นตอน ต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม

1.1  ครูน�าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เกม, เพลง และหรือทบทวนความรู้เดิม

1.2  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน ตามสัดส่วน 1 : 2 : 1

1.3  ครูแจ้งและอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

ขั้นที่ 2 ขั้นสอนเป็นกลุ่ม

2.1  ครูน�าบัตรค�าศัพท์ที่เป็นค�ายากมาให้นักเรียนอ่าน

2.2  ครูให้นักเรียนหาความหมายของค�า

2.3  ครูให้นักเรียนภายในกลุ่มของตนเองอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องจากแบบฝึก

2.4  ครูให้นักเรียนในกลุ่มตอบค�าถามจากเรื่องที่อ่าน 

2.5  ครูให้นักเรียนน�าเสนอผลการตอบค�าถามจากใบงาน

ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบความรู้เป็นคู่ทีม

3.1  ครูให้นักเรียนฝึกอ่านเรื่องในแบบฝึกเป็นคู่

3.2  ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องที่อ่านด้วยปากเปล่า

3.3  ครูให้นักเรียนช่วยกันตั้งค�าถาม และตอบค�าถามในกลุ่ม

3.4  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปค�าถามที่ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ยังบกพร่องที่พบให้ถูกต้อง

3.5  นักเรียนอภิปรายเร่ืองที่อ่านภายในกลุ่ม และสรุปประเด็น หรือจุดส�าคัญของเรื่องโดยใช ้

 ค�าพูดของตนเอง และช่วยกันสรุปเป็นเรื่อง

ขั้นที่ 4 ฝึกเสริมเป็นรายบุคคล

4.1  ครใูห้นกัเรยีนแต่ละคนฝึกอ่านเรือ่งและตอบค�าถามจากแบบฝึกการ์ตนูการอ่านจบัใจความที่ 

 ครูสร้างขึ้น

4.2  ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกจากเรื่องที่อ่าน

ขั้นที่ 5 การวัดผล และประเมินผล

5.1  นักเรียนท�าแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล

5.2  ครูตรวจแบบทดสอบให้คะแนนเป็นรายบุคคล

5.3  ครูน�าคะแนนของแต่ละคนมารวมกันแล้วคิดเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม

5.4  ครแูจ้งผลการประเมนิสรปุร่วมเป็นผลงานของกลุม่ ซึง่มเีกณฑ์การให้คะแนนจากคะแนนเตม็  

 10 คะแนน ดังนี้
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 8 - 10 คะแนน  กลุ่มยอดเยี่ยม เหรียญทอง

 5 - 7  คะแนน  กลุ่มเก่งมาก เหรียญเงิน

 3 - 4  คะแนน  กลุ่มเก่ง เหรียญทองแดง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี้

1. เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

2.  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

4.  เพือ่ประเมนิประสทิธผิลการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือพฒันาการอ่านจบัใจความภาษา

ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 4.1  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความภาษา

ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน

 4.2  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจ

ความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี้

1.  ประชากร

 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 

บ้านจะบังติกอ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2557 จ�านวน 27 คน

2. ตัวแปรที่ศึกษา

 2.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่

  2.2.1  ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย 

  2.2.2  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน

จับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง

 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลองคร้ังนี ้ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการทดลองโดยใช้เวลาเรียนตามตารางสอนปกติ  

จดัการเรยีนการสอนสปัดาห์ละ 2 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง จ�านวน 12 แผน 6 สปัดาห์ รวมเวลาทัง้สิน้ 24 ชัว่โมง

4. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง

 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ บทอ่านที่คัดมาจาก นิทานพื้นบ้านจ�านวน 12 เรื่อง และ

หรือเนื้อหาที่ผู้วิจัยคัดเลือกว่ามีความเหมาะสมจะน�ามาให้ศึกษา ดังนี้

  4.1 เรื่อง ต�านานศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

  4.2 เรื่อง แก้วหน้าม้า

  4.3 เรื่อง พระวรวงศ์ผจญภัย

  4.4 เรื่อง พิลึกของเกาะ

  4.5 เรื่อง อภินิหารจินดามหามนต์

  4.6 เรื่อง นางสิบสอง

  4.7 เรื่อง พระสุธน-มโนราห์

  4.8  เรื่อง ท้าวแสนปม

  4.9  เรื่อง เจ้าหญิงคางคก

  4.10  เรื่อง ยอพระกลิ่น

  4.11  เรื่อง วัวกายสิทธิ์

  4.12  เรื่อง รักรันทดนางสร้อยดอกหมาก

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยประกอบด้วย 1) เครือ่งมอืส�ารวจข้อมลูพืน้ฐาน ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ

อ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และแผนการจัดการเรียนรู้  

จ�านวน 12 แผน 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ แบบ

ทดสอบการอ่านจับใจความ แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ 

รูปแบบการเรียนการสอน 

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A)

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ

อ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Design and Develop : 

D
1
 , D

2
)



Vol.5 No.1 January - June 201684

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน

จับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Implement : I)

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้

เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (Evaluation : E)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

 1.1 วิเคราะห์โดยสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ

คะแนนจากแบบทดสอบการอ่านจบัใจความภาษาไทย และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีมี่ต่อ

รูปแบบการเรียนการสอน

 1.2 วเิคราะห์หาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 

(Construct Validity) ของแผนการจดัการเรยีนรู ้แบบทดสอบการอ่านจบัใจความภาษาไทย และแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน จากผู้เช่ียวชาญโดยพิจารณาค่าดัชนีความ

สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)

 1.3 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความ

ภาษาไทย ก่อนการใช้รูปแบบการจัดการการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติทดสอบ t – test (Inde-

pendent Sample t – test) เป็นข้อมูลเพื่อการตรวจสอบสมมติฐาน

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการเรยีนการ

สอนของนกัเรยีนโดยใช้วธิกีารวิเคราะห์เนือ้หา น�าข้อมลูมาจ�าแนกอย่างเป็นระบบและเรยีบเรยีง เขยีนสรปุ

จากข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานได้รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม

 1.1 ครูน�าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เกม, เพลง และหรือทบทวนความรู้เดิม

 1.2 ครแูบ่งกลุม่นักเรยีนออกเป็นกลุม่แบบคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน ตามสดัส่วน  

  1 : 2 : 1

 1.3 ครูแจ้งและอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

 ขั้นที่ 2 ขั้นสอนเป็นกลุ่ม

 2.1 ครูน�าบัตรค�าศัพท์ที่เป็นค�ายากมาให้นักเรียนอ่าน



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 85

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 2.2 ครูให้นักเรียนหาความหมายของค�า

 2.3 ครูให้นักเรียนภายในกลุ่มของตนเองอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องจากแบบฝึก

 2.4 ครูให้นักเรียนในกลุ่มตอบค�าถามจากเรื่องที่อ่าน

 2.5 ครูให้นักเรียนน�าเสนอผลการตอบค�าถามจากใบงาน

 ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบความรู้เป็นคู่ทีม

 3.1 ครูให้นักเรียนฝึกอ่านเรื่องในแบบฝึกเป็นคู่

 3.2 ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องที่อ่านด้วยปากเปล่า

 3.3 ครูให้นักเรียนช่วยกันตั้งค�าถาม และตอบค�าถามในกลุ่ม

 3.4 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปค�าถามที่ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ยังบกพร่องที่พบให้ถูกต้อง

 3.5 นักเรียนอภิปรายเรื่องที่อ่านภายในกลุ่ม และสรุปประเด็น หรือจุดส�าคัญของเรื่องโดยใช้

ค�าพูดของตนเอง และช่วยกันสรุปเป็นเรื่อง

 ขั้นที่ 4 ฝึกเสริมเป็นรายบุคคล

 4.1 ครูให้นักเรียนแต่ละคนฝึกอ่านเรื่องและตอบค�าถามจากแบบฝึกการ์ตูนการอ่านจับใจ

ความที่ครูสร้างขึ้น

 4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกจากเรื่องที่อ่าน

 ขั้นที่ 5 การวัดผล และประเมินผล

 5.1 นักเรียนท�าแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล

 5.2 ครูตรวจแบบทดสอบให้คะแนนเป็นรายบุคคล

 5.3 ครูน�าคะแนนของแต่ละคนมารวมกันแล้วคิดเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม

 5.4 ครแูจ้งผลการประเมนิสรปุร่วมเป็นผลงานของกลุม่ ซ่ึงมเีกณฑ์การให้คะแนนจากคะแนน

เต็ม 10 คะแนน ดังนี้

  8 – 10  คะแนน  กลุ่มยอดเยี่ยม เหรียญทอง

  5 – 7  คะแนน  กลุ่มเก่งมาก เหรียญเงิน

  3 – 4  คะแนน  กลุ่มเก่ง เหรียญทองแดง

2.  รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  

(มค่ีาเฉล่ียตัง้แต่ 4.00- 4.80) และความคดิเหน็ของครตู่อรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่านจบัใจ

ความภาษาไทย กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 มีผลประเมินโดยรวม มีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก (X = 2.70, S.D. = 0.47) 

3.  ผลการทดลองใช้รปูแบบการจัดการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการอ่านจบัใจความภาษาไทย กลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนเต็ม 40 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 18.95 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 47.38 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 31.30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.25 แสดงว่าการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ท�าให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ

ภาษาไทยเพิ่มขึ้น

4.  ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ

ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

 1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนเต็ม 40 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 18.43 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46.08 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 33.93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.83 ซึ่งไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย

 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการอ่านจับใจความภาษาไทยที่เรียน

ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ 

สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

RESIDENTS’ OPINIONS ON POLICE OFFICERS’ DUTY PERFORMANCE UNDER 

SELAPHUM POLICE STATION IN ROI ET PROVINCE’S  

SELAPHUM DISTRICT

ดต.พรหมนิพล สุวรรณท้าว

POL.SGT.MAJ.PROMNIPOL SUWANNATAO

ท�าสารนิพนธ์เมื่อ พ.ศ.2558

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่

ของข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็, 2) เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีมี่ต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา และอาชพี ต่างกนั, และ 3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการ

ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการ

และติดต่อราชการสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเทียบสถิติจากบัญชีรายชื่อใน

แต่ละประเภทงานบรกิาร ในช่วงเดอืนพฤษภาคม - มถินุายน พ.ศ. 2556 จ�านวน 460 คนก�าหนดขนาดกลุม่

ตวัอย่างโดยสตูรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 214 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ

วจิยั คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั มค่ีาความเชือ่มัน่ (Reliability) ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.92 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage)ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติการทดสอบได้แก่ t-test การทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA or F-test) 

ผลการวจัิยพบว่า 1) ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน

ระดบัปานกลางทัง้สามด้าน เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บรกิารประชาชนด้าน

การอ�านวยความยุติธรรมและด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สนิ ตามล�าดบั 2) ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

3) ประชาชนได้เสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ล�าดับความถี่สูงไปหาต�่า สามอันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ต�ารวจควรเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่โดย

สอดส่องดูแลตามจุดต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ควรยึดหลัก

ความถูกต้องตามหลกักฎหมายในการอ�านวยความยตุธิรรม ปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา สามารถให้ความ
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เป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเจ้าหน้าที่ต�ารวจผู ้ให้บริการควรมีความ

กระตือรือร้นในขณะให้บริการ พร้อมทั้งให้บริการด้วยความเป็นมิตร มีเมตตาจิตคิดอ�านวยความสะดวกต่อ

ผู้มารับบริการอยู่เสมอ 

ABSTRACT

This thematic paper was of the following objectives: 1) to study residents’ opinions 

on police officers’ duty performance under Selaphum Police Station in Roi Et province’s 

Selaphum district, 2) to compare the former’s opinions on police officers’ duty performance 

under it, resting on variables of the former’s genders, ages, educational levels and occupations,  

and 3) to regulate the former’s suggestions for the latter’s performance under it. The 

population employed for the research comprised residents receiving services at the latter’s 

police station set against the statistics of services recipients’ names as well as the service 

types between May and June of B.E. 2554, earning 460 individual. The sampling group was 

set against Taro Yamane’s table, it gained 214 subjects. The research instrument was five-

rating scale questionnaires, possessing the reliability for the whole questions at 0.92. The 

statistics executed for data analyses incorporated frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and referential statistics of t-test and F-test (One-way ANOVA). Outcomes of the 

research summarized the following major findings: 1) Residents’ opinions on police officers’ 

duty performance under Selaphum Police Station in Roi Et province’s Selaphum district 

was rated at the ‘neutral’ scale in the overall aspect. In term of a single aspect, three 

aspects were also scored the same. Each of them placed in descending order of means 

was aspects of: i) offering services to residents, ii) facilitating justice, and iii) providing life 

and asset security respectively. 2) The hypothesis testing results revealed that variables of 

the former’s genders, ages, educational levels and occupations showed no significant  

differences in the latter’s duty performance under their police station in both the overall 

aspect and a single one. 3) Residents’ suggestions in descending order of three frequencies 

for expediting the latter’s duty performance under their police station that the latter should: 

i) pay attention to their own duty performance by patrolling the assigned areas and the 

risky ones more than they really were, ii) place more emphasis on rule of law for facilitating  

justice by performing their duty straight forward that was able to treat every side fairly 

without double standard, and iii) be enthusiastic while offering services, and offering  

services with friendly gestures, having passion with the mind thinking of providing  

convenience to service recipient as a rule.
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1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

นับตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน หน่วยงานต�ารวจมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอ�านาจหน้าท่ีให้เข้า

กับระบอบการปกครองและสถานการณ์ในขณะนั้น และในวันที่ 17 ตุลาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระ 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาโอน

กรมต�ารวจ ข้ึนตรงต่อกระทรวงมหาดไทย ไปจดัตัง้เป็น “ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต”ิ ซึง่เป็นส่วนราชการมฐีานะ 

เป็นกรมขึ้นตรงต่อส�านักนายกรัฐมนตรี โดยอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการปรับปรุง  

วางรากฐานต�ารวจ จงึมกีารเปลีย่นแปลงและอ�านาจหน้าที ่ปรบัปรงุแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกบัภารกจิ

บทบาทอ�านาจหน้าทีแ่ละวตัถปุระสงค์ในการจดัต้ังส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิร่วมทัง้ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย

ระเบียบข้อบังคับ และค�าสั่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีภารกิจหน้าที่หลักจะต้อง

คอยปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก�าหนดไว้ในเรื่องต่างๆ เช่น มีหน้าท่ีต้องคอยป้องกันเหตุท่ีอาจ

เกิดขึ้นกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ 

หรือบุคคลส�าคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศ เหตุร้ายซ่ึงกระทบกระเทือน หรืออาจกระทบกระเทือน

ความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ การก่อวินาศกรรม หรือโจรกรรมเก่ียวกับคดีอาญา การด�าเนินการ

สบืสวนความผิดเกีย่วกบัคดีอาญา การก่อการร้าย หรอืการก่อความไม่สงบเรยีบร้อย การป้องกันการลกัลอบ

หรือขนส่งอาวุธสงคราม และยุทธปัจจัยรายใหญ่ การป้องกันปัญหายาเสพติด การป้องกันการลักลอบเล่น

การพนนั การมัว่สมุอบายมขุ และสถานบรกิาร การป้องกนัการทจุรติเก่ียวกบัการเลอืกตัง้ระดบัต่าง ๆ  และ

อกีส่วนหนึง่นัน้ ข้าราชการต�ารวจกม็หีน้าทีจ่ะต้องคอยให้ความช่วยเหลอื คอื การให้บรกิารประชาชน อ�านวย

ความสะดวก การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ตลอดการตรวจและการ

รกัษาความปลอดภยับคุคล สถานที ่การเมอืง และการบรหิาร รวมทัง้การแสวงหาความร่วมมอืในการรกัษา

ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ (พลต�ารวจโท สุนทร ซ้ายขวัญ, 2549, หน้า 18)

การรกัษาความสงบเรยีบร้อยของประชาชนและสงัคม การปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ให้เกดิความเป็นธรรม

สงบเรียบร้อย การจดัระบบการจดัการและการบรหิารงานจงึต้องท�าให้เกิดความคล่องตวั รวดเรว็ เป็นอสิระ

ภายในกรอบของกฎหมายอยู่เสมอ เพื่อก้าวไปสู่ต�ารวจอาชีพ และในปี พ.ศ. 2554 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ

จงึได้ก�าหนดกจิกรรมหลกัแนวทางการปฏบัิติหน้าทีเ่พือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามหลกัเกณฑ์การประเมนิผล

ตามนโยบายจึงมอบหมายภารกิจให้ทุกสถานีมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ 2 นโยบายหลักคือ 1) นโยบายการ

ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป ได้แก่ (1) ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2) ด้านการพัฒนาการบริหาร และ (3) ด้าน

การพฒันาประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน 2) นโยบายการให้ปฏบัิตหิน้าท่ีเฉพาะ เป็นการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยตรง

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงภายในและการบ�าบัดทุกข์

บ�ารุงสุขช่วยเหลือป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง กล่าวคือต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบาย

ไปในบรบิททัง้แปดด้าน คอื ด้านการให้บรกิาร ด้านการอ�านวยความยตุธิรรม ด้านการรกัษาความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการรักษาความมั่นคง ด้านประชาสัมพันธ์ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ด้านการ

บริหาร ด้านการจัดการจราจร และด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ,

2549, หน้า 1 - 2)
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สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบภาระหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการ

ปฏบิติัหน้าทีเ่พือ่รกัษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความม่ันคงภายในและการบ�าบัดทุกข์บ�ารงุสุขช่วยเหลือ

ป้องกันชวิีตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง กล่าวคอืต้องปฏบัิติหน้าท่ีไปตามนโยบายบรบิทท้ังแปดด้าน 

แต่เท่าทีผ่่านมาการปฏบิติัหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ อาจยงัมข้ีอบ่งพร่องอยูห่ลายประการ เพราะจากการ

สงัเกตและได้สนทนาพูดคยุกับประชาชนทีม่าขอรบับรกิาร และผูท่ี้มาตดิต่อราชการในสถานตี�ารวจ เจ้าหน้าที ่

ต�ารวจบางส่วนยังขาดความเข้าใจ และความส�านึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะด้านบริการ

ประชาชน ด้านการอ�านวยความยุติธรรม และด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยังพบว่า

มข้ีอบกพร่องอยูห่ลายประการ เช่น เจ้าหน้าทีต่�ารวจยงัมพีฤตกิรรมและท่าทกีารปฏบิตัหิน้าทีต่่อประชาชน

ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร และไม่ให้ความสนใจต่อผู้มาใช้บริการ ท�างานล่าช้าขาดความกระตือรือร้น ในการ

ดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุขความเดือดร้อนของประชาชน และสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ต่าง ๆ และขาดความ

ยุติธรรมที่ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ ปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ภายใน และภายนอกหน่วยงาน ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ 

จงัหวัดร้อยเอด็ จึงมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาวจัิยเรือ่ง “ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

ข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อน�าผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล

สารสนเทศ และเป็นแนวทางต่อการพฒันาแก้ไขปรบัปรงุการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน

2.3  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภูธรเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานของการวิจัย

3.1  ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนทีม่อีาย ุต่างกนั มคีวามคดิเหน็ทีม่ีต่อการปฏบิัตหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3  ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ

ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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3.4  ประชาชนทีอ่าชพี ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ทีม่ต่ีอการปฏิบตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัย “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขต

ของการศึกษาวิจัยไว้ ดังนี้

4.1 ขอบเขตด้านประชากร

 ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการและติดต่อราชการสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

โดยเทียบสถิติจากบัญชีรายชื่อในแต่ละประเภทงานบริการ ในช่วงเดือนธันวาคม 2557– มีนาคม 2558 

จ�านวน 460 คน

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

 1)  ด้านการให้บริการประชาชน

 2)  ด้านการอ�านวยความยุติธรรม

 3)  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่

 ได้แก่ พื้นที่ในความรับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ท�าให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน

5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธร

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4 สามารถน�าผลทีไ่ด้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางต่อการพฒันาแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

6. ค�านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึก การแสดงออกซึ่งวิจารณญาณที่มีต่อเรื่องใด

เร่ืองหน่ึงทัง้ทางบวกและทางลบ ในการวจิยัครัง้นี ้หมายถงึ ความคดิเห็นในทางบวกต่อการปฏิบตัหิน้าทีข่อง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาชน หมายถึงประชาชนผูม้าติดต่อขอรบับรกิารแต่ละประเภทงานบรกิารในสถานตี�ารวจภธูร

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

การปฏบิตัหิน้าท่ี หมายถงึ การปฏบิติัหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภูธรเสลภมู ิจังหวดั

ร้อยเอ็ด ซึ่งจะต้องอยู่ในระเบียบในการปฏิบัติหน้าเพื่อคอยดูแลความสงบสุข

ข้าราชการต�ารวจ หมายถึงข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายกระทรวงและได้รับมอบ

หมายให้ท�างานตามภารกิจ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดี  

ที่ชอบพอใจ หรือประทับใจของประชาชนที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามนโยบายปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะใน 8 ด้านแต่น�ามา 3 ด้านได้แก่

1)  ด้านการให้บรกิารประชาชน หมายถงึการให้บริการด้วยความสุภาพ ยิม้แย้มแจ่มใส เป็นมติร 

อธัยาศยัด ีเอาใจใส่ กระตือรอืร้น และเต็มใจให้บรกิาร ให้ค�าแนะน�า หรอืตอบข้อซกัถามได้เป็นอย่างด ีซือ่สตัย์

สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

2)  ด้านการอ�านวยความยุติธรรมหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่มีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

ด�าเนินการแต่ละคดีเป็นไปตามล�าดับก่อน-หลงั มคีวามโปร่งใสในการปฏบัิตหิน้าท่ี ไม่มวีาระซ่อนเร้น มคีวาม

ยุติธรรมเที่ยงธรรม และเที่ยงตรงในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ความรวดเร็วในการด�าเนินการอย่างเท่าเทียม การ

ด�าเนินคดเีป็นไปอย่างเร่งด่วนเท่าเทียม การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม การสอบสวนมคีวาม

เป็นธรรมกับทุกฝ่าย การช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้เสียหาย พยาน และเหยื่อเป็นธรรม

3)  ด้านการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิหมายถงึการรกัษาความปลอดภยัในชวีติ

และทรัพย์สนิของประชาชน มกีารสอดส่องดูแลตามจดุทีม่คีวามเสีย่งอย่างต่อเนือ่งจบัตรวจสถานทีอ่บายมขุ

เช่น บ่อนการพนัน สถานบริการตู้ม้า ซีดีเถื่อน โต๊ะสนุ้ก ซ่องโสเภณี ฯลฯ จัดตั้งศูนย์ประสานงานชุมชน 

เข้มแข็งในระดับ สภ.เทศบาล อบต. ชุมชน หมู่บ้านจัดท�าโครงการปลอดยาเสพติด เช่น ในหมู่บ้านโรงเรียน

โรงงานและในชุมชนต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆอย่างบูรณาการ จัดตั้งชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างเครือข่าย

แนวร่วมการแจ้งเตือนภยัและให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชน เช่น สายตรวจตดิป้ายแจ้งเตอืนกรณผีูขั้บข่ีจอด

รถจักรยานยนต์แล้วไม่ล็อครถ การไปที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็วและใส่ใจการออกไปพบปะเยี่ยมเยือน

ประชาชนและผู้เสียหาย 

สถานีต�ารวจภูธร หมายถงึ สถานีต�ารวจทีไ่ด้รบัการแต่งตามพระราชบญัญัตพิทุธศกัราช พ.ศ. 2547 

ตามพระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิในท่ีนีห้มายถึง สถานตี�ารวจภธูรเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สารนิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย

1)  เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส�าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 เพศ คือ  

(1) เพศชาย และ (2) เพศหญิง

2)  อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส�าหรับสารนิพนธ์ ฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ  

(1) ไม่เกิน 30 ปี (2) 31 – 50 ปี และ (3) 51 ปีขึ้นไป
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3)  ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม ส�าหรับสารนิพนธ์

ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และ (3) อนุปริญญาขึ้นไป 

4)  อาชีพ หมายถึง อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถามส�าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม

อาชีพ คือ (1) เกษตรกรรม (2) ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว (3) รับจ้าง/ลูกจ้าง และ (4) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

ประชากรและกลุ่มตัวย่าง

ประชากร

ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการและติดต่อราชการ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

เทยีบสถติจิากบญัชรีายชือ่ในแต่ละประเภทงานบรกิาร ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2557– มนีาคม 2558 จ�านวน 

460 คน (สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ, 2557: อัดส�าเนา)

กลุ่มตัวอย่าง

ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการและติดต่อราชการ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

เทยีบสถติจิากบญัชรีายชือ่ในแต่ละประเภทงานบรกิาร ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2557– มนีาคม 2558 จ�านวน 

460 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 214 คน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43)

เทคนิค และวิธีการสุ่มตัวอย่าง

ผูวิ้จยัใช้เทคนคิวธิกีารสุม่ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) เป็นการ

สุ่มตัวอย่างโดยไม่ก�าหนดค่าความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลือกเข้ามาในกลุ่มตัวอย่าง 

เนื่องจากไม่ทราบว่าโอกาสที่ตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลือกมีมากน้อยเท่าใด ท�าให้ไม่สามารถคาดคะเน

ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Error) ได้ ซึ่งมีวิธีการสุ่มอย่าง (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 

2548 : 63) ตามล�าดับ ดังนี้

1)  ก�าหนดกลุ่มประชากร (PopulationSize) ประชาชนผู้มารับบริการและติดต่อราชการสถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเทียบสถิติจากบัญชีรายชื่อในแต่ละประเภทงานบริการ ในช่วงเดือน

ธันวาคม 2557– มีนาคม 2558 จ�านวน 460 คน

2)  ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 

ได้แก่   

 สูตร  n = 

    n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

    N  =  ขนาดของกลุ่มประชากร

    e  =  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
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 แทนค่า n  = 460  
      

      1 + 460 (0.05)2

    n  = 213.95

 จากการค�านวณได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ�านวน 213.95 คน เพื่อให้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวนเต็มจึงปรับให้เป็น 214 คน 

3) ก�าหนดสัดส่วน และขนาด (Proportional to Size) โดยหาลักษณะของกลุ่มที่ศึกษา  

ตามบัญชีรายชื่อที่ก�าหนดไว้ เพื่อค�านวณหาอัตราสัดส่วน โดยแบ่งสัดส่วนของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

จ�าแนกตามประเภทงานบริการ และเพศ เพื่อใช้เป็นตัวแปรอิสระควบคุม (Control Variable) ตามสูตร

 

 n
1
  =  

   n
1 

= จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

 Ni = จ�านวนประชากร

 n = จ�านวนกลุ่มตัวอย่างรวม

 N = จ�านวนประชากรทั้งหมด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ในคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ที่สร้างขึ้นเองโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended) และแบบเลือกตอบ (Check list) เกี่ยวกับ 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

ตอนที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งออก

เป็น 3 ด้าน คอื ด้านการให้บรกิารประชาชนด้านการอ�านวยความยตุธิรรมและด้านการรกัษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)โดยแบ่งระดับการวัดออกเป็น 

5 ระดับ คือ ความคิดเห็นมากที่สุด ความคิดเห็นมาก ความคิดเห็นปานกลาง ความคิดเห็นน้อย และความ

คิดเห็นน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) เพื่อสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) มีขั้นตอนดังนี้
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1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ

คดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็

2. ร่างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ และนิยามศัพท์เฉพาะท่ีก�าหนดไว้เก่ียวกับความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3. เสนออาจารย์ที่ปรึกษาขอค�าแนะน�าในการก�าหนดประเด็นค�าถามท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

ตรวจสอบส�านวน ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของแบบสอบถาม และปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่

ปรึกษาเสนอแนะ

4. เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสอดคล้องเที่ยงตรงทั้งโครงสร้างเนื้อหา (Con-

tent and Construct Validity) และส�านวนภาษา (Wording) จ�านวนสามท่าน 

  1)  พันต�ารวจตรีณัฐภัทร เสมานู วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ต�าแหน่ง สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีต�ารวจภูธรทุ่งเขาหลวง อ�าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

 2)  พันต�ารวจตรีเสรีภาพ พานา วุฒิการศึกษา ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัย

มหากฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ต�าแหน่ง สารวตัรธุรการ สถานตี�ารวจภธูรทุง่เขาหลวง อ�าเภอทุง่เขา

หลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

 3)  ดาบต�ารวจดุสิต ไชยโสภา วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ต�าแหน่ง ผูบ้งัคับหมูป้่องกันและปราบปราม สถานตี�ารวจภธูรเสลภูม ิอ�าเภอเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู ้เชี่ยวชาญเสนอแนะ แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาได ้

ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องอีกครั้ง

6. น�าแบบสอบถามหาค่าดชันคีวามสอดคล้องของข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์หรอืเนือ้หา (Index 

of Item Objective consistence : IOC) ตามสูตรดังนี้ 

 สูตร IOC = 

 เมื่อ IOC  แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์

 ∑Χ   แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

 Ν    แทนจ�านวนผู้เชี่ยวชาญ

 ให้คะแนน   +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค�าถามวัดได้ตรงวัตถุประสงค์

 ให้คะแนน   0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค�าถามวัดได้ตรงวัตถุประสงค์

 ให้คะแนน   -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค�าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

 โดยเลือกข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อค�าถามทั้งหมด จ�านวน 24 ข้อ มีค่า IOC 

อยู่ในช่วง 1.00 ซึ่งข้อค�าถามใช้ได้ทั้งหมด

7. น�าแบบสอบถามทีแ่ก้ไขปรบัปรงุแล้วไปทดลองใช้กบัประชาชนทีม่าตดิต่อขอรบับรกิารทีไ่ม่ใช่

กลุ่มตวัอย่าง (Try - out) แต่มลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างในเขตพืน้ทีส่ถานตี�ารวจภธูรเสลภมิู จงัหวดั

ร้อยเอ็ด จ�านวน 30 คน แล้วน�าผลการตอบแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ดังนี้ (กัลยา วานิชบัญชา, 2548 : 35)
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 สูตร  rtt = 

 เมื่อ  k  = จ�านวนข้อค�าถามทั้งฉบับ

   s2
1
 = ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ

   s2
x
 = ความแปรปรวนของคะแนนรวม

  ผลจากการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ0.92

8. น�าเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. ผูว้จิยัได้น�าหนงัสอืขอความอนเุคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมลูวจิยัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถึงผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอ

ความอนุเคราะห์ ในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จนครบกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนดไว้  

จ�านวน 214 คน 

2. ผูว้จิยัน�าแบบสอบถาม จ�านวน 214 ชดุ ตรวจสอบความสมบรูณ์ถกูต้อง และน�าไปแจกให้กลุม่

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองโดยข้อค�าถามก�าหนด ค่าน�้าหนัก หรือ

คะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ต (Likert) ซึ่งก�าหนดค่าคะแนน (รองศาสตราจารย์พวงรัตน์  

ทวีรัตน์, 2543 : 107) ดังนี้

 ระดับคะแนน 5 หมายถึง ความคิดเห็นมากที่สุด

 ระดับคะแนน 4 หมายถึง ความคิดเห็นมาก

 ระดับคะแนน 3 หมายถึง ความคิดเห็นปานกลาง

 ระดับคะแนน 2 หมายถึง ความคิดเห็นน้อย

 ระดับคะแนน 1 หมายถึง ความคิดเห็นน้อยที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีล�าดับขั้นตอน ดังนี้

1. น�าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ

2. น�าแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้แล้วมาด�าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์

3. น�าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

4. วเิคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการ

ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวม รายด้าน และเป็น

รายข้อ แล้วแปลผลตามเกณฑ์ตัดสินผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

5. ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบตัวแปรที่มีจ�านวน 2 

กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA or F-test) ส�าหรับตัวแปรที่มากกว่า 

2 กลุ่มขึ้นไป ส�าหรับนัยส�าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ก�าหนดใช้ที่ระดับ .05

6. วเิคราะห์ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการแจกแจงความถี่

7. น�าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 

 1)  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective 

Congruence หรือ (IOC )

 2)  ค่าอ�านาจจ�าแนก โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์ รายข้อ (Item Total Correlation)

 3)  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แบบแอลฟา (Alpha Coefficient)

2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่

 1)  ความถี่ (Frequency)

 2) ร้อยละ (Percentage)

 3)  ค่าเฉลี่ย (Mean)

 4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1)  ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent)

 2)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ (F-test)

 สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้

 1)  การหาค่าความตรงตามเนือ้หาของแบบสอบถามแต่ละข้อ (Index of Item Objective 

Congruence)

     IOC  =  
Ν
Χ∑

    เมื่อ IOC = ดชันคีวามสอดคล้องระหว่างวตัถปุระสงค์กับเนือ้หาหรอืระหว่าง

ข้อสอบกับวัตถุประสงค์
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3.7.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
  1) ความถี ่(Frequency) 

2)ร้อยละ (Percentage) 
3) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
4)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.7.3 สถิติทีใ่ช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1) ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) 
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ (F-test) 

สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
1) การหาค่าความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามแต่ละข้อ (Index of Item Objective 

Congruence) 
 IOC   =  Ν

Χ∑  
เมื่อ  IOC  = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาหรือ 

ระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 
∑X = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 
N = จํานวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

 
2) ค่าอํานาจจําแนก (Item Total Correlation)(บุญชม ศรีสะอาด, 2535 หน้า 40)  
 

r   =   
 
r แทนค่าอํานาจจําแนก 
X  แทนคะแนนของข้อที่หาค่าอํานาจจําแนก 
Y  แทนคะแนนรวมของทุกข้อ 

 
3) การหาคณุภาพของแบบสอบถาม(Alpha Coefficient)(บุญชม ศรสีะอาด, 2535) 

 
α=      

1k
k
− ⎟⎟

⎠

⎞
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⎝
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2
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S
S1  

  
เมื่อ α แทน ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

  k แทน จํานวนข้อของเครื่องมือวัด 
    แทน      ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
   แทน      ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 
4) การหาคา่รอ้ยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวีชัย, 2543, หน้า 128) 

2Si

2
tS

 = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน

     N = จ�านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

 2)  ค่าอ�านาจจ�าแนก (Item Total Correlation)(บุญชม ศรีสะอาด, 2535 หน้า 40) 

  r   =  

  r แทนค่าอ�านาจจ�าแนก

  X  แทนคะแนนของข้อที่หาค่าอ�านาจจ�าแนก

  Y  แทนคะแนนรวมของทุกข้อ

 3)  การหาคุณภาพของแบบสอบถาม(Alpha Coefficient)(บุญชม ศรีสะอาด, 2535)

  a	= 
1k

k
− 







 ∑
− 2

t

2
i

S
S1

 

  เมื่อ a แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น

    k แทน จ�านวนข้อของเครื่องมือวัด

    
2Si  แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ

    
2
tS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม

 4)  การหาค่าร้อยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวีชัย, 2543, หน้า 128)

  P =  
N

X 100×

  P =  ค่าร้อยละ

  X = จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

  N =  จ�านวนประชากร

 5)  การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2547, หน้า 55)

  X   =  

  X   =  ค่าเฉลี่ย

   =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม

  N  =  จ�านวนประชากร
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 6)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 

2540, หน้า 53)

  S  =  

  S  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

   =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ

  N  =  จ�านวนประชากร

 7) ทดสอบสมมติฐาน (t-test)(นิภา เมธธาวีชัย, 2543)

   t   =   

 เมื่อ  t   = ค่าที-เทสท์ (t- test)

    X
 1
 , X

2
 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

    S
1
2 

, 
S

2
2 =  ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่1 และกลุ่มที่2 ตามล�าดับ

   n
1 ,
 n

2
 =  จ�านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

 8) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test)

  F   = 

  F   = อัตราส่วนของความแปรปรวน

  MS
b
 = ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม

  MS
w
 = ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม

สรุปผล

ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อการปฏบิตัหินา้ทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวจัิย พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ�านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 62.62 

มีไม่เกิน 30 ปี จ�านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 46.26 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ�านวน 96 คน  

คิดเป็นร้อยละ 44.86 และอาชีพค้าขาย/อาชีพส่วนตัว จ�านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 32.71
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ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลการวจิยั พบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนทีมี่ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ 

ปานกลางทั้งสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการประชาชนด้านการ

อ�านวยความยุติธรรมและด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามล�าดับ เมื่อแยกเป็นราย

ด้านสรุปได้ดังนี้ 

1)  ด้านการให้บริการประชาชน

 พบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการให้บริการประชาชน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ อยู่ในระดับมากสามข้อ และอยู่ในระดับปานกลางหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า  

“เจ้าหน้าทีม่คีวามเอาใจใส่ในขณะให้บรกิาร” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 5 ทีว่่า “เจ้าหน้าทีม่คีวาม

กระตือรือร้นให้บริการ”

2)  ด้านการอ�านวยความยุติธรรม

 พบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ�านวยความยุติธรรม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากสองข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า 

“ด�าเนินการแต่ละคดเีป็นไปตามล�าดบัก่อน-หลงั”ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 7 “การสอบสวนเป็น

ไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม”

3)  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยรวม อยู่ในระดับ 

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า 

“การให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่ออยู่ในเคหสถาน ในเวลากลางวัน”ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย 

น้อยทีสุ่ด คอื ข้อ 4 ทีว่่า “การตรวจตราแหล่งอบายมขุเช่นบ่อนการพนนัสถานบรกิารตูม้้าซดีเีถือ่นโต๊ะสนุก๊

ซ่องโสเภณีฯลฯ”

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ

สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน 

พบว่า 

 1)  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของ

การวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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 2)  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของ

การวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 3)  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 4)  ประชาชนทีม่ ีอาชีพต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของ

การวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด 

โดยสรุปพบว่า ประชาชนได้เสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับความถี่สูงไปหาต�่า สามอันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ต�ารวจควรเอาใจใส่ต่อ

การปฏิบัติหน้าที่โดยสอดส่องดูแลตามจุดต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้มากกว่าที่

เป็นอยู่ ควรยึดหลักความถูกต้องตามหลักกฎหมายในการอ�านวยความยุติธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไป

ตรงมา สามารถให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และเจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้ให้

บรกิารควรมคีวามกระตือรอืร้นในขณะให้บรกิาร พร้อมทัง้ให้บรกิารด้วยความเป็นมติร มเีมตตาจติคดิอ�านวย

ความสะดวกต่อผู้มารับบริการอยู่เสมอ 

อภิปรายผล

ผู้วิจัยจ�าแนกการอภิปรายผลตามล�าดับหัวข้อได้ดังนี้

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธร

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธร

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลางที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ

ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสามด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ

ประชาชนด้านการอ�านวยความยุติธรรมและด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ดีพอ

สมควร เพราะทางสถานตี�ารวจภธูรเสลภูม ิมุง่เน้นการปฏบัิตหิน้าทีเ่พือ่ให้เกดิประสทิธภิาพต่อการให้บรกิาร 

การอ�านวยความสะดวก และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการปฏิบัติหน้าที่ต้องให้มี

ความเป็นธรรมกบัทกุฝ่ายอย่างเท่าเทยีม และการด�าเนนิการต้องเป็นไปอย่างถกูต้องตามหลกักฎหมาย ตรวจ

สอบได้ และให้บริการประชาชนอย่างทัว่ถงึ ให้เป็นไปตามนโยบายการปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะซึง่ส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาตไิด้ก�าหนดไว้เป็นนโยบายใน 3 ด้าน แต่บางกรณกีารปฏบิตัหิน้าทีใ่นการให้บรกิาร เจ้าหน้าทีต่�ารวจ

ผู้ให้บริการอาจไม่เพียงพอ และมีข้อกฎหมาย ซึ่งอาจท�าให้เกิดความยุ่งยาก และล่าช้าต่อการให้บริการอยู่

บ้าง รวมถงึการปฏบิติัหน้าทีใ่นการอ�านวยความยติุธรรม อาจยงัไม่มีประสทิธภิาพมากนกั เพราะข้อกฎหมาย
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

มมีากมายท�าให้เกดิความล่าช้าในการบงัคับคดีอย่างเป็นธรรม และประชาชนอาจเหน็ว่าได้รบัความปลอดภยั

น้อย เพราะการดูแลสถานที่ที่มีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ต�ารวจมีจ�านวนน้อย ไม่สามารถเข้าไปดูแล และตรวจ

ตราแหล่งอบายมุข เช่น บ่อนการพนัน สถานบริการตู้ม้า ซีดีเถื่อน โต๊ะสนุ้ก ซ่องโสเภณี ฯลฯ ได้อย่างทั่วถึง  

อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าสิบต�ารวจหญิง 

ธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ารวจ 

สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

เม่ือพจิารณาความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีต่อการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน ซึ่งผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจสามารถน�ามาอภิปราย ดังนี้

1)  ด้านการให้บริการประชาชน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

ข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภูม ิจังหวดัร้อยเอด็ ด้านการให้บรกิารประชาชน โดยรวม อยูใ่นระดบั

ปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติ

หน้าที่ในด้านการให้บริการประชาชน ดีพอสมควร เพราะสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ ได้จัดเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

คอยดูแลให้การบริการประชาชนเพื่อบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

และรกัษาความถกูต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจตอ่การปฏิบตัิหนา้ทีใ่ห้บรกิาร 

แต่บางกรณกีารปฏบัิติหน้าทีใ่นการให้บรกิาร เจ้าหน้าทีต่�ารวจผูใ้ห้บรกิารอาจไม่เพยีงพอ และมข้ีอกฎหมาย 

ซึ่งอาจท�าให้เกิดความยุ่งยาก และล่าช้าต่อการให้บริการอยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความ 

คดิเหน็ต่อการปฏบัิติหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ ด้านการให้บริการ

ประชาชน โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิยัของ จ่าสบิต�ารวจหญงิธญันนัท์ พรหมมา  

ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร 

จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการ

ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการให้บริการประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ในขณะให้บริการ” มีค่า

แปลผลอยูใ่นระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภูธร

เสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็เจ้าหน้าทีค่อยให้บรกิารด้วยความเอาใจใส่ ดพีอสมควร เพราะสถานตี�ารวจภธูรเสลภมูิ 

ได้ก�าหนดให้ข้าราชการต�ารวจทุกนายต้องปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนผู้มาขอรับบริการ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการบริการให้มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เจริญ เจษฎาวัลย์ กล่าวถึง ธรรมาภิบาลในมุมมองของการ

ปกครองแห่งชาติ จึงเป็นเรื่องของการบริหารรัฐกิจ ท่ีเน้นบทบาทของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบริหารของรัฐให้เป็น 

ผูท้ีม่คีณุภาพสูง และเป็นผูมี้จรยิธรรมภายใต้กรอบการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการบรหิารการจดัการทีใ่ห้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบขั้นพื้นฐานที่ส�าคัญ ในข้อ 1) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หมายถึง 

การก�าหนดให้บุคคล และองค์การที่มาจากการเลือกตั้งหรือจากการแต่งต้ัง ต้องมีความรับผิดชอบต่อ

สาธารณชนในการกระท�าของตนเองอย่างชัดเจน โดยสามารถอธิบายการตัดสินใจของตนได้
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 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นให้บริการ”” มีค่า

แปลผลอยูใ่นระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอาจมีความกระตือรือร้นต่อการให้บริการไม่มากเท่าที่ควร 

อาจจะด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชน มคีวามคดิเหน็อยูใ่นประเดน็นีต้�า่กว่าข้ออืน่ๆ สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

สดุจติ นิมติกลุ ได้กล่าวถงึองค์ประกอบของหลกัธรรมาภบิาลไว้ว่า “องค์ประกอบของธรรมาภบิาล เป็นการ

เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของกระทรวงมหาดไทย ในข้อ 10) ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่จะ

ต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อประชาชน ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการปฏบิตัหิน้าทีจ่ะเป็นตวัชีว้ดัส�าคญัใน

การประเมินความส�าเร็จของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 

2)  ด้านการอ�านวยความยุตธิรรม พบว่า ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบัิตหิน้าทีข่อง

ข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ�านวยความยุติธรรม โดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การปฏบิตัหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การอ�านวยความยุติธรรม ดีพอสมควร เพราะต้องการให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

อย่างเท่าเทียม แต่การปฏิบัติหน้าที่ในการอ�านวยความยุติธรรม อาจยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เพราะข้อ

กฎหมายมีมากมาย ท�าให้เกิดความล่าช้าในการบังคับคดีอย่างเป็นธรรม อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมี

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ

อ�านวยความยุติธรรม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวงานวิจัยของ จ่าสิบต�ารวจหญิง

ธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ 

สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการอ�านวยความยุติธรรม โดยรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 2 ที่ว่า “ด�าเนินการแต่ละคดีเป็นไปตามล�าดับก่อน-หลัง”มี

ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจ

ภธูรเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ ได้ด�าเนนิการแต่ละคดีเป็นไปตามล�าดบัก่อน-หลงั เพราะสถานีต�ารวจภธูรเสลภมูิ 

ต้องการด�าเนินคดีให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ยึดคลองความถูกใจ ด�าเนินการเป็นไปอย่าง

เที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้มีขั้นตอนเป็นไปตามก่อน และหลัง ให้อยู่ในความถูกต้อง 

ตามกรอบของกฎหมาย อาจด้วยเหตุน้ีจงึท�าให้ประชาชนมคีวามคดิเหน็ในรายข้อนีส้งูกว่าทกุข้อ ซ่ึงสอดคล้อง

กบัแนวคดิของ ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ก�าหนดมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมเพือ่ข้าราชการและลกูจ้าง

ของส�านักงาน ก.พ.ร.ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชน ในข้อ 3) ต้องมีศีลธรรม คุณธรรม 

ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ไม่ท�าผิดระเบียบกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ เสียสละ 

ยดึหลักวิชาการและจรรยาวชิาชพี ไม่โอนอ่อนต่ออทิธพิลใดๆ มคีวามอดทน หรอืยบัยัง้ชัง่ใจต่อผลประโยชน์

ที่มีผู้เสนอให้

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 “การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม” มีค่า

แปลผลอยูใ่นระดับปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจ

ภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ดพีอสมควร เพราะสถานตี�ารวจ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ภูธรเสลภูมิ ต้องการให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายแต่การสอบสวนบางกรณี

อาจมีความล่าช้าเพราะอาจต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามล�าดับขั้นตอนตามข้อกฎหมาย และการสอบสวน

หาพยานหลักฐานต้องให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ เจริญ เจษฎาวัลย์ กล่าวถึง ธรรมาภิบาลในมุมมองของการปกครองแห่งชาติ เป็นเรื่องของการ

บริหารรัฐกิจ ที่เน้นบทบาทของผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารของรัฐให้เป็นผู้ท่ีมีคุณภาพสูง และเป็นผู้มีจริยธรรม

ภายใต้กรอบการปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่มอีงค์ประกอบขัน้พืน้ฐานทีส่�าคญั ในข้อ 2) ความโปร่งใส หมายถงึ การให้

สาธารณชนมีโอกาสรับรู้นโยบายและการด�าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจ

สอบได้

3) ด้านการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ พบว่า ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอ

การปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภธูรเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการรกัษาความปลอดภยั

ในชวิีตและทรัพย์สินโดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจ

ภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ปฏบิติัหน้าทีใ่นด้านการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ได้ดพีอสมควร 

แต่การปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีต่�ารวจมจี�านวนไม่เพยีงพอต่อการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 

เพราะการดูแลตามจุดเสี่ยงมีเพิ่มมากขึ้น การดูแลไม่ทั่วถึงเพราะข้อจ�ากัดของบุคลากร และข้อกฎหมายที่

ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้รวดเร็ว อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความคิดเห็นในด้านอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของ สบิต�ารวจโทสถติ ใจโต ได้วจิยัเรือ่ง“ความพงึพอใจของประชาชน

ทีม่ต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ กองก�ากบัการสบืสวน ต�ารวจภธูร จงัหวดัสงขลา”ผลการวจิยั

พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรชะอวด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในระดับปานกลาง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 2 ที่ว่า “การให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อ

อยู่ในเคหสถาน ในเวลากลางวัน”มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติ

หน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ได้ให้ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 

เมือ่อยูใ่นเคหสถาน ในเวลากลางวนัอยูพ่อสมควร เพราะสถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิต้องการรบัผดิชอบต่อการ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด อาจด้วยเหตุนี้

จงึท�าให้ประชาชนมคีวามคดิเหน็ในรายข้อนีส้งูกว่าทกุข้อสอดคล้องกบัแนวคดิของ ชาย เสวกิลุ ได้กล่าวว่า 

“ต�ารวจ” ถือเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญในการ

ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม พอที่จะสรุปบทบาทหน้าที่ของต�ารวจในประเทศไทย ในข้อ 3) ต�ารวจมี 

หน้าที่ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมิให้เป็นอันตราย (Protecting Life and Property) การ

ป้องกนัชวิีตและทรพัย์สนิของประชาชนนีเ้ป็นการป้องกันจากอนัตรายทุกอย่างเท่าทีอ่ยู่ในอ�านาจหน้าทีข่อง

ต�ารวจ มใิช่เป็นการป้องกนัจากโจรผูร้้ายเท่าน้ัน การปฏบิตัหิน้าท่ีของต�ารวจหลายประการ ทีเ่ป็นการป้องกนั

อันตรายอันเกิดจากการกระท�าตนเอง หรือเป็นการช่วยเหลือทางอ้อม เช่น การควบคุมจัดการจราจร

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การตรวจตราแหล่งอบายมุข เช่น บ่อนการพนัน

สถานบริการตู้ม้า ซีดีเถื่อน โต๊ะสนุ๊ก ซ่องโสเภณี ฯลฯ” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการจับ
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ตรวจสถานที่อบายมุข เช่น บ่อนการพนัน สถานบริการตู้ม้า ซีดีเถื่อน โต๊ะสนุ๊ก ซ่องโสเภณี ฯลฯ อยู่พอ

สมควร เพราะเจ้าหน้าทีต้่องการให้ประชาชนได้รบัความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์มากทีส่ดุ แต่การปฏบิตัิ

หน้าทีค่อยดแูลสอดส่องตามจดุเสีย่ง มบีคุลากรเจ้าหน้าทีต่�ารวจไม่เพียงพอต่อการปฏิบตังิาน จงึไม่สามารถ

ดูแลได้อย่างทั่วถึง อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ต�่ากว่าข้ออื่นๆซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ กองวิชาการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้ก�าหนดนโยบายเฉพาะในข้อ 1) ด้านความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ (1) ยดึหลกัตามกฎหมายโดยเคร่งครดั ปฏบิตักิารตามยทุธศาสตร์เชิงรกุตาม

หลักการป้องกันปราบปราม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว การจัดท�าข้อมูลท้องถิ่นตลอดจนสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน  

จนสามารถน�าข้อมูลมาจัดท�าแผนเผชิญเหตุ เพื่อทบทวนมาตรการการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์

และสภาพปัญหาในแต่ละห้วงเวลาได้อย่างเหมาะสม (2) เร่งป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท 

โดยเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และอาชญากรรมทุก

ประเภท รวมทั้งกลุ่มอิทธิพลหรือผู้ที่ให้ความคุ้มครองสนับสนุนการกระท�าผิดกฎหมายอย่างเฉียบขาด และ 

(3) กวดขันปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมายที่เป็นเงื่อนไขหรือปัจจัย ท่ีเป็นสาเหตุไปสู่การประกอบ

อาชญากรรม เช่น บ่อนการพนัน เครื่องจักรกล (ไฟฟ้า) โสเภณี การบังคับค้าประเวณี สถานบริการผิด

กฎหมาย แหล่งผลิตหรือจ�าหน่ายวัตถุหรือสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการ

ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1) เพศ จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ

หน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั ผลการวจัิยพบว่า ประชาชน

ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้

อภปิรายได้ว่า การทีป่ระชาชนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิจะเกดิความคดิเห็นต่อสิง่ใดนัน้กข็ึน้อยูก่บั

ความชอบใจประทบัใจต่อสิง่นัน้ ซึง่การปฏิบัตหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดั

ร้อยเอ็ด ด�าเนินการไปอย่างโปร่งใสเทีย่งธรรม จงึท�าให้ประชาชนทีม่เีพศต่างกนัมีความคดิเหน็ต่อการปฏบัิติ

หน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ จ่าสิบต�ารวจหญิงธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

พบว่า ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจ

ภธูร จงัหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ จ่าสบิต�ารวจหญงิ

บุศรินทร์ จันทร์เพ็ญ ได้วิจัยเรื่อง“ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ 

สถานีต�ารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มี

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
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รวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

 2) อายุ จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มี อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ

หน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั ผลการวจัิยพบว่า ประชาชน

ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า อายุของประชาชนเป็นเพียงสัญลักษณ์ให้รู้ว่าใครเกิดก่อนหลัง ซึ่งประชาชนแต่ละช่วงอายุ 

เมื่อเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ ได้ด�าเนินการไปอย่างโปร่งใส

เท่ียงธรรม จงึท�าให้ประชาชนแต่ละช่วงอายทุีต่่างกนัมคีวามคดิเห็นต่อการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ 

สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าสิบต�ารวจหญิง 

ธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ารวจ 

สถานีต�ารวจภธูร จงัหวดัศรสีะเกษ” ผลการทดสอบสมมตฐิานของการวจิยั พบว่า ประชาชนท่ีมอีายตุ่างกนั 

มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษโดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของจ่าสิบต�ารวจหญิงบุศรินทร์ จันทร์เพ็ญ ได้วิจัย

เร่ือง“ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานของข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเมอืงกาฬสนิธุ์ 

จงัหวดักาฬสนิธุ”์ ผลการเปรยีบเทยีบพบว่า ประชาชนทีม่อีายตุ่างกัน มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานของ

ข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

 3)  ระดบัการศกึษา จากสมมติฐานการวจิยัท่ีว่า ประชาชนท่ีมรีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวาม

คิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน ผล

การวจิยัพบว่า ประชาชนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ

สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ของการวิจัยที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าประชาชน ไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาอะไรก็ตาม มีความคิด

เห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประชาชนแต่ละ

ระดับการศึกษา เมื่อเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ ได้ด�าเนินการ

ไปอย่างโปร่งใสเที่ยงธรรม จึงท�าให้ประชาชนแต่ละระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ จ่าสิบต�ารวจหญิงธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

พบว่า ประชาชนทีม่ ีระดับการศึกษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบัิตหิน้าท่ี ของข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าสิบ

ต�ารวจหญิงบุศรินทร์ จันทร์เพ็ญ ได้วิจัยเรื่อง“ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชน

ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเมือง

กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
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 4)  อาชพี จากสมมติฐานการวจัิยทีว่่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มคีวามคดิเห็นต่อการปฏบัิติ

หน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภูธรเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่าประชาชน

ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

ประชาชน ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตาม มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ขึ้นอยู่กับอาชีพ แต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานี

ต�ารวจภธูรเสลภมิู จังหวัดร้อยเอด็ ทีม่คีวามเป็นธรรมเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นกลุม่อาชพีใด จงึท�าให้ประชาชน

แต่ละการอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าสิบต�ารวจหญิงธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัย

เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร จังหวัด

ศรีสะเกษ” ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ส�าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นข้อเสนอแนะท่ีได้จากการค้นพบจากผลการวิจัยท้ัง 3 

ด้าน คือ ด้านการให้บรกิารประชาชนด้านการอ�านวยความยตุธิรรมและด้านการรกัษาความปลอดภยัในชวีติ

และทรพัย์สนิ เพือ่ประโยชน์ในการปรบัปรงุการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากถึงมากที่สุดต่อไป ผู้วิจัยจึงได้น�ามาเป็นข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ จากผลการวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งถือว่าประชาชนได้มีความสนใจได้แสดงความคิดต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน ยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก ดังนั้น ผู้บริหารสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ 

จงัหวดัร้อยเอด็ จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารปรับปรงุแก้ไข และยกระดบัการพฒันาโดยส่งเสรมิการปฏบิตัหิน้าที่

ในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป และควรพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดใน

โอกาสต่อไป

เมือ่พิจารณาความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบัิตหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน พบว่า

1)  ด้านการให้บริการประชาชน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

ข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการให้บริการประชาชน โดยรวมอยูใ่นระดบั
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ปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการ

พัฒนาโดยส่งเสริมในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก และมาก

ที่สุดต่อไป

 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ท่ีว่า “เจ้าหน้าท่ีมีความเอาใจใส่ในขณะให้บริการ”  

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

จงึควรรักษามาตรฐานนีไ้ว้และยกระดับการพฒันาโดยส่งเสริมการให้บรกิารของเจ้าหน้าทีต่�ารวจผูใ้ห้บรกิาร

ทีม่คีวามเอาใจใส่ต่อการให้บรกิาร เพือ่ให้ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ 

สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นให้บริการ” มีค่าแปล

ผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

จึงควรเร่งปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้มีความกระตือรือร้น

ให้บริการ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ 

สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

2)  ด้านการอ�านวยความยตุธิรรม พบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบัิตหิน้าทีข่อง

ข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ ด้านการอ�านวยความยติุธรรมโดยรวมอยูใ่นระดับ

ปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรปรับปรุง

แก้ไข และยกระดับการพฒันาโดยด�าเนนิการในคดต่ีาง ๆ  ด้วยความยตุธิรรมเพือ่ให้ประชาชนมคีวามคิดเหน็

ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ในอยูใ่นระดบัมาก และ

มากที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 2 ที่ว่า “ด�าเนินการแต่ละคดีเป็นไปตามล�าดับก่อน-หลัง” 

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยด�าเนินการแต่ละคดีเป็นไปตามล�าดับก่อน-หลังและ

ให้มคีวามเป็นกบัทุกฝ่ายโดยไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เพือ่ให้ประชาชนมคีวามคิดเหน็ต่อการปฏบิตัิ

หน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 7 “การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม” มีค่า

แปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานีต�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง 

จงึควรปรบัปรงุแก้ไข และยกระดบัการพฒันาโดยจดัการสอบสวนให้มคีวามเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้ภายหลงั เพือ่ให้ประชาชนมคีวามคิดเหน็ต่อการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

3)  ด้านการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ พบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนทีมี่ต่อ

การปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภธูรเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการรกัษาความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควรปรบัปรงุแก้ไข และยกระดบัการพฒันาโดยจดับคุลากรเจ้าหน้าทีต่�ารวจในการ
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ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็น 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก  

และมากที่สุดต่อไป

 ข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยมากทีส่ดุ คือขอ้ 2 ที่ว่า “การใหค้วามปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ินเมือ่อยูใ่น

เคหสถาน ในเวลากลางวนั”มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับปานกลาง ดงันัน้ ผูบ้ริหารสถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจังหวดั

ร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยจัดบุคลากรเจ้าหน้าที่

ต�ารวจเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่ออยู่ในเคหสถาน ในเวลากลางวัน ให้เพียงพอ 

เพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

 ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 4 ทีว่่า “การตรวจตราแหล่งอบายมขุเช่นบ่อนการพนนัสถาน

บริการตู้ม้า ซีดีเถื่อน โต๊ะสนุ้ก ซ่องโสเภณี ฯลฯ” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารสถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนา 

โดยจัดเจ้าหน้าท่ีต�ารวจคอยดูแลให้เพียงพอ และเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตรวจตราแหล่งอบายมุข 

อย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ

ข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ประเดน็ทีผู่ว้จิยั จะเสนอแนะให้ผูท้ีส่นใจ จะวจิยั

ต่อยอด ดังต่อไปนี้

1)  ควรวิจัยปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2)  ควรวิจัยแรงจูงใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด

3)  ควรวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ
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ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพี่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการ

จ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็, 2) เพือ่เปรยีบเทียบความ

พึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน, และ3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ 

เกีย่วกบัการให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพี ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ 

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูส้งูอายทุีไ่ด้รบัเบีย้ยงัชพีในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

ร้อยเอ็ด จ�านวน 293 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่อง

มือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

ทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การ

ทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวจิยัพบว่า 1) ความพงึพอใจของผูสู้งอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารการจ่ายเบ้ียยงัชพีขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  

ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความเสมอภาค ตามล�าดับ 

2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความ 

พึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง  

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ล�าดับความถี่

สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก คือ การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุควรจ่ายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน การขอข้ึน

ทะเบียนผู้สูงอายุควรได้รับการขึ้นทะเบียนทุกคน ในกรณีที่อายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ และผู้รับเบี้ยยังชีพ 

ไม่ควรใช้อภิสิทธิ์ใดๆ ในการรับเบี้ยยังชีพ
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ABSTRACT

The objectives of this thematic paper were aimed : 1) to study the retirees’  

satisfaction with living allowance payment services of Tambon Khon Kaen Administrative 

Organization in Muang district, Roi Et province, 2) to compare their satisfaction on services 

of living allowance payment at the preceding this local unit with variables of their genders, 

ages, educational backgrounds and careers and, 3) to regulate suggestions for expediting 

its services of living allowance payment here. The sampling group comprised293individuals 

receiving allowance payment at the aforesaid local unit, setting the sample size following 

Taro Yamane’s table, and simple random sampling through drawing the compensated slip. 

The instrument used for the research was five-rating-scale questionnaires of eighteen  

questions, each of which possessed the reliability for the whole entry at 0.96. .Statistical 

tools used for analyzing data encompassed frequency, percentage, arithmetic mean (X ) 

and standard deviation (S.D.), comparing differences of means by using t-test and F-test 

(One-way ANOVA). 

Results of the research manifested the following findings: 1) The elderly’s satisfaction  

on services of living allowance payment at the above local unitwere rated ‘high’ in the 

overall aspect. Given a single aspect, all four aspects were also scored ‘high’. These aspects 

placed in descending order of arithmetic means included: i) official’s service rendering, ii) 

service rapidity, iii)convenience of premises and iiii) service rendering equality respectively. 

2) Hypothesis testing results confirmed that variables of their genders, ages, educational 

backgrounds and careers showed no significant differences in their satisfaction on services 

of living allowance payment here in the overall aspect, thereby being not conducive to 

the reformulated hypotheses. 3) The elderly’s suggestions for offering living allowance 

payment services were recommended in order by high to low. First, the Tambon Khon 

Kaen Administrative Organization should pay living allowance in the 5th of every month. 

Secondly, request for registration in case of age of 60, everyelderly should be registered. 

Finally, should not deduct any interest paid on the paying living allowance. 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถือว่าผู้สูงอายุ คือ ปูชนียบุคคลมีชีวิตอยู่โนสังคมในฐานะผู้ให้

มาโดยตลอด กล่าวคือ เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามตลอดจนประสบการณ์ชีวิตที่

ได้สร้างสมไว้ให้กบัสงัคมรุน่ต่อมา ในฐานะผูรั้บการบรกิารสงัคมเพือ่ตอบสนองปัญหาและความต้องการด้าน

สวัสดิการสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ สามารถด�ารงชีวิตอยู่

ในสังคมได้อย่างผาสุกในขั้นปลายชีวิต รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้
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ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ 16 มาตรา 80 

ระบุว่ารัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

พึง่พาตนเองได้ รฐับาลจงึมมีตเิหน็ชอบให้กรมประชาสงเคราะห์ ด�าเนินการช่วยเหลอืผูส้งูอายทุีย่ากจนหรือ

ถูกทอดทิ้ง ด้วยการให้บริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ต่อมาได้ถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้กับ

องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชพีผูส้งูอาย ุปฏบัิตติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เพื่อใช้ในการ

ด�าเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงตามความนัยข้อ 7 แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2552 ก�าหนดให้ภายในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี ให้ผูท่ี้จะมอีายุครบหกสิบปีบรบิรูณ์ขึน้ (ศศพิฒัน์ ยอดเพชร,  

2542, หน้า 1)

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ได้มีการใช้ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน 

ส่งเสรมิ สวัสดกิารผูส้งูอายแุละครอบครวัในชุมชน มาจนถงึ ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเบีย้ 

ยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2545 โดยให้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนละ 200 บาท 

ต่อเดอืนและมเีงินเพิม่เมือ่เศรษฐกจิถดถอยอกีรายละ 100 (เฉพาะในปี พ.ศ. 2543) ต่อมากรมพฒันาสงัคม

และสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์เดิม) ได้ยกเลิกระเบียบโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ซึ่งมี

ค�าสั่งยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะห์และให้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท

จากนั้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ได้เพิ่มจาก 300 บาทเป็น 500 บาท จนถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ซึ่งมีนโยบาย

บรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาลด้านผูส้งูอาย ุปี 2554 โดยมนีางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร เป็นนายกรฐัมนตรี 

ได้ให้มีการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ แบบขั้นบันไดตามอายุ มีดังนี้ 1. ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับเบี้ย

ยงัชพี อตัรา 600 บาท 2. ผูส้งูอาย ุทีม่อีาย ุ70-79 ปีจะได้รบัเบีย้ยงัชพี อตัรา 700 บาท 3. ผูส้งูอาย ุทีม่อีายุ 

80-89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาท 4. ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 

1,000 บาท จากนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน 5 มาตรการ การด�าเนินงานนโยบายเร่งด่วนของ

รัฐบาลในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จึงประกาศนโยบาย

ต่อรัฐสภา จัดให้มีโครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน (สมศักดิ์ 

ชุณหรัศมิ์, 2552, หน้า 3)

ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด�าเนินการเกี่ยวกับ

การให้บริการการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกัน

รายได้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้การด�าเนินงานการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้

แก่ผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพ ซ่ึงในปัจจุบันมีจ�านวน รวมทั้งสิ้น 1,090 คน การด�าเนินการจ่ายเงินโดยวิธีที ่

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด�าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้

โอนจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2557 แผนงานดแูละผูส้งูอาย ุเดก็ สตร ีคนพิการ และ 

ผูด้้อยโอกาส โครงการสร้างหลกัประกนัด้านรายได้แก่ ผูส้งูอาย ุเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิเป็นค่าใช้จ่ายสนบัสนนุ

การสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายเุพือ่จ่ายเป็นเงนิเบีย้ยงัชพีให้แก่ผูส้งูอายใุนอตัราแบบขัน้บนัได โดยจงัหวดั
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ได้โอนเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจะได้ท�าการเบิกจ่ายให้เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ

ภายในองค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ ท้ังน้ีการให้บรกิารขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีความมุ่งมั่นในงานการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม และด้านการอ�านวยความสะดวก 

เพือ่เกณฑ์ในการให้บรกิาร ซึง่เป็นนโยบายเพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชนทกุกลุม่ แต่จากกลุม่ผูอ้ายเุป็น 

กลุ่มที่ต้องได้รับความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะเป็นผู้สูงอายุ และเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีท้องถ่ินต้อง 

รับผิดชอบ แต่ในปัจจุบันการให้บริการ อาจยังไม่สามารถทราบได้ว่าผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ มีความ 

พึงพอใจต่อการให้บริการหรือไม่ เพราะยังไม่ได้มีการศึกษาที่แน่นอน

ด้วยความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัย ความพึงพอใจของ 

ผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอด็ เพ่ือทีจ่ะน�าข้อมลูทีไ่ด้ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุองค์การ

บริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบ้ียยังชีพขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ต่างกัน 

3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการให้บริการการจ่ายเบ้ียยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานของการวิจัย

 1. ผูส้งูอายทุีมี่เพศ ต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารการจ่ายเบ้ียยงัชีพขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 2. ผูส้งูอายทุีม่อีาย ุต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบ้ียยงัชีพขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 3. ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 4. ผู้สูงอายุที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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4.  ขอบเขตของการวิจัย

 1. ขอบเขตด้านประชากร

  ได้แก่ ผูส้งูอายทุีไ่ด้รบัเบีย้ยงัชพีในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

ร้อยเอ็ด โดยเทียบสถิติตามบัญชีรายชื่อ 16 หมู่บ้าน จ�านวน 1,377 คน

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบ้ียยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 4 ด้าน ได้แก่

   1)  ด้านตัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

   2)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ

  3)  ด้านความเสมอภาค

  4)  ด้านการอ�านวยความสะดวก

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่

  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้ทราบความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชีพขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 2. ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ของผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

อาชีพ ต่างกัน 

 3. ได้ทราบข้อเสนอแนะของผูส้งูอายเุกีย่วกบัการให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 4. สามารถน�าผลการวจิยัใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศ และแนวทางพฒันาการให้บรกิารการจ่ายเบีย้

ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ต่อไป

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัย “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบ้ียยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็” เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดย

มีขั้นตอนและวิธีการด�าเนินการวิจัย ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2. เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง

3. เครื่องมือที่ใช้การวิจัย

4. การสร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
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5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

6. การวิเคราะห์ข้อมูล

7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย

7.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมีดังนี้

1. ประชากร (Population)

 ได้แก่ ผูส้งูอายทุีไ่ด้รบัเบีย้ยงัชพีในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

ร้อยเอด็ โดยเทยีบสถิติตามบญัชีรายชือ่ 14 หมู่บ้าน จ�านวน 1,090 คน (องค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น, 

2557, (อัดส�าเนา) 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample)

 ได้แก่ ผูส้งูอายทุีไ่ด้รบัเบีย้ยงัชพีในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

ร้อยเอ็ด โดยเทียบสถิติตามบัญชีรายชื่อ 14 หมู่บ้าน จ�านวน 1,090 คนก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 293 คน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, 

หน้า 19)

8.  เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เป็นการสุ่ม

ตวัอย่างโดยค�านงึถงึความน่าจะเป็นของประชากรทีไ่ด้รบัเลอืก ซึง่จะเป็นไปในแบบการสุม่ไม่เฉพาะเจาะจง 

ในกรณน้ีีตวัอย่างทกุกลุม่ในประชากรจะมโีอกาสถกูเลอืกเท่ากนั ท�าให้สามารถคาดคะเนความคลาดเคลือ่น

ของการสุ่มตัวอย่าง (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2548, หน้า 63) ซึ่งมีวิธีการสุ่มอย่างตามล�าดับ ดังนี้

1)  ก�าหนดกลุม่ประชากร (Population Size) ตรวจสอบจากบญัชรีายชือ่ผูส้งูอายทุีร่บัเบีย้ยงัชพี

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 14 หมู่บ้าน จ�านวน 1,090 คน 

2)  ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง (Sample Size) ใช้สตูรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้แก่ 

   n =    N
    

    1 + N ( e )

   n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

   N =  ขนาดของกลุ่มประชากร

   e =  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

 แทนค่า n =   1,090
     

       1 + 1,090 (0.05)2

    n =  292.61
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 จากการค�านวณได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ�านวน 292.61คน เพื่อให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมี

ความเหมาะสมมากขึ้นจึงปรับให้เป็น 293 คน 

3)  ค�านวณหาอัตราสัดส่วน (Proportional to Size) ของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนก

ตามหมู่บ้าน และเพศ เป็นตัวแปรอิสระควบคุม (Control Variable) ตามสูตร ดังนี้

 n
1
  =  

N
Ni

 x n

 n
1 

= จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

 Ni = จ�านวนประชากร

 n = จ�านวนกลุ่มตัวอย่างรวม

 N = จ�านวนประชากรทั้งหมด 

 จากการค�านวณได้กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกออกตามหมู่บ้าน และเพศ  

ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 3.1 ดังนี้

ตารางที่ 1  จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ�านวนผู้สูงอายุ วิธีคิดจ�านวน จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

1 บ้านป่าบาก 44 44 x 0.269 12

2 บ้านขอนแก่นใต้ 50 50 x 0.269 13

3 บ้านขอนแก่นเหนือ 123 123 x 0.269 33

4 บ้านหนองพุก 43 43 x 0.269 12

5 บ้านตับเต่า 53 53 x 0.269 14

6 บ้านโนนสะอาด 101 101 x 0.269 27

7 บ้านแคนเหนือ 112 112 x 0.269 30

8 บ้านแคนใต้ 83 83 x 0.269 22

9 บ้านป่ายาง 149 149 x 0.269 40

10 บ้านหนองหุ่ง 36 36 x 0.269 10

11 บ้านขอนแก่นกลาง 63 63 x 0.269 17

12 บ้านหนองคูขาด 23 23 x 0.269 6

13 บ้านขอนแก่น 105 105 x 0.269 28

14 บ้านแคน 105 105 x 0.269 28

รวม 1,090 รวม 293

4) ใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) (ประกายรตัน์ สวุรรณ, 2548) 

เป็นการสุ่มตัวอย่างท่ีประชากรมีสิทธิ์ได้รับเลือกเท่า ๆ กัน โดยมีบัญชีรายช่ือของประชากร และท�าการ 
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จับฉลาก จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามต้องการ ซึ่งมีล�าดับขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 (1) จัดท�าบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบ้ียยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น 

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

  (2)  เขยีนชือ่ประชาชนแต่ละหมู่บ้านลงในแผ่นกระดาษโดยใช้ 1 ช่ือ ต่อ 1 แผ่น แล้วม้วนสลาก

น�าลงกล่องแล้วเขย่าให้คละกัน

  (3)  จับขึ้นมาทีละแผ่น โดยแต่ละครั้งที่หยิบมาได้ ต้องน�าแผ่นสลากมาจดบันทึกไว้ว่าเป็นใคร

  (4)  ม้วนสลากแผ่นเดิมใส่ลงในกล่องเดิมแล้วจับสลากข้ึนมาใหม่ เพ่ือท่ีจะให้โอกาสถูกเลือก

ทุกคนเท่ากัน

  (5)  กรณหียบิได้ชือ่เดมิกม้็วนสลากน�าใส่ลงไปในกล่องเดมิแล้วจบัขึน้มาใหม่อกีครัง้ ด�าเนนิการ 

เช่นนี้เรื่อยไปจนได้กลุ่มตัวอย่างครบ 293 คน

9.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มี

ต่อการให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพี องค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 

310 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และแบบเลอืกตอบ  

(Check List) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และอาชีพ 

ตอนที ่2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผูต้อบเลอืกระดบั ความพึงพอใจ

ของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ดจ�านวน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถามข้อเสนอ

แนะเกีย่วกบัการให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายอุงค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จงัหวดั

ร้อยเอ็ด

10.  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ บทความ ต�ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษา วิจัยโดยใช้ค�าถาม 2 ประเภท คือแบบ

ปลายปิด และแบบปลายเปิด 

3. น�าเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก้ไขปรับปรุงให้ 

ถกูต้องและชดัเจน เหมาะสม ทัง้เนือ้หาสาระ และการใช้ถ้อยค�าส�านวนภาษา แล้วน�ามาจดัท�าเป็นแบบสอบถาม

4. น�าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
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 (1)  นายราชันย์ แสวงเจริญ วุฒิการศึกษา (รัฐศาสตร์การปกครอง) ต�าแหน่ง ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 (2)  นายสรุยิา ถริวชิยักลุ วฒุกิารศกึษา ศน.ม.(รฐัศาสตร์การปกครอง) มหาวทิยาลยัมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย ต�าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 (3) นางสาวเยาวลักษณ์ สาสมัคร วุฒิการศึกษา (รัฐศาสตร์การปกครอง) ต�าแหน่ง หัวหน้า

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

5. น�าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Item 

Objective Congruence Index IOC) ตามสูตร ดังนี้ (ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2549, หน้า 65)

 สูตร  IOC = 
N

x∑

 เมื่อ   IOC  แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์

     แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

    N  แทนจ�านวนผู้เชี่ยวชาญ

 โดยที่  คะแนน + 1 แน่ใจว่าสอดคล้อง

     คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง

      คะแนน - 1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง

  โดยเลือกข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อค�าถามทั้งหมดจ�านวน 36 ข้อ ซึ่งใช้ได้

ทั้งหมด

6. น�าแบบสอบถามไปใช้กบัประชาชนทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง (Try out) ในเขตองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จังหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 30 คน แล้วน�าผลการตอบแบบสอบถามไปหาค่าความ

เชือ่มัน่ของเคร่ืองมอื โดยใช้สตูรสัมประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ดงันี้ 

(กัลยา วานิชบัญชา, 2548, หน้า 35)

สูตร  rtt  = 

เมื่อ  k   = จ�านวนข้อสอบทั้งฉบับ

  s 2 
1
  = ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ

  s 2 
x
  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 ผลจากการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.96

7. น�าเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป

11.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
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1. ผูว้จิยัได้น�าหนงัสอืขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมลูวจิยั จากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจนครบกลุ่ม

ตัวอย่างที่ก�าหนดไว้ จ�านวน 310 คน 

2. ผู้วิจัยน�าแบบสอบถาม จ�านวน 293 ชุด ไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณเป็นหลัก เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และ

ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพี องค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง  

จงัหวัดร้อยเอด็ จ�านวน 293 คน ด้วยวธิกีารตอบแบบสอบถาม พร้อมทัง้สงัเกตค�าตอบสภาพทัว่ไปประกอบ

การพิจารณา และตรวจให้คะแนนแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยก�าหนด ค่าน�้าหนัก หรือคะแนนออกเป็น  

5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ต์ (Likers) รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร ซึ่งก�าหนดค่าคะแนน ดังนี้  

(รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร, 2548, หน้า 43)

 ระดับมากที่สุด  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 5 

 ระดับมาก   ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 4 

 ระดับปานกลาง  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 3 

 ระดับน้อย   ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 2 

 ระดับน้อยที่สุด  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 1 

 

12.  การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้

1. น�าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ

2. น�าแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ที่มีความสมบูรณ์ของการตอบแล้วลงรหัสตามแบบ

การลงรหัส (Coding Form) 

3. น�าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผูส้งูอายผุูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยแจกแจงความถี่ และค�านวณค่าร้อยละ

 ตอนที่ 2 วิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จังหวัดร้อยเอด็ จ�านวน 4 ด้าน คอื ด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บรกิาร 

ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเสมอภาคเท่าเทียม และด้านการอ�านวยความสะดวก โดย

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งในภาพรวม รายด้าน และเป็นรายข้อ แล้วแปลตามเกณฑ์การ

วิเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร ดังนี้ (รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย  

พิศาลบุตร, 2548)

  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจมาก 

  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
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  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจน้อย 

  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่าย

เบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่าความแปรปรวน (One-way-ANOVA) หรือ F-test 

 ตอนที่ 4 เป็นค�าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการ

ให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน�ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) 

13.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย

1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 

 1.1)  ค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์ (Index of Item Objective 

Congruence หรือ (IOC )

 1.2)  ค่าอ�านาจจ�าแนก โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์ รายข้อ (Item Total Correlation)

 1.3)  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แบบแอลฟา (Alpha Coefficient)

2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่

 2.1)  ความถี่ (Frequency)

 2.2)  ร้อยละ (Percentage)

 2.3)  ค่าเฉลี่ย (Mean)

 2.4)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 3.1)  ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent)

 3.2)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ (F-test)

 สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้

 1) การหาค่าความตรงตามเนือ้หาของแบบสอบถามแต่ละข้อ (Index of Item Objective 

Congruence)

     IOC   = 
Ν
Χ∑

  เมื่อ IOC  = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาหรือ

      ระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์

    
Ν
Χ∑   = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน

    N  = จ�านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
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 2)  ค่าอ�านาจจ�าแนก (Item Total Correlation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 หน้า 40) 

  r   =  

  r  แทน ค่าอ�านาจจ�าแนก 

  X  แทน คะแนนของข้อที่หาค่าอ�านาจจ�าแนก 

  Y  แทน คะแนนรวมของทุกข้อ

3)  การหาคุณภาพของแบบสอบถาม (Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535)

	 	 a   = 
1k

k
−

 






 ∑
− 2

t

2
i

S
S1

 เมื่อ a  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น

  k  แทน จ�านวนข้อของเครื่องมือวัด

  
2Si   แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ

  
2
tS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม

4) การหาค่าร้อยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวีชัย, 2543, หน้า 128)

  P =  
N

X 100×

  P =  ค่าร้อยละ

  X = จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

  N =  จ�านวนประชากร

5)  การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2547, หน้า 55)

 X  =  

 X  = ค่าเฉลี่ย

 
Ν
Χ∑ = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม

 N =  จ�านวนประชากร

6) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และ อังคนา สายยศ, 

2540, หน้า 53)

 S  =  
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 S  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

  =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ

 N  =  จ�านวนประชากร

7)  ทดสอบสมมติฐาน (t-test) (นิภา เมธธาวีชัย, 2543)

   t  =   

 เมื่อ  t  = ค่าที-เทสท์ (t- test)

    X
 1
 , X

2
 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

   S
1
2 

, 
S

2
2  = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

    n
1 ,
 n

2
 = จ�านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

8)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test)

   F = 

   F  = อัตราส่วนของความแปรปรวน

   MS
b
 = ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม

   MS
w
 = ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม

14. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัย “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบ้ียยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่ง

ผู้วิจัยได้น�าเสนอตามล�าดับ ดังนี้

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

2. ล�าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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15.  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้

  Χ   แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)

  S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)(Standard Deviation) 

  n   แทน จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

  t  แทน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มสองกลุ่ม (Independent)

 F   แทน ทดสอบความแตกต่างตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป

  df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)

  SS แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก�าลังสอง (Sum of Squares)

  MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกของคะแนนยกก�าลังสอง (Mean of Square)

  Sig แทน ค่านัยส�าคัญทางสถิติ (Significance)

 *  แทน มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

16.  ล�าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

อาชีพ ใช้การวิเคราะห์หาความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และน�าเสนอในรูปตารางประกอบ

การบรรยาย

ตอนที ่2 ความพงึพอใจของผูส้งูอายท่ีุมต่ีอการให้บรกิารการจ่ายเบ้ียยงัชีพขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Χ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test)

 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะจากผู้สูงอายุเกี่ยวกับการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ใช้การวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

17.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางที่ 4.1-4.4
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ตารางที่ 4.1 แสดงจ�านวนและร้อยละของผู้สูงอายุจ�าแนกตามเพศ

เพศ จ�านวน ร้อยละ

ชาย

หญิง

136

157

46.42

53.58

รวม 293 100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 53.58 

และเป็นเพศชาย จ�านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 46.42 ตามล�าดับ

ตารางที่ 4.2  แสดงจ�านวนและร้อยละของผู้สูงอายุจ�าแนกตามอายุ

อายุ จ�านวน ร้อยละ

60 - 69 ปี

70 - 79 ปี

80 ปีขึ้นไป

133

108

52

45.39

36.86

17.75

รวม 293 100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอายุ 60 - 69 ปีจ�านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 45.39 

รองลงมามีอายุ 70 - 79 ปี จ�านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 36.86 และอายุ 80 ปีขึ้นไป จ�านวน 52 คน  

คิดเป็นร้อยละ 17.75 ตามล�าดับ

ตารางที่ 4.3  แสดงจ�านวนและร้อยละของผู้สูงอายุจ�าแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จ�านวน ร้อยละ

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า

อนุปริญญา/เทียบเท่าขึ้นไป

139

122

32

47.44

41.64

10.92

รวม 293 100.00

 

จากตารางที ่4.3 พบว่า ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาประถมศกึษา จ�านวน 139 คน คดิเป็น

ร้อยละ 47.44 รองลงมา คือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ�านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 41.64 

และระดับการศึกษาอนุปริญญา/เทียบเท่าขึ้นไป จ�านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.92 ตามล�าดับ
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ตารางที่ 4.4 แสดงจ�านวนและร้อยละของผู้สูงอายุจ�าแนกตามอาชีพ

อาชีพ จ�านวน ร้อยละ

เกษตรกร

รับจ้าง/ลูกจ้าง

ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว

153

98

42

52.22

33.25

14.33

รวม 293 100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ�านวน 153คน คิดเป็นร้อยละ 52.22 

รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง จ�านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 31.61 คน และอาชีพค้าขาย/อาชีพ 

ส่วนตัว จ�านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 14.33 ตามล�าดับ

18.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการการจ่ายเบ้ียยังชีพของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเสมอภาค และด้านการอ�านวยความสะดวก ผู้วิจัยเห็นผลการ

วิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มตามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้

อภปิรายได้ว่า การให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

ร้อยเอ็ด ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ อยู่พอสมควร เพราะองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง 

จงัหวดัร้อยเอด็ ได้จดัเจ้าหน้าทีค่อยให้บรกิารตามหมูบ้่าน คอยอ�านวยความสะดวกให้กบัผูส้งูไม่จ�าเป็นต้อง

มาใช้บริการในหน่วยงานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น กไ็ด้ อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ผูส้งูอายุมคีวาม

พึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย ประทุมรุ่ง ได้วิจัยเรื่อง “ความ 

พึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลประชาพัฒนา 

อ�าเภอวาปีปทมุ จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวจัิยพบว่า ผูสู้งอายมุคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเงนิสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลประชาพัฒนา อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม  

อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ครรชิต บรรลุผล ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ

ต่อการให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเชิงรุก ของ องค์การบริหารส่วนต�าบลค�าแมด อ�าเภอซ�าสูง  

จงัหวดัขอนแก่น ผลการวจิยัพบว่า ผูส้งูอายมุคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีเชงิรุกของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลค�าแมด อ�าเภอซ�าสูง จังหวัดขอนแก่น โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความรวดเร็วในการ

ให้บริการ ด้านความเสมอภาค และด้านการอ�านวยความสะดวก พบว่า 

 1)  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารการจ่าย

เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการอยู่ 

พอสมควร ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดระบบการให้บริการให้

เป็นไปตามนโยบายขององค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น และผูบ้รหิารได้ก�าหนดเป็นระเบียบให้เจ้าหน้าที่ 

และบุคลากรผู้จ่ายเบี้ยยังชีพ จะต้องให้บริหารด้วยความเอาใจใส่ต่อการให้บริการ มีการทักทายเป็นกันเอง 

ความยิ้มแย้มแจ่มใส มีไมตรีจิตที่ดีต่อกลุ่มผู้สูงอายุอยู่เสมอเมื่อออกไปให้บริการต่อผู้สูงอายุ อาจด้วยเหตุนี้

จึงท�าให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิดความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

งานวจิยัของ ครรชิต บรรลผุล ได้วจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจของผูส้งูอายตุ่อการให้บรกิารสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี

เชิงรุก ของ องค์การบริหารส่วนต�าบลค�าแมด อ�าเภอซ�าสูง จังหวัดขอนแก่น. ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมี

ความพึงพอใจต่อการให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเชิงรุก ของ องค์การบริหารส่วนต�าบลค�าแมด อ�าเภอ 

ซ�าสูง จังหวัดขอนแก่น ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง”  

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การ

บริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง อยู่พอ

สมควร ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ

ด้วยความเอาใจใส่ ให้ความเคารพในการให้บริการ และต้องมีความสุภาพ อ่อนโยน ต่อการให้บริการ  

เพือ่ให้กลุม่ผู้สงูอายรุูส้กึอบอุน่สบายใจ และได้รับประโยชน์จากการให้บริการมากทีส่ดุ เมือ่ได้เข้ามาใช้บรกิาร 

ซึง่ผลการวจิยัในประเด็นน้ี สอดคล้องกบัแนวคิดของ ปรชัญา เวสารชัช์ กล่าวถงึ บรกิารทีส่�าคญัพงึปรารถนา 

1) บริการยอดนิยมฉบับกลอน “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ ท�างานฉับไว ปราศรัยไพเราะ เหมาะสม

โอกาส ไม่ขาดน�้าใจ” ยิ้มแย้มแจ่มใส หมายถึง ยิ้มด้วยไมตรี แสดงเจตนาช่วยเหลือ ความยิ้มแย้มแจ่มใส

เป็นเสน่ห์ทีน่่ารกัท่ีสดุในการบรกิาร หากเจ้าหน้าทีผู่ต้้อนรบัมหีน้าตายิม้แย้มแจ่มใส ทีร้่อนและเหนือ่ยก็คลาย

ไป เรื่องที่กังวลก็ผ่อนลง พร้อมรับฟัง พร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น” มีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วน

ต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นอยู่พอสมควร แต่อาจมีความ

ล่าช้าอยู่บ้าง เพราะการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายมุจี�านวนหลายหมูบ้่าน บุคลากรผูจ่้ายเบ้ียยงัชีพมจี�านวนจ�ากดั  

การจ่ายเบีย้ยงัชพีอาจไม่เป็นไปตามก�าหนดเวลา ท�าให้ดเูหมอืนว่าเจ้าหน้าทีไ่ม่มคีวามกระตอืรอืร้นเท่าทีค่วร 

ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ มนูญ ศิริวรรณ ได้ให้ความหมายของค�าว่า  

“SERVICES” ในข้อ 7) E = Enthusiasm คือ ผู้ให้บริการต้องมีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการให้ลูกค้า

เกิดความประทับใจ
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 2)  ด้านความรวดเรว็ในการให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิาร

การจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านความรวดเร็วใน

การให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจด้านความรวดเร็ว

อยู่พอสมควร เพราะองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด อาจต้องการให้กลุ่ม 

ผูส้งูอายไุด้รับบรกิารอย่างเท่าเทยีมและรวดเรว็เสมอกนั อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้กลุม่ผูส้งูอายมุคีวามพงึพอใจ

ใน ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ซึ่งคล้องกับงานวิจัยของ ครรชิต บรรลุผล, ได้วิจัย

เรือ่ง ความพงึพอใจของผูส้งูอายตุ่อการให้บรกิารสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีเชงิรกุ ของ องค์การบริหารส่วนต�าบล

ค�าแมด อ�าเภอซ�าสงู จังหวดัขอนแก่น. ผลการวจัิยพบว่า ผูส้งูอายมุคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพเชิงรุก ของ องค์การบริหารส่วนต�าบลค�าแมด อ�าเภอซ�าสูง จังหวัดขอนแก่น ด้านความรวดเร็ว 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพมีความรวดเร็ว ซึ่งมีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วน

ต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จ่ายเบี้ยยังชีพมีความรวดเร็วอยู่พอสมควร เพราะองค์การ

บริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ อาจต้องการให้การให้บรกิารเกิดความพงึพอใจมาก

ที่สุด อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ ในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี ้

สอดคล้องกับแนวคิดของ ชูวงศ์ ฉายะบุตร ได้เสนอหลักการให้บริการแบบครบวงจร หรือการพัฒนาการ

ให้บริการในเชิงรุกว่า จะต้องเป็นไปตามหลักการ ซึ่งอาจเรียกว่าหลัก Package service ในข้อ 4) ความ

รวดเร็วในการให้บริการ จะต้องให้มคีวามรวมเร็ว ลดข้ันตอนในการปฏบัิตงิานเพือ่ให้ทนักบัเวลา ดังนัน้ ส่วน

ราชการต่างๆ จะต้องหันมาปรับปรุงองค์กรของตนและตัวเจ้าหน้าท่ี จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

เพื่อพัฒนาการให้บริการได้กระซับรวดเร็ว โดยจะต้องปรับปรุง (1) ระเบียบปฏิบัติต้องปรับปรุงระเบียบ

ปฏิบัติให้เอื้ออ�านวยต่อการบริการประชาชน ลดข้ันตอนหรือยกเลิกระเบียบปฏิบัติท่ีท�าให้เกิดความล่าช้า 

(2) มีการกระจายอ�านาจในการใช้ดุลยพินิจ หรือนุมัติ อนุญาตโดยมอบอ�านาจให้ข้าราชการต�าแหน่งรองๆ 

ลงมามีอ�านาจอนุมัติได้ และ (3) พัฒนากระบวนการหรือระบบการให้บริการ เช่น การใช้เทคโนโลยีเข้ามา

ช่วย อาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเทคนิคการบริการอื่นๆ เป็นต้น

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตรงวันเวลาที่ก�าหนด” 

ซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุองค์การ

บริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จังหวดัร้อยเอ็ด จ่ายเงนิเบ้ียยงัชีพตรงวนัเวลาท่ีก�าหนดอยูพ่อสมควร 

แต่จ�านวนผู้จ่ายเบี้ยยังชีพอาจไม่เพียงพอ จึงท�าให้เกิดความล่าช้าไม่ตรงตามก�าหนดเวลาได้ อาจด้วยเหตุนี้

จึงท�าให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในข้อนี้ต�่ากว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิด

ของ ปรัชญา เวสารัชช์ กล่าวว่า การบริการประชาชนโดยหน่วยงานของรัฐเป็นการอ�านวยความสะดวกที่

หน่วยงานของรัฐจัดให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ หน่วยงานอาจก�าหนดให้ประชาชนไปรับบริการที่หน่วยงานของ

รฐั หรืออาจส่งเจ้าหน้าทีอ่อกไปให้บรกิารในจุดท่ีสะดวกส�าหรับประชาชนกไ็ด้โดยท่ัวไป การบรกิารประชาชน

โดยหน่วยงานของรฐัเป็นเร่ืองท่ีมลีกัษณะ ในข้อ 3) มกี�าหนดระยะเวลาและบทลงโทษผูไ้ม่ปฏบัิตติามเง่ือนไข 
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บรกิารทีร่ฐัก�าหนดน้ันมักมเีง่ือนเวลาเก่ียวข้องด้วย นอกจากนีห้ากประชาชนไม่ปฏบัิติตามเงือ่นไขท่ีรัฐก�าหนด 

ก็อาจมีบทลงโทษด้วย เช่น ปรับ หรือถูกฟ้องด�าเนินคดี เป็นต้น

 3) ด้านความเสมอภาค พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ย

ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเสมอภาค โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ มขีัน้ตอนการให้บรกิารดอียูพ่อสมควร เพราะอาจต้องการให้ขัน้ตอน

การให้บริการมีความเหมาะสม อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจใน ด้านความ

เสมอภาค อยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ จรุพีร เหล่าทองสาร, ได้วจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจ

ของผู้ของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล็ก อ�าเภอ

โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ของผู้สูงอายุมีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการจ่าย

เบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองเหลก็ อ�าเภอโกสมุพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ด้านกระบวนการ

ขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามล�าดับก่อน-หลัง” 

ซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุองค์การ

บริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การจ่ายเบ้ียยังชีพเป็นไปตามล�าดับก่อน-หลังอยู่ 

พอสมควร เพราะองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องการให้เกิดความ

รวดเร็วในการให้บริการ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิดความประทับใจมีความพึงพอใจ 

อยูใ่นระดบัมาก ซึง่ผลการวจิยัในประเดน็นี ้สอดคล้องกบัแนวคดิของ กลุธน ธนาพงศธร ได้ชีใ้ห้เหน็ถงึหลกั

การของการให้บรกิารทีส่�าคญั ในข้อ 3) หลกัการความเสมอภาค กล่าวคอื การบรกิารทีจ่ดันัน้จะต้องให้ผูร้บั

บริการอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกันไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะต่างจากกลุ่ม

คนอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื ข้อ 5 ทีว่่า “การจ่ายเบีย้ยงัชพีเตม็จ�านวนไม่เกบ็ค่าบรกิาร” 

ซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุองค์การ

บริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การจ่ายเบี้ยยังชีพเต็มจ�านวนไม่เก็บค่าบริการท�า 

ได้ดอียูพ่อสมควร เพราะอาจต้องการให้ผูส้งูอายไุด้รบัเบีย้ยังชพีเตม็จ�านวน แต่กอ็าจมบ้ีางหมูบ้่านทีต้่องหกั

ค่าฌาปาณกจิอยูบ้่าง อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ผูร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุมคีวามพงึพอใจในข้อนีต้�า่กว่าทกุข้อ ซึง่

ผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ John W. Best ได้อธิบายถึงหลักการบริการ (Satisfac-

tory Service) หรือความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ โดยวัดจาก หลักการให้

บริการ 5 ประการ ในข้อ 1) การให้บริการอย่างเท่าเทียม (Equitable Service) คือ การบริการที่มีความ

ยุติธรรม เสมอภาคและเสมอหน้าไม่ว่าจะเป็นใคร

 4)  ด้านการอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารการ

จ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ�านวยความ

สะดวก โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ ในด้านการอ�านวยความสะดวก ผูส้งูอายมุคีวามพงึ
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พอใจอยูพ่อสมควร อาจเป็นเพราะองค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ ต้องการ

ให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์จากการให้บริการในการจ่ายเบ้ียยังชีพมากท่ีสุด อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้กลุ่ม 

ผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ นิภาวศุทธิ ประชานุรักษ์, ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

“ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลสระใคร อ�าเภอ

สระใคร จังหวดัหนองคาย” ผลการวจิยัพบว่า ผูส้งูอายมุคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุอง

องค์การบริหารส่วนต�าบลสระใคร อ�าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ด้านการอ�านวยความสะดวกท่ีได้รับ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร เพ็ญสุข ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ

ของผู้สูงอายุในการช�าระภาษีองค์การบริหารส่วนต�าบลดงใหญ่ อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการ

วิจยัพบว่า ความพงึพอใจของผูส้งูอายใุนการช�าระภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลดงใหญ่ ด้านการอ�านวย

ความสะดวกในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนจ่ายเบี้ย

ยังชีพ” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการการจ่ายเบ้ียยังชีพของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนจ่าย

เบี้ยยังชีพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความสะดวกก่อนได้รับเบี้ยยังชีพอยู่พอสมควร อาจด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้ผู้รับ

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุมคีวามพงึพอใจในรายข้อนีส้งูกว่าทุกข้อ ซึง่ผลการวจิยัในประเดน็นี ้สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวไว้ว่า “การให้บริการ หมายถึง การอ�านวยความสะอาด 

และการให้การสนับสนุนการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้

เกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ”

  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การอ�านวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพ

ส�าหรับผูท้ีม่าติดต่อขอรบัภายหลงั” ซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิาร

การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้การอ�านวยความ

สะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพส�าหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับภายหลัง อยู่พอสมควร แต่การให้บริการผู้มาติดต่อภายหลัง

อาจมคีวามล่าช้าอยูบ้่าง เพราะเจ้าหน้าท่ีผูร้บัผดิชอบอาจตดิธรุะ หรือภาระงานอืน่ภายนอกสถานทีใ่ห้บรกิาร 

จึงอาจท�าให้เกิดล่าช้าอยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ ในรายข้อนี้ต�่ากว่าข้ออื่นๆ ซึ่ง

ผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช์ ได้กล่าวไว้ว่า การให้บริการของรัฐ

นั้น จะต้องค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ 1) การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกในสังคม ความพึงพอใจเป็น

สิ่งท่ีวัด ได้ยาก หรือให้ค�าจ�ากัดความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ถึงองค์ประกอบที่ท�าให้เกิดความ 

พึงพอใจได้ ดังนี้ (1) การให้บริการที่เท่าเทียมแก่สมาชิกในสังคม (2) ให้บริการในเวลาท่ีเหมาะสม 

(3) ให้บรกิารโดยค�านงึถงึปรมิาณความมากน้อย คอื ให้บรกิารไม่มากและ ไม่น้อยเกนิไป และ (4) ให้บรกิาร

โดยมีการปรับปรุงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
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2. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 จากการทดสอบสมมติฐานการวจัิยทีต่ัง้ไว้ว่า ผูส้งูอาย ุท่ีมเีพศ อาย ุระดบัการศกึษา และอาชีพ 

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น 

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า 

 1)  เพศ จากสมมติฐานที่ว่า ผู้สูงอายุ ท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการ

จ่ายเบีย้ยงัชพีผู้สูงอาย ุองค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั ผลการ

วิจัยพบว่า ผู้สูงอายุ ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การ

บริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวัดร้อยเอด็ ไม่แตกต่างกนั ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า กลุม่ผูส้งูอายุ 

ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงก็ตาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การ

บริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ข้ึนอยู่ว่าจะเป็นเพศไหน แต่ข้ึนอยู่กับการให้

บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีมี

ประสิทธิภาพย่อมจะท�าให้เกิดความประทับใจชอบใจต่อสิ่งนั้นในภายหลังดังนั้น ผู้สูงอายุไม่ว่าจะเพศใด

ก็ตามต่าง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น 

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ จุรีพร เหล่าทองสาร, ได้วิจัยเรื่อง 

“ความพึงพอใจของผู้ของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนอง

เหลก็ อ�าเภอโกสมุพสิยั จังหวดัมหาสารคาม” ผลการเปรียบเทยีบพบว่า ผูส้งูอายทุีม่เีพศต่างกัน มคีวามพงึพอใจ 

ต่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองเหลก็ อ�าเภอโกสมุพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ ครรชิต บรรลุผล, ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการ

ให้บริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเชิงรุกขององค์การบริหารส่วนต�าบลค�าแมด อ�าเภอซ�าสูง จังหวัดขอนแก่น  

ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ 

เชิงรุกขององค์การบริหารส่วนต�าบลค�าแมด อ�าเภอซ�าสูง จังหวัดขอนแก่น ไม่แตกต่างกัน 

 2)  อาย ุจากสมมติฐานทีว่่าผูส้งูอาย ุทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการการจ่าย

เบีย้ยงัชพีผู้สูงอาย ุองค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั ผลการวจิยั

พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุของ 

ผู้สูงอายุเป็นเพียงเคร่ืองหมายให้รู้ว่าใครเกิดก่อนเกิดหลัง แต่การให้บริการการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีมีประสิทธิภาพย่อมจะท�าให้เกิดความ

ประทับใจชอบใจต่อสิ่งนั้นในภายหลัง ดังนั้น ผู้สูงอายุไม่ว่าจะช่วงอายุใดก็ตามต่าง มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ จุรีพร เหล่าทองสาร, ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ของ 

ผูส้งูอายุทีม่ต่ีอการให้บริการจ่ายเบีย้ยงัชีพขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองเหลก็ อ�าเภอโกสมุพิสยั จังหวดั

มหาสารคาม” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย

ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองเหล็ก อ�าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สอดคล้องกับการวิจัยของ ครรชิต บรรลุผล, ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการ

สงเคราะห์เบีย้ยงัชพีเชงิรุกขององค์การบรหิารส่วนต�าบลค�าแมด อ�าเภอซ�าสงู จงัหวดัขอนแก่น ผลการเปรยีบ

เทยีบพบว่า ผู้สงูอายทุีม่อีายตุ่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสงเคราะห์เบ้ียยงัชพีเชงิรกุขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลค�าแมด อ�าเภอซ�าสูง จังหวัดขอนแก่น ไม่แตกต่างกัน

 3)  ระดับการศึกษา จากสมมติฐานที่ว่าผู้สูงอายุ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ

ต่อการให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุองค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ 

แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า ผูส้งูอาย ุทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพึงพอใจต่อการให้บรกิารการจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ผลการ

วจิยัไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ระดบัการศกึษาเป็นเพยีงเครือ่งบ่งชีถ้งึระดบั

ความรู้ความสามารถ แต่เมื่อกลุ่มผู้สูงอายุทุกระดับการศึกษา ได้เห็นถึงการให้บริการการจ่ายเบ้ียยังชีพ 

ผู้สูงอายุอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ดังนั้น ผู้สูงอายุไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาใดก็ตามต่างมีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ไม่แตกต่าง สอดคล้องกับการวิจัยของ ณัฐพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มี

ต่อการให้บริการการจ่ายเบีย้ยังชพีขององค์การบริการส่วนต�าบลภเูงิน อ�าเภอเมอืง จงัหวัดร้อยเอด็” ผลการ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

การจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรกิารส่วนต�าบลภเูงนิ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ ไม่แตกต่างกนั สอดคล้อง

กับการวิจัยของ ฐาปนีย์ ภูปุย, ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย

ยังชีพของเทศบาลต�าบลเขาพระนอน อ�าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพของ

องค์การบริการส่วนต�าบลภูเงิน อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการ

วิจัยที่ตั้งไว้

 4)  อาชีพ จากสมมติฐานที่ว่า ผู้สูงอายุ ที่อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการ

จ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุองค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั ผลการ

วิจัยพบว่า ผู้สูงอายุ ที่อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ องค์การ

บริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อาชีพ

เป็นเครื่องบ่งชี้ในหน้าที่การท�างานที่ต่างกัน แต่เมื่อผู้สูงอายุทุกกลุ่มอาชีพ ได้เห็นถึงการให้บริการการจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด จึงท�าให้เกดิความประทบัใจชอบใจต่อสิง่นัน้ในภายหลงั ดงัน้ัน ผูส้งูอายไุม่ว่าจะอาชีพใดต่าง มคีวาม

พึงพอใจต่อการให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุองค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ จุรีพร เหล่าทองสาร, ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ 

ผูส้งูอายุทีม่ต่ีอการให้บริการจ่ายเบีย้ยงัชีพขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองเหลก็ อ�าเภอโกสมุพสิยั จังหวดั

มหาสารคาม” ผลการเปรยีบเทยีบพบว่า ผูส้งูอายท่ีุมอีาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจ่ายเบ้ีย

ยงัชพีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองเหลก็ อ�าเภอโกสมุพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่

เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว้ สอดคล้องกบัการวจิยัของ ณฐัพงศ์ วงศ์ศรจีนัทร์ ได้วจิยัเรือ่ง “ความ
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พงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรกิารส่วนต�าบลภูเงนิ อ�าเภอเมอืง 

จงัหวดัร้อยเอด็” ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัพบว่า กลุม่ผูส้งูอายทุีม่อีาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อ

การให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบรกิารส่วนต�าบลภเูงนิ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ ไม่แตกต่าง

กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการวิจัยของ ฐาปนีย์ ภูปุย, ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

“ความพึงพอใจของผูส้งูอายตุ่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชีพของเทศบาลต�าบลเขาพระนอน อ�าเภอยางตลาด 

จงัหวดักาฬสนิธ์ุ ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจัิยพบว่า กลุม่ผูส้งูอายทุีม่อีาชพี ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อ

การให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชีพขององค์การบรกิารส่วนต�าบลภเูงนิ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกนั 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้

19.  ข้อเสนอแนะ

ส�าหรับข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บริการการจ่ายเบีย้ยงัชพีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นข้อเสนอแนะ และข้อค้นพบ (Fact 

Findings) จากการวิจัย และการอภิปรายผล ทั้ง 4 ด้าน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความรวดเร็วในการ

ให้บริการ ด้านความเสมอภาค และด้านการอ�านวยความสะดวก โดยควรมกีารปรบัปรงุกลยทุธ์ในด้านต่างๆ 

เพ่ือให้เกดิความพงึพอใจ และเพือ่ให้ผูส้งูอายเุกดิความประทบัใจมากยิง่ขึน้ต่อไป อกีทัง้เพือ่ให้เป็นประโยชน์

แก่ศกึษาความพงึพอใจของผูส้งูอายทีุม่ต่ีอการให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุและเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้น�ามาเป็นข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ

สรุปผลข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

 ผลการวจัิย เรือ่ง ความพึงพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนา

ในส่วนทีย่งับกพร่อง เช่น การเพิม่ค่าครองชพีทีน่อกเหนอืจากทีร่ฐัก�าหนด แต่เพิม่ส่วนต่าง จากการหาอาชีพ

เสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสมัคร หรือใจรักในการอาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุท�าให้มีรายได้

เพิ่มมากขึ้น 

 และแบ่งเป็นรายด้านในการเสนอแนะเชิงนโยบายตามล�าดับดังนี้

 1)  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารการจ่าย

เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

โดยอาจจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ก่อนการให้บริการทุก 1 สัปดาห์ต่อครั้งเพื่อเป็นกระตุ้นในการให้บริการให้ดี

ยิ่งขึ้น และเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิดความประทับใจในการให้บริการมากที่สุดต่อไป
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง” มี

ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาด้วยการให้บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น อาจมีรูปแบบในการให้บริการในเรื่อง เช่น การทักทายกลุ่มผู้สูงอายุประดุจญาติ 

หรือดุจพ่อแม่ เพ่ือเป็นการยกระดับจิตใจของเจ้าหน้าท่ี และเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับความสบายใจ และ

เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น” มีค่าแปลผล 

อยู ่ในระดับมาก ดังนั้น ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  

และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนา โดยอาจจัดการอบรม

ให้เจ้าหน้าทีเ่อาใจใส่ในทกุหน่ึงครัง้ต่อสปัดาห์ เพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่คีวามกระตอืรอืร้นในการให้บรกิารให้มากว่า

ที่เป็นอยู่ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป

 2)  ด้านความรวดเรว็ในการให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิาร

การจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านความรวดเรว็ใน

การให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง 

จงัหวดัร้อยเอด็ และเจ้าหน้าทีผู่ม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จึงควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และยกระดบัการพัฒนาด้วยการ

เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้กลุ่มอาชีพเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพมีความรวดเร็ว ซึ่งมีค่าแปลผล 

อยู่ในระดบัมาก ดังนัน้ ผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ และเจ้าหน้าที ่

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยการตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้น้อยลง 

หรืออาจหาช่องทางในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ เช่น การจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการนอกสถานที่  

หรือให้กลุ่มสมาชิก เช่น ก�านัน ผู้ใหญ่ ได้เข้ามามีส่วนในการให้บริการในชุมชนของตน โดยไม่จ�าเป็นต้อง

เดินทางมารับบริการในองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น ก็ได้ 

  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื ข้อ 4 ท่ีว่า “การจ่ายเงนิเบ้ียยงัชีพตรงวนัเวลาท่ีก�าหนด” 

ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอด็ และเจ้าหน้าทีผู่ม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จึงควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และยกระดบัการพฒันาให้มคีวามรวดเรว็ 

ด้วยการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยให้มากกว่าหนึ่งคน เพื่อเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการจัดท�าเอกสารให้

มากกว่าที่เป็นอยู่ และเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป

 3)  ด้านความเสมอภาค ความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีมีต่อการให้บริการการจ่ายเบ้ียยังชีพ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความเสมอภาค โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และยกระดบัการพฒันา ในส่วนทีย่งัพกพร่องในขบวนการข้ันตอน

การให้บริการให้มากว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปตามล�าดับก่อน-หลัง” 

ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัด
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ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยการจัดล�าดับ
บัตรคิวตามหมายเลข หรือจัดให้มีตู้บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และมองดูเป็นระเบียบ
มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื ข้อ 5 ทีว่่า “การจ่ายเบีย้ยงัชพีเตม็จ�านวนไม่เกบ็ค่าบรกิาร” 
ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยการจัดให้
มีการประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันที่จะรับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความพร้อม หรืออาจ
ก�าหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพให้เป็น วันที่ 5 ของทุกเดือนก็ได้ เพื่อลดปัญหาการประชาสัมพันธ์ให้น้อยลง เพื่อ
ให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป 

 4)  ด้านการอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารการ
จ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ�านวยความ
สะดวก โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยการจัด 
เจ้าหน้าที่คอยอ�านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแยกกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการจ่ายเบี้ยยังชีพผ่าน
ธนาคาร และกลุม่ผูส้งูอายทุีต้่องการจ่ายผ่านเงนิสดกไ็ด้ เพ่ือให้กลุม่ผูสู้งอายทุีม่ารบับริการเกดิความประทบั
ใจให้มากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนจ่ายเบี้ย
ยังชีพ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง 
จงัหวดัร้อยเอด็ และเจ้าหน้าทีผู่ม้ส่ีวนเก่ียวข้อง จงึควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และยกระดบัการพฒันาโดยการ
จัดเจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อชุมชนหนึ่งให้ร่วมกับผู้น�าหมู่บ้านร่วมกันในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการ
อ�านวยความสะดวกในการเดนิทางมารับบรกิาร และเพือ่ให้กลุม่ผูส้งูอายุทีม่ารบับรกิารเกดิความประทบัใจ
ให้มากที่สุดต่อไป

  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การอ�านวยความสะดวกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ส�าหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับภายหลัง” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังน้ัน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ และเจ้าหน้าทีผู่ม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควรปรบัปรงุแก้ไขการพฒันา
โดยการแยกการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ต้องการหนึ่งเดือนต่อครั้ง สามเดือนต่อครั้ง หรือหกเดือนต่อครั้ง
ก็ได้ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิดความประทับใจให้มากที่สุดต่อไป

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
  จากผลการวจิยั ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ต่ีอการให้บรกิารการจ่ายเบีย้ยงัชพีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัย
ต่อยอด ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้

 1)  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านการอ�านวยความสะดวก พบว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  
จงึควรวจิยัเกีย่วกบั “ประสทิธภิาพการให้บริการอ�านวยความสะดวกเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย”ุ จดัการศกึษาวจิยั
หาสาเหตุและปัจจัยต่อความพึงพอใจด้านนี้เพื่อเกิดคุณภาพมากที่สุด
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 2)  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านการอ�านวยความสะดวก พบว่า ความถี่มากที่สุด คือ  

ผู้สูงอายุไม่สะดวกเดินทางมาแจ้งด้วยตนเอง การให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วน

ต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ ควรจดัเจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิารนอกสถานทีร่่วมกบัคณะกรรมชมุชน 

จึงควรวิจัยเกี่ยวกับ “ประสิทธิภาพการให้บริการที่มีต่อการอ�านวยความสะดวก การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

20.  ค�าขอบคุณ (Acknowledgement)

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราช

วทิยาลยั และคณาจารย์ทุกท่านทีไ่ด้ประสทิธปิระสาทวชิาความรู ้ตลอดจนเจ้าหน้าทีท่กุท่านทีใ่ห้ค�าแนะน�า

เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมพู อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  

ที่กรุณาให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้จัดท�าสารนิพนธ์ จึงขอ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณประธานกรรมการ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ท่ีให้ความเมตตาในการ 

ตรวจสอบข้อบกพร่อง จนท�าให้สารนิพนธ์ส�าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ไปด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาอรุณ ปญญารุโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ที่ให้ความเมตตา  

จนท�าให้สารนิพนธ์ส�าเร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณผูม้ารบับรกิาร การจ่ายเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายท่ีุมต่ีอการให้บรกิาร องค์การบรหิารส่วนต�าบล

ขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือใน

ด้านการให้ข้อมูล และเก็บข้อมูลในการวิจัย จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี  

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล พระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

TAXPAYERS’ SATISFACTION WITH RENDERING TAX COLLECTION SERVICE OF 

TAMBON PHRA THAT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN  

CHING KHWAN DISTRICT, ROI ET PROVCINCE

ลัดดา คลังส�าโรง1

LAEDA KLANGSAMRONG

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

จัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบ

ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษ ีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลพระธาต ุอ�าเภอเชยีงขวัญ จงัหวดั

ร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

กลุม่ตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ้เป็นประชาชนทีไ่ด้รบับรกิารงานการจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบล

พระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 228 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA หรือ 

F-test)

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า อยูใ่นระดับมากทัง้สามด้าน ล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บรกิาร และด้านขัน้ตอนการให้บรกิาร 2) ผลการเปรยีบเทียบความพงึพอใจของประชาชน

ที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี  

โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

พระธาต ุอ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ โดยเรยีงล�าดบัจากความถีม่ากไปหาน้อย สามล�าดบัแรก คอื ควร

จดัให้มเีจ้าหน้าทีค่อยบรกิารในเวลากลางวันโดยการผลดัเปลีย่นกนัรบัประทานอาหาร เจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร

ควรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ควรมีมนุษยสัมพันธ์กับประชาชนทุกคน

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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ABSTRACT

This research aims: 1) to study taxpayers’ satisfaction with rendering tax collection 

service of TambonPhra That Administrative Organization in ChingKhwan district, RoiEt-

provcince. 2) to compare their satisfaction on services of rendering tax collection service 

at the preceding local agency with variables of their genders, ages, and educational, and 

3) to study the suggestions on rendering tax collection service here. Samples in this research 

consisted of 228 people who get the tax collection service of the aforesaid agency. The 

instrument used for data collection was the five-rating-scale questionnaires with the  

reliability at 0.90.The statistical tools for computing data encompassed percentage, mean, 

standard deviation. As with statistical tools utilized for testing the hypothesis included t-test, 

F-test (One way ANOVA).

 The research results showed that: 1) Residents satisfied with rendering tax  

collection service of TambonPhra That Administrative Organization in ChingKhwan district, 

Roi Et provcince, in the overall aspect at the high level. With a single aspect taken into 

account, all three aspects were also at the high level; those ranked in descending order 

were: facilities, service officials, and step of service respectively. step service process  

respectively. 2) The results of comparison were found that people with different gender, 

age, and educational backgrounds had no difference on satisfaction of rendering tax  

collection service with three aspects. 3) Suggestions about rendering tax collection service 

of the above agency in descending order of first three frequencies. Firstly, should provide 

services officer in the daytime by changing dining. Secondly, service officials should serve 

the people with enthusiasm. Finally, Officials should have the interpersonal skills to all 

people.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การปกครองท้องถิ่นไทย คือการที่รัฐบาลมอบให้ท้องถ่ินเป็นผู้ด�าเนินการปกครองตนเองภายใต้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของตน ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล รับผิดชอบในขอบเขตพื้นที่ที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน 

มีความเป็นเอกภาพหรืออิสระในการบริหารงาน งบประมาณ และอื่น ๆ  การที่ท้องถิ่น จะสามารถจะด�าเนินการ 

ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพนั้น เงื่อนไขที่ส�าคัญ ประการหนึ่ง ที่มาก�าหนดนั้นคือ การมีงบประมาณ

ที่เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนา องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 

ซ่ึงปกครองตนเอง มีอ�านาจหน้าที ่รวมทัง้หน้าทีใ่นการจดัการระบบบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของท้องถ่ิน 

โดยมเีป้าหมายให้ท้องถิน่พึง่พาตนเองได้ มรีายได้เพยีงพอท่ีจะบรหิารกจิการของตนเอง เพือ่ให้เกดิประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น (วไลรัตน์ สวัสดี, 2546, หน้า 1) 
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ปัจจบัุนปัญหาทีส่�าคญัขององค์กรปกครอง คอื รายได้ (โดยเฉพาะรายได้จากภาษี) และจากผลการ

ศึกษาถึงสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต�าบลหลายแห่งของประเทศ ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อจ�ากัด

เกี่ยวกับรายได ้เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในงบด้านการบริหารประจ�า ไม่เพียงพอที่จะจัดสรร

ได้ในงานลงทนุเพือ่พฒันาท้องถิน่ ท�าให้ต้องอาศยัเงนิอดุหนนุ จากรฐับาลกลางในสดัส่วนทีส่งู ความสามารถ

ในการจัดเก็บรายได้และการบริหารรายได้ถือเป็นมาตรการพื้นฐาน ที่ส�าคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถผลักดัน

ให้การปกครองท้องถิน่สามารถพึง่ตนเองได ้จ�าเป็นต้องมกีารจดัการทีด่คีอื การพฒันาระบบการคลงัท้องถิน่

ให้มปีระสทิธิภาพ ก่อให้เกิดรายได้กับท้องถิน่มากทีส่ดุ เพือ่ลดการพึง่พาเงนิอดุหนนุจากส่วนกลาง การสร้าง

เอกภาพและความมั่นคงในการปกครองตนเองตามหลักการกระจายอ�านาจ รายได้ของท้องถิ่นจึงมีความ

ส�าคญัเป็นอย่างมากในการบรหิารเพือ่พฒันาท้องถิน่ให้เจรญิก้าวหน้า สามารถอ�านวยความสะดวกและความ

ผาสุกของประชาชนในท้องถิ่น (วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ, 2549, หน้า 469)

องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาต ุอ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ ได้ยกฐานะจากสภาต�าบลขึน้

เป็นองค์การบริหารส่วนต�าบลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2540 มีพื้นที่ 22.38 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 13,987.5 ไร่ ประกอบด้วย 8 (องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ, 2558, หน้า 7) 

เม่ือพิจารณาจากสถิติการจัดเก็บภาษีที่ผ่านมาพบว่า การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

พระธาตไุม่ได้ตรงตามเป้าหมาย ดังจะเหน็ได้จากรายงานการจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลพระธาตุ 

ประจ�าปี 2555 จัดเก็บภาษีอากรได้จ�านวน 7,545,451.28 บาท และปี 2556 จัดเก็บภาษีอากรได้จ�านวน 

12,121244.01 บาท จากรายได้ทั้งหมด 36,379,652.00 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วน ที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบ

กับรายได้ทั้งหมด ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุมาจาก การที่รัฐบาลจัดสรรงบ

ประมาณให้ในรูปแบบของเงินอุดหนุน เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 44,127,419.00 บาท ในปี พ.ศ. 2556 แสดง

ให้เห็นถึงการที่องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุต้องพึ่งพางบประมาณในการบริหารจัดการจากรัฐบาล 

ส่วนกลางเป็นอนัมาก ถงึแม้ว่าการเสยีภาษีจะเป็นหน้าทีข่องทกุคนตามกฎหมายอยูแ่ล้วกต็าม แต่กย็งัมกีาร

หลีกเลี่ยงการช�าระภาษี หรือเสียภาษีน้อยกว่าที่ควรจะเสียตามกฎหมายก�าหนด หรือเพิกเฉย หรือรู้เท่าไม่

ถึงการณ์ เช่น ไม่ยื่นแบบรายการเสียภาษี ยื่นรายการไม่ครบถ้วน ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อองค์การ

บริหารส่วนต�าบลพระธาตุ ในการมีงบประมาณในการบริหารจัดการพื้นที่ตลอดจนน�าไปพัฒนาในด้านต่าง ๆ 

ในพ้ืนท่ีทีรั่บผิดชอบได้อย่างมีศักยภาพมากขึน้ตามการจดัเกบ็รายได้ โดยเฉพาะท่ีมาจากภาษีอากร (องค์การ

บริหารส่วนต�าบลพระธาตุ, 2558, หน้า 1)

จากประเด็นปัญหาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้อ�านวยการกองคลังองค์การ

บริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เห็นความส�าคัญของปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึง

สนใจท�าวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

พระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาการ

บริหารงานด้านการจดัเกบ็ภาษีบ�ารุงรายได้ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลพระธาตใุห้มปีระสทิธภิาพและเกดิ

ประโยชน์สูงสุดต่อไป
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพ่ือเปรยีบเทยีบความพงึพอใจทีม่ต่ีอการให้บรกิารจัดเกบ็ภาษ ีขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

พระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

2.3  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

พระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3  ประชาชนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษี ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านประชากรประชาชนที่ได้รับบริการงานการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จ�านวน 

529 คน 

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ

 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 3) ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

4.3  ขอบเขตด้านพืน้ท่ีได้แก่ องค์การบรหิารส่วนต�าบลพระธาต ุอ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2  ท�าให้ทราบผลเปรียบเทียบศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชยีงขวญั จังหวดัร้อยเอด็ ของประชาชนทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศกึษา 

ต่างกัน
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5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

พระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4  สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อสนเทศในการวางแผนปรับปรุงระบบงานการจัดเก็บภาษี

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพและเป็นที ่

พึงพอใจของประชาชนมากที่สุดต่อไป

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากรได้แก่ ประชาชนที่ได้รับบริการงานการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล

พระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จ�านวน 529 คน

6.2  กลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนท่ีได้รบับรกิารงานการจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบล

พระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จ�านวน 228 

คนก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)

6.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 6.3.1  การวิจัยเชิงปริมาณ

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

    ตอนที ่1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุและ

ระดับการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

   ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

   ตอนที ่3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) เพือ่สอบถามข้อเสนอแนะเกีย่วกบั

การให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

F-test (One-way ANOVA)

7.  ผลการวิจัย

7.1  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บ

ภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน 

สิ่งอ�านวยความสะดวก, ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านขั้นตอนการให้บริการ 

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 



Vol.5 No.1 January - June 2016154

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

 1)  ด้านขัน้ตอนการให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดัเกบ็

ภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ 2 ที่ว่า “พอใจขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม” 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 10 ที่ว่า “มีเอกสาร/แผ่นพับแนะน�าข้อมูลแก่ผู้มารับบริการ” 

 2)  ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดัเก็บ

ภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ 8 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ โดยไม่

เลือกปฏิบัติ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อท่ี 6 ท่ีว่า “เจ้าหน้าท่ีได้ให้ค�าแนะน�าและตอบข้อ 

ซักถามอย่างชัดเจน” 

 3)  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัด

เก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อท่ี 6 ที่ว่า “มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย

ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 3 ที่ว่า “มีโทรศัพท์

สาธารณะให้บริการ” 

7.2  ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษ ีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี  

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี  

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี  

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี  

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมตฐิานที ่3 ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการจดัเกบ็

ภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัด

เก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้

8.1  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่า ปัจจุบันภาครัฐได้มีแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ ท�าให้ข้าราชการต้องปรับวิธี การท�างาน โดย

มุง่เน้นวัฒนธรรมการท�างานเป็นทมี เพ่ือความเป็นเลศิในองค์การ มกีารเรยีนรูร่้วมกนั เพือ่ยอมรบัข้อผดิพลาด  

และปรบัปรงุงานในหน้าที่ให้มคีุณภาพ มภีาพพจน์ทีเ่ปน็ประโยชนต่์อประเทศชาตแิละเปน็ทีพ่อใจของผู้รบั

บริการ นอกจากนี้ ยังเน้นผลลัพธ์การท�างานเพื่อประชาชน มีการวัดผลอย่างเป็น รูปธรรม มีความโปร่งใส

ท�างานด้วยความรวดเรว็ และเป็นธรรม ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ อารย์ี อภริมย์วาร ีได้ท�าการวจิยัเรือ่ง 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านใหม่ 

อ�าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารใน

การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านใหม่ อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติม ดังนี้

1)  ด้านขัน้ตอนการให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษี 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็น 

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ ได้ปรับปรุงการท�างานเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติ

ราชการให้รวดเรว็และถกูต้องยิง่ขึน้ ตามหลกัเกณฑ์การบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนที่มีหน้าที่ช�าระภาษีให้ท้องถิ่นให้ครบถ้วน และแล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด รวมถึงเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ในการให้บริการและอ�านวยความ

สะดวกแก่ผูม้าช�าระภาษี ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ทวิาภร ศรบีรูณ์ ได้ท�าการวิจยัเร่ือง ความพงึพอใจ

ของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลวิชิต อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลวิชิต ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน อยู่ในระดับปานกลาง

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 2 ที่ว่า “พอใจขั้นตอนการ

ให้บริการมคีวามเหมาะสม” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลพระธาต ุได้ประชาสมัพนัธ์

ให้ประชาชนเข้าใจการช�าระภาษีและข้อมลูต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องการช�าระภาษ ีและแนะน�าข้ันตอนในการช�าระ

ภาษีข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการช�าระภาษีต่าง ๆ ให้ประชาชนได้เข้าใจและเห็นถึงความส�าคัญของการ

ช�าระภาษี เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้นในการช�าระภาษี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ จงรัก มงคลธรรม กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ เป็นการลด

ความเครยีดทางด้านร่างกายและจติใจ หรอือาจเป็นสภาพของความรูส้กึของบคุคลทีม่คีวามสขุ ความสดชืน่

เอมใจ ตลอดจน สร้างทัศนคติในทางบวกต่อบุคคลสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความพอใจในการ

ปฏิบัติต่อสิ่งนั้น
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 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ข้อที่ 10 ที่ว่า “มีเอกสาร/

แผ่นพบัแนะน�าข้อมูลแก่ผูม้ารบับรกิาร” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลพระธาตไุด้จัด

ท�าโครงการประชาสมัพนัธ์การช�าระภาษีและรบัช�าระภาษี เพือ่เพิม่รายได้และสร้างความเข้าใจในหลกัเกณฑ์

และขัน้ตอนให้กับประชาชนทราบ และสามารถช�าระภาษตีามก�าหนดระยะเวลา โดยจดัท�าเอกสารเพือ่แจก

ให้กับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในเรื่องของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเสียภาษีและ 

ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่อยู่ในข่าย 

ที่ต้องเสียภาษีให้ทราบอย่างทั่วถึงและถูกต้อง รวมท้ังประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึงในทุกชุมชนขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วอลแมน (Wolman)กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง  

ความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับผลส�าเร็จตามความมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจ

2)  ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษี 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี ้

อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ ได้พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร

ในการปฏิบัติงานในด้านการให้บริการแก่ประชาชน โดยเน้นการบริการที่สะดวก รวดเร็ว บริการที่ยิ้มแย้ม

แจ่มใส ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและพร้อมในการให้บริการ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิวาภร  

ศรีบูรณ์ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลวิชิต อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้

บรกิารจัดเก็บภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลวชิิต ด้านเจ้าหน้าที/่บคุลากรผูใ้ห้บรกิาร อยูใ่นระดบัปานกลาง

 ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ด ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อที ่8 ทีว่่า “เจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิาร

ต่อผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ

รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มิลเลทท์ (Millett, D.)ได้สรุปว่า การ

ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable) โดยยึดหลักที่ว่า คนเราทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน ความเท่าเทียม

กนันัน้ หมายถงึ ประชาชนทกุคนมสีทิธิเ์ท่าเทยีมกนัทัง้ทางกฎหมายและทางการเมอืง การให้บรกิารของรฐั

จะต้องไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ผิว ความยากจน สถานะทางสังคม

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อท่ี 6 ท่ีว่า “เจ้าหน้าท่ีได้ให้ 

ค�าแนะน�าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน

การให้บริการ เช่น การตอบค�าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค�าแนะน�าช่วยแก้ปัญหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  

สุขสนั่น อินทชัย กล่าวว่า Communication หรือความสามารถและสมบูรณ์ในการสื่อความและสัมพันธ์

กับผู้รับบริการ ท�าให้ประชาชนทราบเข้าใจและได้รับค�าตอบ

3)  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บ

ภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลพระธาต ุได้พฒันาสถานที ่อปุกรณ์และสิง่อ�านวยความ

สะดวก ในการให้บริการประชาชน และน�าระบบเทคโนโลยีด้านสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน

การช�าระภาษี เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องในการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ทิวาภร ศรบีรูณ์ ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลวิชิต อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ระดับ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลวิชิต ด้านสถานท่ี

และสิ่งอ�านวยความสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง

 ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คือ ข้อที ่6 ทีว่่า “มีป้ายข้อความบอก

จดุบริการ/ป้ายประชาสมัพนัธ์ มคีวามชดัเจนและเข้าใจง่าย” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลพระธาตุ ได้จัดท�าป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธานินทร์ สุวงศ์การ อธิบายว่า Sense of Service หมายถึง การที่ผู้ให้บริการ

มคีวามพร้อมทางจติใจและรกัทีจ่ะให้บรกิารแก่ผูอ้ืน่และมคีวามสขุเมือ่เหน็ผูอ้ืน่ได้รบัความพงึพอใจจากการ

ให้บริการของตนเอง

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “มีโทรศัพท์

สาธารณะให้บรกิาร” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตกุารให้บรกิารด้าน

โทรศัพท์สาธารณะเป็นหน้าที่รับผิดชอบขององค์การโทรศัพท์ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ ประมาณ 50 

เปอร์เซน็ต์ ใช้โทรศพัท์เคลือ่นที ่และอาศยัเครอืข่ายจากโทรศพัท์สาธารณะอกี 50 เปอร์เซน็ต์ ได้มเีครอืข่าย

ชุมสายโทรศัพท์ (โทรศัพท์บ้าน) รวมถึงที่ส�านักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุยังไม่มีตู้โทรศัพท์

สาธารณะไว้คอยให้บรกิาร ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ ศศิธร คชศิลา กล่าวไว้ว่า พอใจต่องาน เป็นทศันคติ

อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นภาวการณ์คิดที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์

7.2  ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษ ีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า 

 1) ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษ ีขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลพระธาต ุอ�าเภอเชยีงขวัญ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานการ

วจิยัครัง้น้ี ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ปัจจบุนัภาครฐัได้มกีารพฒันาระบบราชการไทย โดยมุง่เน้นการท�างาน

ของข้าราชการไทยปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการท�างานตามภารกิจหน้าที่ เพื่อลดความซ�้าซ้อน และ

ให้เกิดเอกภาพคล่องตัวในการบริหารจัดการและก�าหนด ให้มีการจัดระบบของรัฐให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนให้ค�านึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป็นส�าคัญ โดยมุ่ง

เน้นการให้การบริการ เพื่ออ�านวยความสะดวก และท�าตนเพื่อผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ และมีความสุข 

ซึ่งความหมายของการบริการ คือ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าท่ีมาติดต่อ หรือมาขอรับบริการ 

กระตือรือร้นมีความพร้อมและรวดเร็ว มีคุณค่า ให้ความสนใจอย่างจริงใจ สะอาด ถูกต้อง อดทน อดกลั้น

จริงใจ และยิ้มแย้มแจ่มใส จึงท�าให้ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ปัทมาจูงศิริ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลคลองเปียะ อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนผู้มารับ

บริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่แตกต่างกัน

 2)  ประชาชนทีม่อีายตุ่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษ ีขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลพระธาต ุอ�าเภอเชยีงขวัญ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานการ

วจิยัครัง้นี ้ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลพระธาต ุได้ให้บรกิารจดัเก็บภาษแีก่ประชาชน
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ทุกกลุ่มอายุ ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนให้ความส�าคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึง

สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปัทมาจูงศริ ิได้ท�าการวจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลคลองเปียะ อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า 

ประชาชนผู้มารับบริการที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่แตกต่างกัน

 3)  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชยีงขวัญ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิานการวจิยัครัง้นี ้ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลพระธาต ุมนีโยบายลดขัน้ตอน

การปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิารประชาชนโดยให้สามารถให้บรกิารประชาชนในเรือ่งต่าง ๆ  อย่าง

รวดเร็ว ทัง้น้ีคือลดเวลาการปฏบิติังานของเจ้าหน้าท่ีในทุก ๆ  เรือ่งเกีย่วกบัการให้บรกิารจดัเก็บภาษี จงึท�าให้

ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร เพ็ญสุข 

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการช�าระภาษีองค์การบริหารส่วนต�าบลดงใหญ่ อ�าเภอ

พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในการช�าระภาษีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลดงใหญ่ จ�าแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ โดย

แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชยีงขวญั จังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

ควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยก�าหนดนโยบายในการจัดเก็บภาษีให้ชัดเจน มีการจัดตั้ง 

งบประมาณในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีให้มีความรู้และมีทักษะในเรื่องภาษี จัดระบบบริหารงาน

ให้สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน เน้นการท�างานเป็นทีมเพือ่บรกิารทีด่มีคีณุภาพมาตรฐานสากล 

สามารถตอบสนองประชาชนผู้ช�าระภาษีได้อย่างทั่วถึงรวดเร็ว และส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีความรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถน�ามาเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1) ด้านขัน้ตอนการให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดัเกบ็

ภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ดงัน้ัน ผู้มีส่วนเกีย่วข้องควรรกัษาและพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยการก�าหนดกระบวนงาน ข้ันตอน และ

วิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนที่ชัดเจน  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ 

ข้อที่ 2 ที่ว่า “พอใจขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม” ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษาและพัฒนา

ให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดยจัดท�าคู่มือเพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ซ่ึงจะท�าให้

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้

บริการแต่ละประเภท
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  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสุด ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับปานกลาง คอื ข้อท่ี 10 ท่ีว่า “มเีอกสาร/

แผ่นพับแนะน�าข้อมูลแก่ผู้มารับบริการ” ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้ถึงระดับ

มากที่สุด โดยจัดท�าเอกสารเพื่อแจกให้กับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในเรื่องของการมีส่วนร่วม 

รับผิดชอบในการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนท่ีอยู่ในข่าย 

ที่ต้องเสียภาษีให้ทราบอย่างทั่วถึงและถูกต้องในจ�านวนที่เพียงพอ

 2)  ด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บริการจดัเก็บภาษี  

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น  

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องควรรกัษาและพฒันาให้ถงึระดับมากท่ีสดุ โดยส่งเสรมิสนบัสนนุงบประมาณในการฝึกอบรม 

ศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีและบุคลากร ได้น�าความรู้มาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี

ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างจิตส�านึกและทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก

รวดเร็วถูกต้องเป็นธรรม 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 8 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้

บริการต่อผู้รับบรกิาร โดยไม่เลอืกปฏิบติั” ดังนัน้ ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องควรรกัษาและพฒันาให้ถึงระดบัมากท่ีสดุ 

โดยให้ความส�าคญั ไม่เลอืกปฏบิตั ิต้อนรบัด้วยความสภุาพ ไม่ดถูกูเหยยีดหยามประชาชน ไม่ใช้อ�านาจข่มขู่

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คือ ข้อที ่6 ทีว่่า “เจ้าหน้าทีไ่ด้ให้

ค�าแนะน�าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน” ดังนั้น ผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมาก

ที่สุด โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติ

เก่ียวกบัภาษ ีโดยการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์การ ประชุมช้ีแจงซกัซ้อมความเข้าใจ และรวบรวม

ปัญหาที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขและปรับปรุงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่

ให้เพิ่มความพร้อม ความช�านาญในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น

 3)  ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัด

เก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยปรับปรุงอาคารสถานที่และเครื่องมือ

เครือ่งใช้ในการปฏบิตังิาน อปุกรณ์เครือ่งเขยีนในการกรอกเอกสารให้เพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ และการ

จัดเก้าอี้ส�าหรับผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ มีการจัดแบ่งสถานที่เฉพาะส�าหรับผู้มาติดต่อช�าระภาษี ซึ่งแยก 

ต่างหากจากงานบริการด้านอื่น

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อที ่6 ทีว่่า “มป้ีายข้อความบอก 

จุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย” ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษาและพัฒนา

ให้ถึงระดับมากที่สุด โดยจัดท�าป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง คอื ข้อที ่3 ทีว่่า “มโีทรศพัท์

สาธารณะให้บริการ” ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษาและพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยด�าเนินการ

ประสานตดิต่อกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด�าเนนิการขยายเขตและตดิตัง้ตูโ้ทรศพัท์สาธารณะให้ครอบคลมุ 

รวมทั้งให้การสนับสนุนการรับรู้ข่าวสารในโลกกว้างให้แก่ประชาชนตามโครงการอินเตอร์เน็ตต�าบล การ

สนับสนุนหอกระจายข่าว/เสียงตามสายในต�าบล
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9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด  

ดังนั้นควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในประเด็นนี้ เพื่อศึกษาสภาพและสาเหตุปัญหา

ที่แท้จริง และน�าผลการวิจัยไว้เป็นสารสนเทศพัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 2)  ควรมีการท�าวิจัย ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ

งานการจดัเกบ็ภาษกีบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลอ่ืน เพือ่เปรยีบเทียบและใช้เป็นฐานความรู ้พฒันา การจดั

เก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลต่อไป
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Walman. (1973). Dictionary of behavioral science. Van Nostrand: Reinhold Company.

11.  ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวญั จังหวัดร้อยเอด็ ส�าเรจ็ได้ด้วยดเีพราะความอนเุคราะห์จากมหาวทิยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน

เจ้าหน้าที่ที่ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมภู และ ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ค�าปรึกษา แนะน�า ชี้แนะในการศึกษาค้นคว้า แนะน�าขั้นตอนและวิธีจัด

ท�าสารนิพนธ์จนส�าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณ 

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)ดร.สุกิจ ชัยมุสิก ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมิตร และ

ดร.ยุทธนา ประณีต กรรมการ ที่กรุณาตรวจสอบแก้ไข รูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ  

จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนีม้คีวามน่าเชือ่ถอืยิง่ขึน้ขอกราบนมัสการขอบพระคณุ พระอดุมเกยีรติ ์วสิทุธฺาจาโร 

(ทองปั้น) อาจารย์ประจ�า หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วทิยาเขตร้อยเอด็ ขอขอบคณุ นายอาทติย์ แสงเฉวก อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด และนายธนกร  

งามโนนทอง นิติกร 5 องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความ

อนเุคราะห์เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืเพ่ือการวจิยั จนท�าให้สารนพินธ์เล่มนีเ้สรจ็สมบรูณ์ ขอขอบคณุ

คณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

และประชาชนทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูล ตลอดจนได้ให้ค�าปรึกษา

แนะน�าจนประสบผลส�าเร็จ และขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่คอยช่วยเหลือและเป็นก�าลังใจในการ

ศกึษาเล่าเรียน ตลอดจนขอขอบคุณเพือ่นๆ นกัศึกษาสาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครองทุกท่าน ท่ีคอยให้ความ

ช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�าและเป็นก�าลังใจเสมอมาจนกระทั่งประสบความส�าเร็จด้วยดี
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

Guradians’ Satisfaction With Self-DisciplinesI of Roi Et Dramatic Arts 

School’s Student in Roi Et Province 

พระเกรียงไกร สมจิตฺโต (ทองมา)

Phrakriangkrai Samajitto (Thongma)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของ

นกัเรยีนวทิยาลัยนาฏศิลปร้อยเอด็ จังหวดัร้อยเอด็ เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอความ

มีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับชั้น

การศึกษาและเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความมีวินัยของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จ�านวน 757 คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ เครจซีและ

มอร์แกน (R.V. Krejcieand D.W. Morgan) ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย ได้จ�านวน 255 คน เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC ระว่าง 0.67-1.00 ค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t-test (Independent Samples) และค่า F-test (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 

ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ 

ด้านการควบคุมตนเอง ด้านความขยันหมั่นเพียร ด้านการพึ่งพาตนเอง และด้านความซ่ือสัตย์การ 

เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีนจ�าแนกตาม และระดบัชัน้

การศึกษาพบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันโดยมีข้อเสนอแนะ คือควรหาแนวทางหรือส่งเสริมให้

นักเรียนได้ท�างานเพื่อหารายได้ช่วยเหลือตนเอง ควรปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักใช้ความสามารถด้วยตนเอง

ด้วยความซื่อสัตย์ และควรส่งเสริมในเรื่องการให้นักเรียนได้รู้จักทบทวนความรู้ต่าง ๆ อยู่เสมอ

ค�าส�าคัญ: ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน/ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน

ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to study the guardians’ satisfaction with 

self-disciplines of students in the Roi Et Dramatic Arts School, Roi Et Province, 2) to compare 

the guardians’ satisfaction with self-disciplines of students in the said school, classified by 

sex, age and educational backgrounds, and 3) to find out the suggestions and recommen-
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dations related to the guardians’ satisfaction with self-disciplines of students in the said 

school. The population was totally 757 in number. Out of them, 255 samplings were  

selected with the simplistic sampling approach based on the Krejie and Morgan simple size 

table. The tool used was the questionnaire with Likert’s 5- rating scales, maintaining the 

discrimination (r) of 0.67 to 1.00 and the reliability based on Conbach’s Alpha Coefficient 

at 0.87. The statistics used for data analysis comprised frequency, percentage, mean and 

standard deviation. The hypothesis was tested with t-test, and One-way ANOVA F-test. 

The results of the study were as follows:The guardians’ satisfaction with self- 

disciplines of students in the Roi Et Dramatic Arts School, RoiEt Province was found to be 

at the ‘Much’ level in an overall aspect, led by the aspect of responsibility, and followed 

by self-control, diligence, self-reliance and honesty, respectively.

The comparison of the guardians’ satisfaction with self-disciplines of students in 

the said school, classified by the educational backgrounds, was found, both in overall and 

individual aspects, to show no statistically significant difference. The suggestions and  

recommendations related to the guardians’ satisfaction with self-disciplines of students in 

the said school were found to be mostly centered on the provision of assistance to  

students in job finding so that they could help themselves in the monetary issue, followed 

by the implantation of the sense of honesty and the promotion of perpetual revision of 

the subjects the students had already studied, respectively.

Keyword: Guardians’ Satisfaction/Self-Disciplines of Students 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จากสังคมชนบทที่เติบโตเป็นสังคมเมืองมากขึ้น จาก

สงัคมทีม่กีารแบ่งปันช่วยเหลอืเกือ้กลู กลายเป็นสงัคมต่างคนต่างอยูค่วามเจริญในด้านต่าง ๆ  ได้ส่งผลกระทบ 

ต่อระบบวิถีชีวิตของผู้คนในระดับต่าง ๆ ให้มีการปรับตัวมากเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนคนไทย

ทีอ่ยูใ่นวยัศกึษาเล่าเรยีนต่างพยายามทีจ่ะปรับตวัตามกระแสการเปลีย่นแปลงของโลก จนละเลย คณุธรรม 

และจริยธรรม ที่ดีงามของคนเรา (อุดมศักดิ์ พลอยบุตร, 2554, หน้า 74)

กลุ่มเยาวชนคนไทยที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ได้ถูกกระแสสังคมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่าง

ที่ดีงามของคนไทย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญทางสังคมโดยขาดการพิจารณา เช่น การ 

ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมในกลุ่มเยาวชนของต่างชาติมาสู่สังคมไทย กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดกรอบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียน มีระเบียบวินัยในตนเอง เช่น การพึ่งตนเอง ความขยัน 

หมั่นเพียรความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
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สภาพปัญหาความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีนวทิยาลยันาฏศลิปร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ ส่วนใหญ่

เกิดจากการทีไ่ม่มผีูป้กครองดูแลอย่างใกล้ชิด พกัอาศยักบัญาติพ่ีน้อง หรือตามหอพกัต่าง ๆ  จึงท�าให้นกัเรียน

มีความเป็นอิสระในภาวะท่ียังไม่มีความพร้อมทางด้านความคิด และความรับผิดชอบความมีวินัยในตนเอง

ของนักเรยีน อาจจะมผีลท�าให้ประเทศชาตใินอนาคตต้องประสบปัญหาในเรือ่งของวกิฤตทิางสงัคมเกีย่วกบั

ปัญหาในทางศีลธรรมจนยากเกินกว่าที่จะแก้ไขต่อไปได้ 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ต้องการจะศึกษาในเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครอง

ที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาความมีวินัยในตนเองไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัย 

นาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอความมวีนิยัในตนเองของนกัเรียนวทิยาลยั

นาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับชั้นการศึกษา

3.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความมีวินัยของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

3.  สมมติฐานของการวิจัย

1.  ผู้ปกครองที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัย 

นาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2.  ผู้ปกครองที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัย 

นาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน     

3.  ผูป้กครองทีม่รีะดับชัน้การศกึษา ต่างกนั มีความพงึพอใจต่อความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีน

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1.  ได้ข้อมลูหรือข้อสนเทศให้ผูบ้รหิารสถานศกึษา หน่วยงาน องค์กร และผูป้กครองของนกัเรยีน

น�าไปเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนและบุตรหลานให้ดี 

ยิ่งขึ้นต่อไป

2.  ไดท้ราบข้อมลูหรอืข้อสนเทศใหว้ทิยาลยันาฏศลิปร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอด็และผูเ้กีย่วข้องกบั

ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนตามสถานะ วัย และระดับการศึกษา ที่เหมาะสมต่อไป

3. น�าข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาความมีวนัิยของนกัเรยีนวทิยาลยันาฏศลิปร้อยเอ็ด จังหวดัร้อยเอ็ด 

ใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาความมีวินัยของนักเรียนให้ตรงประเด็นต่อไป
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4. วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อน�าไปพัฒนา

และปรบัปรงุแก้ไขความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีนให้มากเพิม่ขึน้จนเป็นทีพ่อใจของผูป้กครองได้ในโอกาส

ต่อไป

5. วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัย 

นาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด”นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีขั้นตอน 

และวิธีด�าเนินการวิจัย ดังนี้

ประชากรได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 

1/2557 ประกอบด้วย นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3 จ�านวน 358 คน ระดับช่วงชั้นที่ 4 จ�านวน 296 คน  

และระดบัอดุมศกึษา จ�านวน 103 คน รวมทัง้สิน้ จ�านวน 757 คน กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ผูป้กครองของนกัเรยีน

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 1/2557 ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง

ของ เครจซีและมอร์แกน (R.V. KrejcieandD.W. Morgan) ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายด้วยการจับสลาก  

ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 255 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ 

ระดับชั้นการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบสอบถามความ 

พึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับและ

แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื่อสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความ

มีวินัยของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซ่ึงมีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการ

วิจัย 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี,รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมยไธสง และ 

นายปรเมศวร์ โพธิ์คล้าย

6. ผลการวิจัย

1.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยโดยรวมสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้

 ผลการวิจัย พบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้าน

ความรับผิดชอบ รองลงมา ได้แก่ ด้านการควบคุมตนเองและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านความ

ซื่อสัตย์ตามล�าดับ
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ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ระดับความพึงพอใจ

X S.D. อันดับ ระดับ

1. ด้านการพึ่งตนเอง

2. ด้านความขยันหมั่นเพียร

3. ด้านความซื่อสัตย์

4. ด้านความรับผิดชอบ

5. ด้านการควบคุมตนเอง
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เฉลี่ย 3.82 0.76 มาก

 ส่วนผลการวิจัยเป็นรายด้าน สรุปผลได้ ดังต่อไปนี้

 1)  ด้านการพึ่งตนเอง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการพึ่งตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่า

เฉลีย่มากทีสุ่ด ได้แก่ นกัเรยีนจะท�างานทกุอย่างด้วยตนเอง รองลงมา ได้แก่ เม่ือผูป้กครองไม่อยูบ้่านนกัเรยีน

จะท�าอาหารรับประทานด้วยตนเองและข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ นกัเรยีนสามารถท�างานหารายได้ด้วย

ตนเอง ตามล�าดับ

 2)  ด้านความขยนัหมัน่เพยีร พบว่า ความพงึพอใจของผู้ปกครองท่ีมต่ีอความมวีนัิยในตนเอง

ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความขยันหมั่นเพียร โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ เมื่อได้รับมอบหมายให้ท�าสิ่งใดนักเรียนจะท�าจนส�าเร็จ โดยไม่ปล่อยให้งาน

ค้างรองลงมา ได้แก่ แม้จะเป็นวันหยุดนักเรียนจะท�าการบ้านหรืองานอื่น ๆ ให้เสร็จก่อนจึงจะพักผ่อนและ

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ นักเรียนจะทบทวนความรู้ต่าง ๆ อยู่เสมอตามล�าดับ

 3)  ด้านความซื่อสัตย์ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความซื่อสัตย์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางข้อที่มี

ค่าเฉล่ียมากทีสุ่ด ได้แก่ นกัเรยีนไม่กล่าวโทษผูอ้ืน่ เพือ่ให้ตนเองพ้นความผดิรองลงมา ได้แก่ นกัเรยีนไม่เคย

ช�าเลอืงด ูหรือลอกค�าตอบของเพือ่นกลาง และข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสุดได้แก่ นกัเรยีนได้ท�าข้อสอบตามความ

สามารถด้วยตนเองโดยไม่พยายามถามผู้อื่น ตามล�าดับ

 4)  ด้านความรบัผิดชอบพบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอความมวีนิยัในตนเองของ

นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมากข้อท่ีมี 

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ เมื่ออาจารย์ให้การบ้านหรืองานอื่นใด นักเรียนจะท�าเสร็จทุกครั้ง รองลงมา ได้แก่ 

นักเรียนจะพยายามท�างานให้ส�าเร็จแม้จะยากล�าบากเพียงใดก็ตาม และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ 

นักเรยีนคอยให้ความช่วยเหลอืผูอ้ืน่ หรือมุง่บ�าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคมส่วนรวมอยูอ่ย่างสม�า่เสมอตามล�าดับ

 5)  ด้านการควบคุมตนเอง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเอง

ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการควบคุมตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมากข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ นักเรียนจะไม่แสดงความท้อแท้ ผิดหวังเมื่อรู้ว่าผลการสอบต�่ากว่าที่คิดไว้ รอง

ลงมา ได้แก่ มคีวามอดกลัน้และอดทน เช่น ไม่น�าอาหารมาทานใน ห้องเรยีน ไม่โต้ตอบเมือ่ถกูว่ากล่าวอย่าง
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รุนแรง เป็นต้น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ แม้อาจารย์ไม่อยู่ในห้องเรียนแต่นักเรียนก็ยังท�างานที่ได้

รับมอบหมายจนส�าเร็จ ตามล�าดับ

2. ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผู้ปกครองทีม่ต่ีอความมีวนิยัในตนเองของ

นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับชั้นการศึกษา พบว่า

 1)  ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 2)  ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 3)  ผูป้กครองทีม่รีะดบัชัน้การศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอความมวีนัิย

ในตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาความมีวินัยของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัด

ร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความมีวินัยของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป-

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 ด้านการพ่ึงตนเอง ได้แก่ ควรหาแนวทางหรือส่งเสริมให้นักเรียนได้ท�างานเพื่อหารายได้ 

ช่วยเหลือตนเอง และควรส่งเสริมแนะน�าสร้างค่านิยมนักเรียนให้รู้จักท�าความสะอาด ดูแลสุขภาพอนามัย

และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง เช่น ท�าความสะอาดที่อยู่อาศัย ซักรีดเสื้อผ้าด้วยตนเอง

 ด้านความขยันหม่ันเพียร ได้แก่ ควรส่งเสริมในเรื่องการให้นักเรียนได้รู้จักทบทวนความรู ้

ต่าง ๆ อยู่เสมอ และควรส่งเสริมในเรื่องการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจากการอ่าน เช่น การเข้าห้อง

สมุดค้นคว้าหาความรู้

 ด้านความซื่อสัตย์ ได้แก่ ควรปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักใช้ความสามารถด้วยตนเองด้วยความ

ซื่อสัตย์ และควรส่งเสริมปลูกฝังนักเรียนในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

 ด้านความรับผิดชอบ ได้แก่ ควรส่งเสริมนักเรียนในเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่น หรือมุ่งบ�าเพ็ญ

ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมอยู่อย่างสม�่าเสมอ และควรส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มและ

รู้จักท�างานรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานร่วมกัน

 ด้านการควบคุมตนเอง ได้แก่ควรปลูกฝังส่งเสริมนักเรียนในเรื่องความอดทนต่อการท�างานที่

ได้รับมอบหมายจนส�าเรจ็ และควรปลกูฝังส่งเสรมินกัเรยีนให้รูจ้กัควบคมุตนเองในการแสดงออกถึงมารยาท

อันดีงามต่อการใช้สาธารรณประโยชน์ร่วมกัน

7.  อภิปรายผล

ผู้วิจัยจ�าแนกการอภิปรายผลตามล�าดับหัวข้อได้ดังนี้

1. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า
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 ความพึงพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีนวทิยาลยันาฏศิลปร้อยเอด็

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้ปกครองนักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

เหน็ว่านกัเรยีนมคีวามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีข่องตนในสถานทีต่่าง ๆ  ได้เป็นอย่างด ีเช่น ด้านความรบัผดิชอบ 

ด้านการควบคุมตนเอง ด้านความขยันหมั่นเพียร และด้านการพึ่งตนเอง ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 

ทั้งส่ีด้าน ซ่ึงนั่นหมายความว่า โดยพ้ืนฐานทั่วไปของนักเรียนได้ถูกฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีความเพียร ต้ังใจ 

ที่จะกระท�ากิจใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งปวงให้ส�าเร็จลุล่วงลงไปด้วยดี และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติกิจ 

ต่าง ๆ  ตามภาระหน้าทีข่องตนทีมี่อยูใ่ห้ดีทีส่ดุอยูเ่สมอ ส่วนด้านความซือ่สตัย์ มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง 

แสดงให้เห็นว่านักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีพร้อมท้ังคุณสมบัติและความรู้ความสามารถในการ

ที่จะพัฒนาความซื่อสัตย์ให้แก่ตนเองได้สูงมากเพิ่มยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปได้ ซึ่งจะมีผลท�าให้ในภาพรวมของ

นักเรียนเหล่านี้ ได้รับการยอมรับจากสังคมใหม่เมื่อหลังจากที่ได้จบการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้ออกไป 

สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วนี้จึงมีส่วนท�าให้ผู้ปกครองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดมีความพึงพอใจ

ต่อความมวีนิยัในตนเองของนักเรยีนมค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของสมภพ 

ช่างปรชีา (2550, หน้า ก) ทีไ่ด้วจัิยเรือ่งความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีน

มธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพืน้ฐานสงักดัส�านกังานการประถมศกึษา จงัหวดั

เชียงรายและพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะแนวความคิดของ

ผูท้ีรั่กในวิชาศลิปะส่วนใหญ่ จะเป็นผูท้ีมี่ความโดดเด่นในลักษณะของความเป็นอตัลกัษณ์ของตนเองได้อย่าง

ชัดเจน เช่น การแต่งกาย ความคิด การพึ่งพาตนเอง และความรับผิดชอบ 

  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ ด้านความรับผิดชอบ ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะนกัเรยีนในวทิยาลยันาฏศิลปร้อยเอด็ ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ได้รบัการฝึกฝนในเรือ่งการแสดงออกและ

มารยาทอนัดงีาม จงึท�าให้ด้านความรบัผดิชอบของตนมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบัผลการวจิยั

ของสมภพ ช่างปรีชา (2550, หน้า 92) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อความมีวินัยใน

ตนเองของนักเรียน ด้านการความรับชอบ เป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับมาก

  ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลางคอื ด้านความซือ่สตัย์ ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะนักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ยังต้องมีการพัฒนาความมีวินัยในตนเองในด้านนี้เพื่อให้มี

ประสบการณ์ มุมมองและแง่คิดของคุณธรรมในเรื่องดังกล่าวนี้ให้สูงมากเพิ่มข้ึนในโอกาสต่อไปได้ เพราะ

โดยภาพรวมแล้วนักเรยีนส่วนใหญ่ได้ให้ความส�าคัญกบัเรือ่งนีเ้ป็นไปตามการช้ีน�าและกระแสของคนในสงัคม 

สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ วยิะดา เศรษฐผล (2551, หน้า 97) ทีไ่ด้วจิยัเรือ่งความพงึพอใจของผู้ปกครอง

ที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนประชามงคลอ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนด้านความซื่อสัตย์ กระแสของสังคม

ส่วนใหญ่มีผลต่อการชี้น�าคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์และสุจริตของเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างมาก

 1.  ด้านการพึง่ตนเอง ความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ีต่อความมวีินยัในตนเองของนักเรียน

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า นักเรียนในวิทยาลัย

นาฏศิลปร้อยเอ็ด รู้จักการอาศัยพึ่งพาตนเองในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี จึง

ท�าให้ผู้ปกครองของนักเรียนเห็นว่า นักเรียนจะท�างานทุกอย่างได้ด้วยตนเอง เช่น รู้จักหาน�าอาหารมา
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประกอบรับประทานเอง รู้จักซักรีดเสื้อผ้า ดูแลความสะอาดในบ้าน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

จิราพร แสงสุนทร (2553, หน้า 84) ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเอง

ของนกัเรยีนโรงเรยีนปิยะมหาราชาลยั อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม และพบว่า ด้านการพึง่ตนเอง โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เพราะนักเรียนมีความสามารถท�างานทุกอย่างได้ด้วยด้วยตนเอง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ นักเรียนจะท�างานทุกอย่างด้วย

ตนเอง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่านกัเรยีนในวทิยาลยันาฏศลิปร้อยเอด็ สามารถประพฤตปิฏบิตัตินได้เหมาะสม 

กบัการส่ังสอนอบรมมาในสงัคมของครอบครวัเป็นอย่างด ีเกีย่วกบัเรือ่งการปลกูฝังให้รูจ้กัพึง่พาตนเองก่อน

เป็นล�าดับแรก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีดา พลีสุกานต์ (2553, หน้า 108) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึง 

พอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอความมวิีนยัในตนเองของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนเวยีงค�าวทิยาคาร 

อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และพบว่า ด้านการพึ่งตนเอง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก เพราะนักเรียน

รู้จักการพึ่งพาตนเองก่อนเป็นล�าดับแรก จึงสามารถท�างานทุกอย่างด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือ นักเรียนสามารถท�างานหา

รายได้ด้วยตนเองที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่านักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ความสามารถในการหา

รายได้ของแต่ละคนในสังคมปัจจุบันน้ัน มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกัน และประสบการณ์  

แรงจูงใจในการหารายได้ของเด็กและเยาวชนนั้น มีข้อจ�ากัดหลายประการ เช่น วัยวุฒิ และคุณวุฒิที่สังคม

จะให้ความเชื่อถือ เว้นแต่ความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์และสังคมให้ความส�าคัญหรือผู้ที่มีฐานะขัดสนยาก

ล�าบาก จ�าเป็นทีจ่ะต้องด้ินร้นอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ รวมทัง้ผูท้ีม่คีรอบครวัฐานะมัน่คงมีกจิการของตนสบืทอด

หลายอย่าง จึงจะมีโอกาสหารายได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยใน

ตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ในประเด็นนี้ จึงมีผลอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ จินตนา รอดบุญ (2553, หน้า ก) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยใน

ตนเองของนักเรยีนโรงเรยีนชมุพลโพนพสิยั อ�าเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย และพบว่า การพึง่ตนเองของ

นักเรียนโดยการหารายได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่จะสนับสนุน เช่น ความมานะ ความรู ้

ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์ วัยวุฒิ คุณวุฒิ และสภาพความเป็นอยู่ทางสังคม เป็นต้น

 2.  ด้านความขยนัหมัน่เพยีร ความพงึพอใจของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2 ทีม่ต่ีอนกัเรยีนวทิยาลยั

นาฏศลิปร้อยเอด็ จังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า เพราะนกัเรยีนวทิยาลยันาฏศลิป 

ร้อยเอ็ด มีความขยันมั่นเพียรมุ่งมั่นตามการปลูกฝังอบรมมาจากพื้นฐานด้ังเดิมของครอบครัว และมีความ

กล้าทีจ่ะแสดงออกในเรือ่งต่าง ๆ  ทัง้ด้านความคดิ และการด้านกระท�า ผูป้กครองนกัเรยีนจงึมคีวามพงึพอใจ

และความเชื่อมั่นในด้านความขยันหมั่นเพียรของนักเรียนในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมาลี

รัศมีโชติ (2554, หน้า 114) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อ�าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า “ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่

มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะนักเรียน มีความขยันมั่นเพียรมุ่งมั่น

ตามการปลูกฝังอบรมมาจากพื้นฐานดั้งเดิมของครอบครัว และมีความกล้าที่จะแสดงออกในเรื่องต่าง ๆ ทั้ง

ด้านความคิด และการด้านกระท�าได้เป็นอย่างดี
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   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุดคือ เมื่อได้รับมอบหมายให้ท�า

สิ่งใดนักเรียนจะท�าจนส�าเร็จ โดยไม่ปล่อยให้งานค้าง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่านักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป

ร้อยเอ็ด ปกติเป็นผู้ที่มีความสุภาพอ่อนโยนอยู่แล้ว จึงรับฟังค�าแนะน�าจากผู้ปกครองและครูอาจารย์ในทาง

ที่ดีไปประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ แสงนิล (2554, หน้า ข) ที่ได้วิจัยเรื่อง

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนประทุมคงคา อ�าเภอเมือง 

จงัหวัดสมทุรปราการ พบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอความมวีนัิยในตนเองของนกัเรยีนด้านความ

ขยันหมั่นเพียร อยู่ในระดับมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากนักเรียนเป็นผู้ท่ีมีความสุภาพอ่อนโยน รับฟังค�าแนะน�า

จากผู้ปกครองและครูอาจารย์และน�าไปประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความต่ืนตัวกระตือรือร้น 

ขวนขวายในเรื่องการหาทางท่ีจะท�าให้ชีวิตอยู่รอด จึงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งท่ีท�าให้ความขยันหมั่นเพียรของ

นักเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองอยู่ในระดับที่สูง

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือ นักเรียนจะทบทวนความรู้

ต่างๆ อยูเ่สมอ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในทศันะของผูป้กครองนกัเรยีนวทิยาลยันาฏศลิปร้อยเอด็ อาจมปีระสบการณ์ 

และมุมมองในเรื่องของการศึกษาในโลกสมัยปัจจุบันที่แตกต่างออกไปจากการศึกษาในอดีตอยู่บ้าง แต่การ

ให้การยอมรับในด้านความขยันหมั่นเพียรที่มีอยู่ในตัวของนักเรียน ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง  

เป็นเครื่องชี้วัดแสดงให้เห็นได้ว่า นักเรียนเองยังมีความขยันมั่นเพียรในการที่จะทบทวนความรู้ต่าง ๆ  

อันเป็นการที่จะน�าให้ไปสู่ความส�าเร็จในทางการศึกษาได้ในระดับหนึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารทิพย์ 

สขุประกาย (2555, หน้า ก) ทีไ่ด้วจิยัเรือ่งความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมต่ีอความมวีนิยัตนเองของนกัเรยีน

โรงเรียนกันยานุกลู อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ีและพบว่า ในด้านความขยนัหมัน่เพยีรในทศันะของผูป้กครอง

ได้ให้การยอมรบัในระดบัหน่ึงว่า นกัเรยีนเองยงัมคีวามขยนัมัน่เพยีร และพร้อมทีจ่ะพฒันาตนเองไปสูค่วาม

ส�าเร็จในทางการศึกษาในอนาคตได้

 3. ด้านความซื่อสัตย์ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน

วทิยาลยันาฏศลิปร้อยเอด็ จังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าผูป้กครองนกัเรยีน

เห็นว่า ความซื่อสัตย์ในสังคมของคนไทยในปัจจุบัน มีความหย่อนยานมากจากมาตรฐานเดิมของคนในยุค

รุ่นของผู้ปกครอง เช่น การยอมรับในความผดิการพูดในสิง่ทีเ่ป็นความจรงิ สิง่เหล่านีจ้ะได้รบัการสัง่สอนและ

อบรมให้ถือปฏิบัติกันในครอบครัวหรือสังคมของชุมชนอย่างเคร่งครัดสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงตา 

ประกายมาศ (2556, หน้า ข) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนโรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบ อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี และพบว่า “ระดับความ

พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความซื่อสัตย์ ถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่สังคมของคนไทยในสมัยก่อน

จะต้องรักษาไว้อย่างเคร่งครัด

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ นักเรียนไม่กล่าวโทษผู้อื่น เพื่อให้

ตนเองพ้นความผิด ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

อยู่ในระดับสูง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเกิดจากอิทธิพลของศาสนาที่ตนเองเคารพนับถือตามบรรพชนที่มี

กล่าวไว้ทกุศาสนา หรอืตามจารตีประเพณทีีถ่อืว่าเป็นสิง่ทีป่ระพฤตปิฏบิตั ิสอดคล้องกบังานวจิยัของ สมภพ 

ช่างปรีชา (2550, หน้า 88) ที่ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อความมีวินัยในตนเองของ
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นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานการประถม

ศึกษา จังหวัดเชียงราย และพบว่า ด้านความซื่อสัตย์เป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง 

เช่น การไม่กล่าวโทษผูอ้ืน่ เพือ่ให้ตนเองพ้นความผดิ ถือว่าเป็นประเดน็ทีส่�าคญัทีเ่กิดจากอทิธพิลของศาสนา

ที่ตนเองเคารพนับถือ หรือตามหลักจารีตประเพณีที่ต้องถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างเคร่งครัด

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือ นักเรียนได้ท�าข้อสอบตาม

ความสามารถด้วยตนเองโดยไม่พยายามถามผู้อืน่ ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มคีวามต้องการ

ทีจ่ะท�าตนไม่ให้มปัีญหาหรอืเป็นอปุสรรคต่อการศกึษาของตน แต่กระนัน้กย็งัมนีกัเรยีนส่วนใหญ่ทีย่งัมคีวาม

ซื่อสัตย์ และมีความเชื่อม่ันในความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เป็นจ�านวนมาก จึงมีผลท�าให้ประเด็น 

ดังกล่าวมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับงาน วิจัยของ วิยะดา เศรษฐผล (2551, หน้า 120)  

ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนประชามงคล

อ�าเภอทองผาภมู ิจังหวดักาญจนบรุ ีและพบว่านกัเรยีนส่วนมากจะมคีวามตัง้ใจด ีและพร้อมทีจ่ะรกัษาวนิยั

ในตนเองตากฎระเบยีบของทางโรงเรยีนและสงัคม เช่น มคีวามซือ่สตัย์และจรติในเรือ่งการใช้ความสามารถ

ในด้านต่างๆ ด้วยตนเองโดยไม่พยายามถามผู้อื่น เป็นต้น

 4. ด้านความรับผิดชอบ ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เป็นเพราะว่านักเรียน

วทิยาลยันาฏศลิปร้อยเอด็ มคีวามประพฤตทิีผู่ป้กครองส่วนใหญ่เหน็ว่า เป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง

ได้เป็นอย่างดี เช่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองในเรื่องงานที่ได้รับมอบหมายจากครูอาจารย์หรือผู้ปกครอง

จนส�าเร็จเรียบร้อยทุกครั้งโดยไม่มีปัญหา และเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ โดยนักเรียนจะพยายามท�างาน

ให้ส�าเรจ็แม้จะมคีวามเหนือ่ยยากล�าบากเพียงใดกต็ามสอดคล้องกบังานวจิยัของจริาพร แสงสนุทร (2553, 

หน้า 112) ที่ได้วิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน 

ปิยะมหาราชาลัย อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม และพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องหน้าท่ีการงานที่ได้รับมอบหมายจากครูอาจารย์หรือผู้ปกครองจนส�าเร็จเรียบร้อย

ทุกครั้งโดยไม่มีปัญหา

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ คอื เมือ่อาจารย์ให้การบ้านหรอื

งานอื่นใด นักเรียนจะท�าเสร็จทุกครั้ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นผู้มีความรู้

ความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองได้เป็นอย่างดี ท�าให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อถือจนเป็นที่ไว้

วางใจได้ ทั้งหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อตนเองและผู้อื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีดา พลีสุกานต์ (2553, 

หน้า ข) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที ่3 โรงเรยีนเวยีงค�าวทิยาคาร อ�าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย พบว่า “ความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอ

ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนด้านความรับผิดชอบ นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความ 

รับผิดชอบที่มีต่อตนเองได้เป็นอย่างดี ท�าให้ผู้ปกครองเกิดความเช่ือถือจนเป็นท่ีไว้วางใจได้ ท้ังในหน้าท่ี 

รับผิดชอบที่มีต่อตนเองและผู้อื่นทุก ๆ เรื่อง

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ นักเรียนคอยให้ความช่วยเหลือ

ผู้อื่น หรือมุ่งบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมอยู่อย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองของ
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นักเรียนนาฏศิลปร้อยเอ็ด พิจารณาถึงความรับผิดชอบของนักเรียนท่ีมีต่อตนเองและผู้อื่นท่ีอยู่ในสังคมว่า 

เป็นส่ิงทีต้่องใช้เวลาในการฝึกฝนตนเองจนมีจติสาธารณะเกดิขึน้สงูในตนเอง เพราะความรบัผดิชอบในเรือ่ง

การช่วยให้ความเหลือผู้อื่น หรือการมุ่งบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมนั้น เป็นเรื่องของการเสียสละที่

คนส่วนใหญ่โดยทั่วไปกระท�าได้อยากยิ่งอยู่แล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา รอดบุญ (2553, หน้า 

ข)ทีไ่ด้วิจยัเร่ืองความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนชมุพลโพนพสิยั 

อ�าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และพบว่า การช่วยให้ความเหลือผู้อื่น หรือการมุ่งบ�าเพ็ญประโยชน์แก่

สังคมส่วนรวมนั้น เป็นเรื่องของการเสียสละที่คนส่วนใหญ่โดยทั่วไปกระท�าได้อยาก ในรายข้อมีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับมาก

 5.  ด้านการควบคุมตนเองความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของ

นักเรยีนวทิยาลยันาฏศลิปร้อยเอด็ จังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า นกัเรยีน

สามารถควบคุมตนเองในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้เป็นอย่างดี เช่น การไม่แสดงความท้อแท้ ผิดหวังเมื่อรู้ว่าผล

การสอบที่ได้ต�่ากว่าความคาดหวังไว้การควบคุมตนเองเพื่อมุ่งท�าภารกิจให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ การควบคุม

ตนเองในเรื่องการอ่านหนังสือตามตารางเวลาที่ก�าหนดไว้ การควบคุมตนเองในเรื่องของกิริยามารยาทเมื่อ

ขณะเข้าใช้ห้องสมุด การควบคุมตนเองในเรื่องการใช้สิ่งของที่หยิบยืมมาจากผู้อื่นด้วยความระมัดระวังการ

ควบคุมตนเองในเรื่องการมีความอดกลั้นและอดทนต่อความหิว และการรักษากิริยาท่ีดีงามไว้อยู่เสมอ ดัง

นัน้ ผูท้ีม่วีนิยัในตนเองจะมคีวามรับผดิชอบสูงมคีวามวิตกกงัวลน้อยและมคีวามอดทนมเีหตุผลมคีวามยดืหยุน่

ในความคิดและพฤติกรรมทางสังคมสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิกกิ้นส์ และคณะ (Wiggins and others, 

2011) (อ้างถงึใน, กมลทพิย์ เกตุธาดา, 2556, หน้า 40) ทีไ่ด้วจิยัเรือ่งความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรยีน-

นักศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม ซึ่งพบว่าผู้ที่มีวินัยในตนเองจะมี

ความรบัผดิชอบสูง มคีวามวติกกงัวลน้อย มคีวามอดทน มเีหตผุล มคีวามยดืหยุน่ในความคดิและพฤตกิรรม

ทางสังคมและมีสุขภาพที่ดีกว่าผู้ที่ขาดวินัยในตนเอง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือนักเรียนจะไม่แสดงความท้อแท้ 

ผิดหวังเม่ือรู้ว่าผลการสอบต�า่กว่าทีคิ่ดไว้ ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า เพราะนักเรยีนวทิยาลยันาฏศลิปร้อยเอด็ 

เข้าใจถึงกฎเกณฑ์การประเมินผลของการศึกษาว่า ผลของการประเมินที่ได้รับนั้น เป็นไปตามสภาพของ

นักเรียนในขณะหนึ่ง ๆ ที่อาจมีความพร้อม ความตั้งใจ รวมท้ังปัญหาอื่น ๆ ของชีวิตท่ีได้รับอยู่มีความ 

แตกต่างกัน จึงท�าให้ได้รับผลจากการสอบนั้นต่างไปจากความคาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสน่ห์ 

แสงนิล (2554, หน้า 91) ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีน

โรงเรียนประทุมคงคา อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยพบว่า ด้านการควบคุมตนเองของนักเรียนใน

เรื่อง การไม่แสดงความท้อแท้ผิดหวัง เมื่อรู้ว่าผลการสอบต�่ากว่าที่คิดไว้ เพราะเข้าใจได้ถึงสภาพของความ

พร้อม ความตั้งใจจริงของตนเองเสมอ” 

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ แม้อาจารย์ไม่อยู่ในห้องเรียนแต่

นักเรียนก็ยังท�างานที่ได้รับมอบหมายจนส�าเร็จ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด มี

การควบคมุดแูลตนเองได้อยูใ่นระดบัทีด่ ีถอืได้ว่าภาพรวมของนกัเรยีนในด้านนี ้เป็นสิง่แสดงให้เหน็ถงึความ

พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ไปสู่ความส�าเร็จในด้านอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้ปกครองนักเรียนจึงมีระดับความ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

พงึพอใจความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีนอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธารทพิย์ สขุประกาย 

(2555, หน้า ก) ท่ีได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อความมีวินัยตนเองของนักเรียนโรงเรียน

กันยานุกูล อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเอง

ของนักเรียนในด้านการควบคุมตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะนักเรียนรู้จักการควบคุมตนเอง 

เพื่อให้อยู่ในระเบียบที่ดีงามตามภารหน้าที่ที่ก�าลังกระท�าอยู่ด้วยความตั้งใจ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมใน

ทางการศึกษา และความพร้อมในด้านอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตนของบุคคลด้วย

2.  เปรยีบเทยีบความพึงพอใจของผู้ปกครองทีม่ต่ีอความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีนวทิยาลยั

นาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1.  จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัยใน

ตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันผลการวิจัย พบว่า 

  ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัย

นาฏศลิปร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั ทัง้นีอ้ธบิายได้ว่า การแสดงความพงึพอใจ 

ในประเด็นนี้ เพศ ไม่ใช่ปัจจัยท่ีส�าคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันในทางความพึงพอใจอย่าง 

มนียัยะทางสถติิได้ เพราะความแตกต่างกนัในทางเพศ กย่็อมจะมคีวามสามารถหรอืความรบัรูไ้ด้ถงึพฤตกิรรม

หรือการแสดงออกต่าง ๆ ของนักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตามความเป็นจริง 

ครบทั้ง 5 ด้าน เท่ากัน คือ ด้านการพึ่งตนเอง ด้านความขยันหมั่นเพียร ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความรับผิด

ชอบ และดา้นการควบคุมตนเอง ดงันัน้ ผลของความพงึพอใจของผู้ปกครองทีม่ตีอ่นักเรียน จึงท�าใหม้ีผลไม่

แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั ดวงตา ประกายมาศ (2556, หน้า ข) ทีไ่ด้วจิยัเรือ่งความพงึพอใจของ

ผูป้กครองทีม่ต่ีอความมวีนัิยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนลอืค�าหาญวารนิช�าราบ อ�าเภอวารนิช�าราบ จงัหวัด

อุบลราชธานี ซึ่งพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกรองนักเรียนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัย

ในตนเองของนักเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

 2.  จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผู้ปกครองที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัยใน

ตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า

  ผู้ปกครองที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัย

นาฏศิลปร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า อายุของผู้ปกครอง

นักเรียน ไม่ได้เป็นเครื่องช้ีวัดถึงข้อแตกต่างของความพึงพอใจได้เสมอไป เพราะพฤติกรรมเชิงประจักษ์ที่ 

ผู้ปกครองได้พบเห็นจากตัวนักเรียนที่ได้แสดงออกมา ผู้ปกครองจะมีอายุต่างกันมากน้อยเพียงใดก็ตาม  

ย่อมสามารถทีจ่ะรับรูแ้ละเข้าใจได้เท่าเทยีมกนั ในฐานะของผูป้กครองโดยไม่มคีวามแตกต่างกนั ซึง่สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ เสน่ห์ แสงนลิ (2554, หน้า ข) ทีไ่ด้วจิยัเรือ่งความพงึพอใจของผูป้กครองท่ีมต่ีอความมวีนิยั

ในตนเองของนกัเรยีนโรงเรยีนประทมุคงคา อ�าเภอเมอืง จังหวดัสมทุรปราการ ซ่ึงพบว่า ผลการเปรยีบเทียบ

ความพึงพอใจของนกัเรยีนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีน โดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน

 3.  จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผู้ปกครองที่มีระดับชั้นการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

ความมวีนัิยในตนเองของนกัเรยีนวทิยาลยันาฏศลิปร้อยเอด็ จงัหวัดร้อยเอด็ แตกต่างกนั ผลการวจิยั พบว่า
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  ผู้ปกครองที่มีระดับชั้นการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 

ระดบัชัน้การศกึษาของผูป้กครองนกัเรยีน เป็นปัจจัยหนึง่ของกระบวนการทีน่�าให้เป็นสูค่วามรูแ้ละความเข้า

ที่ถูกต้องได้ ส่วนความมีวินัยในตนเองของนักเรียนที่ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดมากที่สุด ย่อมสามารถรับรู้

และเข้าใจได้ถึงความเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองของนักเรียนได้อย่างแจ่มชัดกว่าบุคคลอื่น โดยปกติวิสัยตาม

ธรรมชาตขิองผูป้กครองทีเ่ป็นผูไ้ด้เหน็ถงึพฤตกิรรมต่าง ๆ  ในชวีติประจ�าวนัของนกัเรยีนมากทีส่ดุบคุคลหนึง่ 

ดังนั้น ระดับช้ันการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในกรณีดังกล่าวนี้ จึงท�าให้ไม่มีความแตกต่างกันในระดับ

ของความพึงพอใจต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดย

รวมและรายด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชัย เนตรข�า (2556, หน้า 95) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจ

ของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

และผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีช้ันปีท่ีศึกษาต่างกัน ผู้ปกครองมี

ความพึงพอใจต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

8.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบจากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 

ระดับ ดังนี้

1.  ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

 พบว่า ความพงึพอใจของผูป้กครองทีมี่ต่อความมวีนัิยในตนเองของนกัเรียนวทิยาลยันาฏศลิป

ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าเป็นความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อ

นักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด อยู่ในขั้นที่ดี จึงจ�าเป็นที่จะต้องรักษาระดับมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วนี้ให้

คงไว้ต่อไป และพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดในโอกาสต่อไป

 ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือด้านความรับผิดชอบ ดังนั้นผู้ท่ี

เกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ควรที่จะท�าให้เกิดการพัฒนาที่ดีแก่คุณภาพของความมีวินัยใน

ตนเองของนักเรียน และควรที่จะรักษาหรือหาแนวทางในการที่จะเสริมสร้างพัฒนาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่

ผู้ปกครองจนถึงระดับที่ดีที่สุดในโอกาสต่อไป

 1.  จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูด้านที ่1 คอืด้านการพึง่ตนเองพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดังนั้น จึงควรรักษามาตรฐานดังกล่าว คือ ด้านการพึ่งตนเองของนักเรียนที่ดีอยู่แล้วนั้นให้คงอยู่ต่อไป และ

หาแนวทางเร่งพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน เพื่อท่ีจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดียิ่งข้ึนจนถึง

ระดับมากที่สุดในโอกาสต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ นักเรียนจะท�างานทุกอย่างด้วย

ตนเอง ดงัน้ัน จงึควรทีจ่ะรกัษามาตรฐานทีดี่ในเรือ่งดงักล่าวนีไ้ว้ และเพิม่พนูพฒันาทกัษะในด้านต่าง ๆ  เพือ่

การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาของชีวิตจนมีผู้ปกครองมีความพึงพอใจถึงระดับมากที่สุดในโอกาสต่อไป



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 175

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 2.  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 2 คือด้านความขยันหมั่นเพียร พบว่า โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ดงันัน้ จงึควรรกัษาและพฒันาในสว่นที่ดขีองความมวีนิัยในตนเองด้านความขยัน-หมัน่เพยีรนีไ้ว้ 

ไปจนถึงระดับมากที่สุดในโอกาสต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ เมื่อได้รับมอบหมายให้ท�าสิ่งใด

นักเรียนจะท�าจนส�าเร็จ โดยไม่ปล่อยให้งานค้าง ดังนั้น จึงควรที่จะรักษาระดับมาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนา

ความมีวินัยในตนเองดังกล่าว จนถึงระดับมากที่สุดในโอกาสต่อไป

 3.  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านท่ี 3 คือด้านความซ่ือสัตย์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลางดงันัน้จงึควรจะเร่งพฒันาระดบัมาตรฐานความมีวนิยัในตนเองของนกัเรยีนด้านนีใ้ห้สงูมากเพิม่ยิง่ข้ึน 

จนถึงระดับมากที่สุดในโอกาสต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือนักเรียนไม่กล่าวโทษผู้อื่น เพื่อให้

ตนเองพ้นความผดิ ดงันัน้ จงึควรทีจ่ะรกัษามาตรฐาน และพฒันาแนวทางของการปฏิบตันิี ้จนถงึระดบัมาก

ที่สุดในโอกาสต่อไป

 4.  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 4 คือด้านความรับผิดชอบ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ดังนั้น จึงควรรักษาและพัฒนาคุณภาพความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในด้านความรับผิดชอบนี้ไว้ 

ไปจนถึงระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุดคือเม่ืออาจารย์ให้การบ้านหรือ

งานอืน่ใด นักเรยีนจะท�าเสรจ็ทกุครัง้ ดงันัน้ จงึควรทีจ่ะรกัษาและพฒันาระดบัมาตรฐานของความมวีนิยัใน

ตนเองของนักเรียนนี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไป 

 5.  จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านที ่5 คอืด้านการควบคมุตนเอง พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก ดงันัน้ จงึควรรกัษาและพัฒนาคณุภาพของความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีนในด้านนี ้จนถงึระดบัมาก

ที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือนักเรียนจะไม่แสดงความท้อแท้ 

ผิดหวังเมือ่รู้ว่าผลการสอบต�า่กว่าทีค่ดิไว้ ดังนัน้ จงึควรทีจ่ะรักษาและพฒันาระดบัมาตรฐานของความมวีนิยั

ในตนเองของนักเรียนข้อนี้ไว้ ไปจนถึงระดับมากที่สุดต่อไป

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรศึกษาความพงึพอใจของผูป้กครองท่ีมต่ีอความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีนในวทิยาลยั

อาชีวศึกษาในโครงการของโรงเรียนวิถีพุทธ 

 2)  ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน

การกุศลของพระพุทธศาสนา

 3)  ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน

บาลีสาธิตศึกษาของพระสงฆ์



Vol.5 No.1 January - June 2016176

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

9. บรรณานุกรม

 1.  หนังสือทั่วไป

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). คู่มือครูจริยธรรมศึกษาชั้นมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์กรมการศาสนา. 

กัลยาวานิชย์บัญชา. (2548). สถิติส�าหรับงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์

และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จักรพรรดิ์ ใจสมุทร. (2556). พื้นฐานจริยธรรมภาค 2. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

เจนจิราพุ่มเกษร. (2556). การสอนจริยธรรมในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

เฉลิมชัย วรรณพรม. (2553). จริยธรรมในสังคมไทย.กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์ โอ.โอ. เอ็ม.

ชนะชัย รอดพิมพ์. (2555). สังคมกับจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

ดวงใจ อินทมาศ. (2556). การปลูกฝังของความมีวินัยในตนเอง.กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์สุขภาพใจ.

 2.  วิทยานิพนธ์

กชนิภา แก้ววิเชียร. (2553). ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน

เทพมงคลรังษี อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กมลทิพย์ เกตุธาดา. (2556). ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียน 

สรุาษฎร์เทคโนโลยช่ีางอตุสาหกรรม. วทิยานพินธ์ครศุาสตรอตุสาหกรรมมหาบัณฑติ, สาขาวชิาการ

บริหารอาชีวศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง.

ไกรฤทธิ ์อมรจนัทร์. (2556). ความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอการจดัการศกึษา : กรณศีกึษาโรงเรยีนพชิยั

อ�าเภอพชิยั จังหวดัอตุรดิตถ์. วทิยานพินธ์ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ, บณัฑติวทิยาลยั, มหาวทิยาลยั

นเรศวรพิษณุโลก.

จริยา กั้วเจริญ. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อความมีจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน

หนองม่วง อ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐศาสตร์

การปกครอง, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

10.  ค�าขอบคุณ

ผูวิ้จยัในฐานะทีไ่ด้เป็นผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกับการศกึษา และด้านจรยิธรรมได้เลง็เหน็ความส�าคญัและ

ปัญหาเกีย่วกบัความมวิีนยัในตนเองของนกัเรยีนวทิยาลยันาฏศลิปร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ จงึสนใจทีจ่ะท�า

วิจัยในเรื่องนี้และส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือหลายๆฝ่ายอาทิเช่นพระครูวิจิตร

ปัญญาภรณ์,ดร.และ ดร.กุศล ศรีสารคาม ตลอดจนเพื่อนสหธรรมิก และแรงสนับสนุนจากสมาชิกใน

ครอบครัว นักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นก�าลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนงานด้านเอกสารที่

ใช้ในการประกอบท�าวิทยานิพนธ์นี้เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา 

ขอบคณุไว้ ณ โอกาสน้ี ผู้วจัิยหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า รายงานการวจิยัเรือ่งนีค้งจะอ�านวยคณุประโยชน์แก่วิทยาลยั

นาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้สนใจพอสมควร
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การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ 

AN ANALYTICAL STUDY OF BUDDHADASA BHIKKHU’S BUDDHIST  

PHILOSOPHY-BASED CONCEPTS ON PEACE

พระมหาใจสิงห์ สิริธมฺโม (เถื่อนศรี)1

 PHRAMAHA JAISING SIRIDHAMMO (THUANSRI)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาพุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพโดยทั่วไป 2. เพื่อศึกษา

พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ และ 3. เพ่ือวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพ

ตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงเน้นการวิจัยทางเอกสาร โดยศึกษาจากพระไตรปิฎก 

และจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัยปรากฏว่า สันติภาพโดยทั่วไปตามทัศนะของพุทธปรัชญา หมายถึง ความสงบ หรือ

ความมีสันติ ซึง่มหีลายระดับด้วยกันตามผลทีไ่ด้รบัจากการฝึกฝนของตนเอง ตัง้แต่ปถุชุน ทีม่ศีลี 5 ไปจนถงึ

พระอรหันต์ ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าถึงพระนิพพาน ด้วยการมุ่งเน้นให้ค�านึงถึงเหตุผลแห่งการที่จะท�าให้เกิดความ 

ไม่สงบสุข ทั้งในทางกาย วาจา และใจ ด้วยสุจริต 3 คือ คิดดี พูดดี และท�าดี โดยเฉพาะในด้านจิตใจที่พุทธ

ปรชัญาต้องการให้รูจั้กเรยีนรูเ้พือ่แยกแยะดีชัว่ออกจากกนัได้ เพือ่ความสงบสขุของตนเองและผูอ้ืน่หรอืสงัคม

ส่วนรวม แล้วหมัน่เพยีรฝึกฝนตนตามแนวทางของพทุธปรชัญาตามก�าลงัความสามารถ หรอืตามสถานภาพ

ของตนเองที่เป็นอยู่ในสังคม 

พุทธปรชัญาเรือ่งสันติภาพตามทศันะของพทุธทาสภกิขุ คอื ความสงบสขุท่ีเกดิจากจติใจของบุคคล

ผู้มีศีลธรรมอันดีงามและชอบธรรมไว้คอยก�ากับดูแลกาย วาจา และใจ ตามแนวทางของพุทธปรัชญา  

มี 2 ระดับ ได้แก่ ความสงบของผู้ที่ยังมีกิเลสเจือปน เป็นสันติภาพในแง่ของภาษาคน และความสงบของ 

ผู้ที่ส้ินจากกิเลสเจือปนแล้ว เป็นสันติภาพในแง่ของภาษาธรรม ซึ่งมีอยู่ในระดับบุคคล สังคม และโลก  

ซึง่มคีวามหมายครอบคลมุไปถงึความสงบของสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ วตัถุ คอื สิง่ท่ีเป็นปกตติามธรรมชาติ

ทั้งหลาย ทางจิต และทางสติปัญญา ด้วยความเข้าใจต่อบริบทของชีวิต โดยอาศัยศีลธรรมท่ีดีงามเป็นข้อ

ประพฤติตนบนความเห็นที่ชอบถูกต้องในด�าเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญา คือ รู้และเข้าใจในการคิด พูด และท�า 

ตามความเหน็ท่ีถูกต้องชอบธรรมของตนโดยให้ยดึหลกัศลีธรรมเป็นใหญ่ ไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตนในฐานะ

ทีเ่ป็นเพือ่นเกดิ แก่ เจบ็ และตาย ทีอ่ยูร่่วมโลกเดยีวกัน ทัง้สนัตภิาพในระดบัโลกียะ คอืผูท้ีย่งัมกิีเลสเจอืปน 

และระดับโลกุตตระของผู้ที่ไร้ซึ่งกิเลสอาสวะเจือปนที่มีต่อบุคคล สังคม และโลก คือ สันติภาพอันแท้จริง

1 ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
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การวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ พบว่า ประโยชน์สันติภาพ

ในระดบัโลกยีะทัง้ทีเ่ป็นของบคุคล สงัคม และโลก ล้วนแต่เป็นความสงบสขุ ความสนัต ิทีเ่กือ้กลูสมัพนัธ์กนั 

กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีความสงบสุข สังคมอื่น ๆ ก็มีความสงบสุขด้วย และประโยชน์สันติภาพในระดับ  

โลกตุตระ ทัง้ทีเ่ป็นของบุคคล สงัคม และโลก ล้วนก่อให้เกิดความสงบสขุ ความมสีนัตภิาพแก่ตนเองได้อย่าง

สูงสุดแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์อื่น ๆ แก่ทุกสังคม และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้มากเช่นเดียวกัน

ค�าส�าคัญ: 1. สันติภาพ 2. พุทธปรัชญา 3. สันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

ABSTRACT

This research serves the purposes: 1. to study Buddhist philosophy on peace in 

general, 2. to pursue Buddhist philosophy on peace in Buddhadasa’s point of views, and 

3. to analyze philosophy on peace in his points of views. It has been conducted through 

the qualitative research methodology, garnering data from relevant secondary sources. 

Outcomes of the research have revealed the following findings: According to  

Buddhist philosophy, peace in general refers to tranquil or state of calmness, having many 

levels; it stems from self-practice, ranging from a person observing five precepts to an 

Arahant who has attained Nirvana by having put the emphasis on mulling reasons that lead 

to unrest in bodies, in words and minds through three good conducts. Specifically in the 

aspect of mind, Buddhist philosophy requires ones to learn how to enable them to abstract 

good deeds from bad ones for the sake of their own and others’ happiness or of the  

society in all. Thereafter, they make the greatest efforts following the approach of Buddhist 

philosophy owing to their powers of abilities or their own potentials that prevail in the 

society. 

Buddhist philosophy on peace following Buddhadasa’s point of views is blissful 

peace stemming from benign and righteous person’s mind in order to direct and take good 

care of body, speech and mind. According to the approach of Buddhist philosophy, there 

are two levels of peace. The first belonging to anyone with defilements is the peace in the 

perspective of human language. Another level is the peace of someone who has no  

defilements at all, namely, one who attains Nirvana. it is peace in the perspective of 

dharma language, which exists in the levels of persons, society and the world. It has its 

meaning covering the peace of society, politics, economy, which is normal in nature, its 

meaning embracing the peace of society, politics and economy. As to material, peace is 

prevalent in natures, in mind and wisdom. With understanding of the context of life through 

good morality, ones who have peace in mind behave themselves on the way of right 
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thoughts, living their life as a man of wisdom, namely, knowing and understanding of  

thinking, speaking and acting following their own right thoughts based morality as the most. 

Moreover, they should not look for their own interests, treating others as friends living in 

the same world with the same destiny. Peace in both the worldly level and transcenden-

tal one is the real peace.

Results of analyses of Buddhist philosophy on peace according to Buddhadasa’s 

point of views have revealed following findings. Benefits of peace in the worldly level 

belonging to a personal, society and the globe are all happiness and peace which are in-

terconnected with another, i.e., when a person experience happiness, other societies are 

happy as well. Benefits of peace at transcendent level belonging to a person, society and 

the globe not only bring about calm and peace to oneself completely, but also generate 

other benefits to every society and other environments as much as possible.

Keywords: 1. The peace 2. Buddhist philosophy 3. The peace Buddhist philosophy from 

Buddhadasa Bhikku’s of concept

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

แนวคิดในเรื่องสันติภาพในปัจจุบัน ได้ถูกน�ามากล่าวถึงอย่างกว้างขวางหลายมุมมองตามทัศนะ

ของผูท่ี้ศกึษา ซึง่มทีัง้ในสงัคมระดบัเลก็ตัง้แต่ครอบครวัไปจนถงึสงัคมระดบัโลก แต่ในทศันะต่าง ๆ  เหล่านัน้ 

พุทธทาสภิกขุ มองว่า สันติภาพในพุทธปรัชญา มิได้มีจ�ากัดอยู่เพียงแค่ความไม่ต้องการความเดือดร้อน 

ไม่สงบสุขต่าง ๆ  ของมนุษย์โดยทั่วไปเท่านั้น ดังนั้น สันติภาพตามทัศนะของชาวโลกจึงยังไม่ใช่สันติภาพอัน

แท้จริง ซ่ึงยงัมลีกึออกไปยิง่กว่าความเข้าใจของคนในระดบัธรรมดา ซึง่จะเหน็ได้จากความต้องการสนัตภิาพ

ของคนปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่อาจที่จะท�าให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นได้อย่างแท้จริง ยังมีการเบียดเบียนสร้าง

ทุกข์ให้แก่กันและกันอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น ประเด็นความเข้าใจและมุมมองในเรื่องดังกล่าวของเรื่อง

สันติภาพ จึงเป็นปัญหาส�าคัญที่จะต้องเรียนรู้และศึกษา เพื่อให้เกิดทัศนะที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่า  

ความต้องการสงบสุขในเบื้องต้นของมนุษย์นั้น จึงไม่อาจที่ท�าให้เกิดสันติภาพแก่ตนเองหรือสังคมได้ 

อย่างแท้จริงเช่นสังคมโลกในปัจจุบัน (พุทธทาสภิกขุ, 2531, หน้า 52)

ความส�าคัญของพทุธปรชัญาเรือ่งสนัติภาพ ตามทัศนะของพทุธทาสภกิขุ มคีวามเกีย่วข้องกับมนษุย์

ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ เพราะชีวิตทุกชีวิตล้วนแต่ต้องการสันติภาพและอยู่ได้ด้วยความมีสันติภาพ เพราะเมื่อ

ใดท่ีมนุษย์ขาดความเป็นอิสรภาพที่มีอยู่แก่ตน ขาดความสงบร่มเย็นทั้งในทางร่างกายและจิตใจแล้ว  

มนุษย์ทุกคนจึงต้องลุกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสันติภาพอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสังคม 

โลกมนุษย์มาช้านานแล้ว เช่น การเรียกร้องของคนในยุคที่มีการซื้อขายคนเอาไปเป็นทาสแรงงาน หรือการ

เรยีกร้องสันติภาพในปาเลสไตน์ การเรยีกร้องสนัตภิาพในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย การเรยีก

ร้องของกลุ่มสตรีเพื่อหยุดการเอารัดเอาเปรียบคุกคามในทางเพศ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ว่า สันติภาพ 
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เป็นความต้องการของคนทัว่ทัง้โลก และมสีภาพปัญหาและระดบัของความรนุแรงเพิม่สงูขึน้ ซึง่ปรากฏเป็น

ข่าวในสื่อต่าง ๆ  ให้ได้พบเห็นอยู่เสมอ เนื่องจากสันติภาพภายนอกที่ทุกคนมุ่งหวังที่จะให้เกิดนั้น เป็นสิ่งที่มี

มูลเหตุพื้นฐานมาจากการขาดสันติภาพที่มีอยู่ภายในจิตใจของตน ซึ่งได้แก่ การถูกควบคุมจากอ�านาจของ

กิเลสตัณหา ที่ก่อเกิดความไม่สงบสุขต่าง ๆ แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมได้นั่นเอง ดังนั้น พุทธปรัชญาเรื่อง

สันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ จึงเป็นสันติภาพที่มองลึกลงไปจากความปกติอันเป็นความต้องการ

ตามวถิขีองชาวโลกโดยทัว่ไป สนัตภิาพทีจ่ะเกดิขึน้ได้อย่างแท้จรงินัน้ จะต้องเกดิขึน้มาจากจติส�านกึดทีีม่อียู่

ภายใน อันเน่ืองมาจากการถกูฝึกขดัเกลาให้เบาบางจากรากเหง้าแห่งอกศุลมลู หรอืถึงจนหมดสิน้แล้วเท่านัน้ 

คือ โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นสาเหตุที่จ�าเป็นต้องศึกษา เพราะเกี่ยวข้องกับสันติภาพของมนุษย์ในทุกระดับ

ทั้งระดับบุคคล ระดับสังคม และระดับโลก (ทศพล ป้องไพบูลย์, 2549, หน้า 6)

พทุธปรชัญาเรือ่งสนัตภิาพตามทศันะของพทุธทาสภกิข ุเป็นอกีทศันะหนึง่ทีม่องปัญหาของเรือ่งนี้

ว่า การสร้างสันติภาพที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่สังคมของโลกมนุษย์ได้นั้น จะต้องแก้ไขที่จิตใจของตนเป็น

ส�าคญั กล่าวคอื ถ้ารู้จักการฝนจิตใจให้มองเหน็โลกตามความเป็นจรงิด้วยสตปัิญญาแล้ว กจ็ะเข้าใจโลกเข้าใจ

ตนเองตามความเป็นจริง อ�านาจของกิเลสตัณหาท้ังหลายท่ีบีบคั้น ก็จะลดน้อยเบาบางลงตามก�าลังความ

สามารถจนถึงดับสนิท ซึ่งจะท�าให้เกิดสันติภาพความสงบสุขได้ท้ังภายในและภายนอก ท้ังแก่ตนเองและ 

ผูอ้ืน่ และเมือ่จติใจสงบสขุ ไม่อยูใ่นอ�านาจของกเิลส การคดิ พดู และท�า กย่็อมจะออกมาในทางทีดี่มเีหตผุล 

เป็นคุณประโยชน์ปราศจากโทษ ตามหลักการของพุทธปรัชญา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เพราะฉะนั้น  

งานวิจยัในเร่ืองน้ี จึงเป็นอกีแนวทางหนึง่ทีจ่ะท�าให้ทกุคนได้เรยีนรูถ้งึสนัตภิาพอนัแท้จรงิในพทุธปรชัญาตาม

ทัศนะของพุทธทาสภิกขุว่า เมื่อก�าจัดตัวตนคือความยึดถือมั่นให้เบาบางลงได้บ้างแล้ว สังคมส่วนรวมก็จะ

เกิดความสงบสุขร่มเย็นลงได้ มีความเป็นอิสรภาพ ปลอดโป่รง จากการควบคุมด้วยอ�านาจของกิเลส  

เริ่มจากการฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่รู้จักมีคุณธรรม จริยธรรม ในเบื้องต้น ได้แก่ เบญจศีล-เบญจธรรม เป็นต้น 

(ประสิทธิ์ พรหมวิชิต, 2549, หน้า 85)

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะท�าการวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่อง

สันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ ว่า สันติภาพในพุทธปรัชญาตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ  

มรีายละเอยีดและสาระส�าคญัอย่างไร ทีส่ามารถจะน�าไปใช้เป็นแนวทางเพือ่ศกึษาพฒันาความรูค้วามเข้าใจ

ของคนในสงัคม ซึง่น่าทีจ่ะท�าให้เกดิความผาสกุแก่คนในชาตหิรอืหมูค่นในสงัคมได้เป็นอย่างดยีิง่ขึน้ในโอกาส 

ต่อไป โดยผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังต่อไปนี้ คือ

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาพุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพโดยทั่วไป

2.2  เพื่อศึกษาพุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

2.3  เพื่อวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ
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3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.1  ท�าให้ทราบพุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพโดยทั่วไป

3.2  ท�าให้ทราบพุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

3.3  ท�าให้ทราบการวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

3.4  น�าผลจากการวิจัยไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวิจัย และเผยแผ่หลักค�าสอนเกี่ยวกับ

ประโยชน์ของพุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเน้นการวิจัยทางเอกสาร 

(Documentary Research) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

4.1  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย 

ฉบับหลวง พุทธศักราช 2525

4.2  รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์  

วิเสสต่าง ๆ และจัดล�าดับความเกี่ยวข้อง ความส�าคัญในเรื่องเหตุผล และที่มา เพื่อแยกประเภท

4.3  รวบรวมข้อมลูจากเอกสาร งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคิดพทุธปรชัญาเรือ่งสนัตภิาพตามทัศนะ

ของพุทธทาสภิกขุ

4.4  น�าเสนอผลการวิจัย โดยรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

5.  ผลการวิจัย

การศกึษาเชงิวเิคราะห์พทุธปรชัญาเรือ่งสนัตภิาพตามทศันะของพทุธทาสภกิขุ พบว่า พทุธปรชัญา

เรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ คือ ความสงบสุขที่เกิดจากจิตใจของบุคคลผู้มีศีลธรรมอันดีงาม

และชอบธรรมไว้คอยก�ากับดูแลกาย วาจา และใจ ตามแนวทางของพุทธปรัชญา มี 2 ระดับ คือ ความสงบ

ของผูท้ีย่งัมกีเิลสเจือปน และความสงบของผูท้ีส่ิน้จากกเิลสเจอืปนแล้ว คอืพระนพิพาน ซึง่จดัเป็นสนัตภิาพ

อนัแท้จรงิของบคุคล และมีความหมายครอบคลมุถงึความสงบของสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ วตัถ ุ(ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมทั้งหลาย) และความสงบทางจิต หรือทางสติปัญญาด้วย ดังนั้น สันติภาพ จึงมีนัยที่ต่างกัน  

กล่าวคือ ความต้องการสันติภาพขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้ที่ต้องการสันติภาพว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับใด 

คือ ผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับกิเลสอาสวะ ก็จะมีทัศนะเป็นไปตามบัญญัติของโลกหรือเป็นตาม ที่พุทธทาสภิกขุ

ท่านเรียกว่า “สันติภาพในระดับโลกียะ” (ภาษาคน) และผู้ที่ไร้ซึ่งกิเลสอาสวะก็เรียกว่า “สันติภาพในระดับ

โลกุตตระ” (ภาษาธรรม)
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6.  สรุปผลการวิจัย

6.1  พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพโดยทั่วไป

 จากการวิจัย พบว่า พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพโดยทั่วไป ประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

 สนัติภาพโดยทัว่ไปตามทศันะของพทุธปรชัญา หมายถึง ความสงบ หรอืความมสีนัต ิซ่ึงมหีลาย

ระดับด้วยกันตามผลที่ได้รับจากการฝึกฝนของตนเอง เช่น ความสงบกาย สงบใจ ของผู้ที่ยังเป็นปุถุชน ที่มี

ศีล 5 หรือ ศีล 8 และความสงบกาย สงบใจของอริยชน หรือพระอริยบุคคล ที่มีตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป 

จนถึงพระอรหันต์ เป็นต้น

 ลักษณะของสันติภาพตามหลักพุทธปรัชญา มีลักษณะสันติภาพ 2 ลักษณะ คือ 

 1.  สันติภาพภายนอก และสันติภาพภายใน เกิดขึ้นได้จากการสร้างสันติภาพภายนอกด้วย

ศีลในระดับพื้นฐาน คือ ศีล 5 และการสร้างสันติภาพภายนอกด้วยศีลในระดับกลาง มีศีล 8 และ ศีล 10  

ซึ่งจะมีผลท�าให้เกิดการเลิก ลด ละ วาง สิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความไม่สงบต่าง ๆ  ในทางกาย และท�าให้กายนั้น 

เกิดสันติภาพขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง

 2.  สันติภาพภายใน เป็นการสร้างความสงบด้วยหลักของไตรสิกขา คือ การสร้างสันติภาพ

ภายในด้วยศลี การสร้างสนัติภาพภายในด้วยสมาธ ิและการสร้างสนัตภิาพภายในด้วยปัญญา เพราะสนัตภิาพ

ภายใน เป็นการฝึกฝนตนเองเพ่ือให้หลุดพ้นจากอ�านาจของกิเลสท้ังหลายด้วยหลักของไตรสิกขา คือ  

ศีล สมาธิ และปัญญา กล่าวคือเมื่อมีศีลมั่นคงสมบูรณ์ สมาธิก็จะเกิด เมื่อสมาธิเกิดแนบแน่นมั่นคงปัญญาก็

จะเกิด จนท�าลายล้างกิเลสลงได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ความสว่างสงบร่มใจก็จะบังเกิดขึ้นสูงสุด ที่เรียกว่า “พระ

นิพพาน” และนั่นคือสันติภาพอันแท้จริงของพุทธปรัชญา 

 ประเภทของสันติภาพตามหลักพุทธปรัชญา มี 2 ประเภท คือ

 1.  สันติภาพในระดับโลกียะ เป็นสันติภาพที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินชีวิตของผู้ครองเรือน  

ที่ต้องปฏิบัติตนต่อสมาชิกในฐานะต่าง ๆ ที่ตนเป็นอยู่ เช่น ในฐานะบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรธิดา 

ส่วนหนึ่ง เช่น 

  1.  ในฐานะสามีที่ต้องท�าต่อภรรยา คือ ยกย่องภรรยาให้เกียรติ ให้มีหน้าท่ีในสังคม ไม่

เหยียดหยามหรือท�าให้สะเทือนใจ ทะนุถนอมรักใคร่ให้ชีวิตครอบครัวอบอุ่น มอบให้ภรรยารับผิดชอบ

การเรือนได้เต็มที่ ให้เครื่องประดับและอาภรณ์ 

   หรอืในฐานะภรรยาทีต้่องท�าต่อสาม ีคอื จดัแจงควบคมุกจิการภายในบ้านให้เรยีบร้อย

อดุหนุนเครอืญาตขิองสามมีใิห้แหนงใจ เอาใจรกัภกัดไีม่จดืจาง สะสมทรพัย์เศรษฐกจิมัน่คง ท�าภารกิจหนกั

เบาทุกประเภทด้วยความฉลาดปราดเปรียว 

  2.  ในฐานะบุตรธิดาที่ต้องท�าต่อบิดาและมารดา คือ เลี้ยงดูด้วยอาหาร และเอาอกเอาใจ

ท่าน ท�างานแทนตนเมือ่สามารถ รักษาจารีตประเพณีของสกลุไว้ ประพฤตเิป็นทายาททีด่น่ีาไว้วางใจ ท�าบุญ

อุทิศส่วนกุศลให้ตามโอกาสเมื่อท่านได้ละจากโลกนี้ไปแล้ว

   หรือในฐานะบิดา มารดา ที่ต้องท�าต่อบุตรธิดา คือ ป้องกันมิให้หลงผิดเสียคน ปลูกฝัง

นิสัยดีงาม ส่งเสริมให้ศึกษาและรู้จักเลี้ยงชีพ หาคู่ครองที่เหมาะสมให้ มอบทรัพย์สินหรือมรดกให้
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   และอกีส่วนหน่ึงเป็นสนัติภาพทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิชวีติ ทีต้่องอาศยัใช้ความสมัพนัธ์
ต่อกนัในสงัคม ได้แก่ การด�าเนนิชีวติทีต้่องเกีย่วข้องกบับคุคลภายนอก ในฐานะต่าง ๆ  เช่น เป็นนกัปกครอง 
เป็นผูบ้รหิารงาน เป็นมติรสหายหรอืเป็นเพือ่นฝงูกนั หรอืเป็นหลกัสนัติภาพทีเ่กดิขึน้จากการสร้างสัมพนัธไมตรี 
กับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวเดียวกัน ด้วยหลักคุณธรรมความดีงามที่ได้ปฏิบัติต่อกัน อันจะ
เป็นการสร้างความสงบ ความมีสันติให้แก่ผู้ครองเรือน เช่น 

   1.  ในฐานะเพ่ือนท่ีต้องท�าต่อมิตร คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พูดจาปลอบใจปราศรัยจูงจิต 
ร่วมแรงร่วมใจท�างานให้จนส�าเร็จ วางตนเป็นกลางและเสมอต้นเสมอปลาย มีจิตซ่ือสัตย์และปรารถนาด ี
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

    หรือในฐานะมิตรที่ต้องท�าต่อเพื่อน คือ ป้องกันมิให้เพื่อนถูกชักชวนหลงท�าผิด 
คุ้มครองลูกเมียและสมบัติให้ปลอดภัย ปลุกปลอบเป็นที่พึ่งยามว้าเหว่เดือดร้อน สุขก็เคียงคู่กันไป ยากไร้ก็
กอดคอเคียงกัน นับถือญาติของเพื่อนเหมือนญาติสนิทของตนเอง เป็นต้น

   2.  ในฐานะผู ้บังคับบัญชาท่ีต้องท�าต่อผู ้ใต้บังคับบัญชา คือ มอบหมายงานให ้
เหมาะสมแก่วยัและก�าลงัความสามารถ เฉลีย่ของกนิและของใช้เป็นรางวลั มสีวัสดกิารสงเคราะห์ยามเจบ็ป่วย 
แจกของก�านัลและของขวัญแปลก ๆ บ้าง ปล่อยให้เที่ยวเตร่ผ่อนคลายอารมณ์ในงานเทศกาลพิเศษ

    หรอืในฐานะผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีท่�าต่อผูบ้งัคบับญัชา คอื มคีวามขะมกัเขม้นเริม่งาน
ก่อนนายจ้างเสมอ ตรวจงานเรียบร้อยแล้วเลิกงานทีหลัง ซื่อตรงไม่คิดยักยอกกินเศษกินเลย แก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติให้รุดหน้าอยู่เสมอ แพร่เกียรติคุณของนายจ้างและกิจกรรมของวงงานให้รู้ทั่วถึง

   3.  ในฐานะศาสนิกชนที่ต้องท�าต่อนักบวช คือ แสดงน�้าใจเคารพย�าเกรงด้วยกิริยา
มารยาทที่เรียบร้อย พูดจาปราศรัยถ่อมตน นอบน้อม เชิดชูบูชาด้วยน�้าใสใจจริง ยินดีเชื้อเชิญสู่บ้านเรือน
ตลอดเวลา อุปถัมภ์สิ่งบริโภคใช้สอยและบ�ารุงสถาบันให้มั่นคง

    หรอืในฐานะนักบวชทีต้่องท�าต่อศาสนกิชน คอืสัง่สอนมใิห้หลงท�าทุจริตผดิศลีธรรม 
ชกัจงูน�าทางในทางประพฤติชอบ หมายส่งเสรมิให้ก้าวหน้าเจรญิสขุด้วยใจจริง แนะแนวด�าเนนิชีวติใหม่และ
แปลกเสมอ ชี้แจงย�้าบ่อย ๆ ให้เข้าใจชัด จูงใจให้ท�าความดีมีความสุขก้าวหน้ายิ่งขึ้น

   4.  ในฐานะศิษย์ที่ต้องท�าต่ออาจารย์ คือเอาใจใส่คอยต้อนรับ คอยรับใช้อยู่ใกล้ชิด  
เชื่อฟังและว่าง่าย ปรนนิบัติและช่วยท�ากิจท่าน ตั้งใจเรียนโดยเคารพอ่อนน้อม

    หรือในฐานะอาจารย์ที่ต้องท�าต่อศิษย์ คือ อบรมให้วางตนอ่อนน้อม สอนจนเกิด
ความสันทดัจดัเจน ชีแ้จงให้รูแ้จ้งปฏบิตัไิด้จรงิ ให้ก�าลงัใจจนผลงานดีเด่น ฝากฝังให้แสดงผลงานตามโอกาส 

 2.  สันติภาพในระดับโลกุตตระ
  สนัติภาพในระดับโลกตุตระ เป็นสนัตภิาพท่ีเกดิข้ึนจากการด�าเนนิชีวติของนกับวชนัน้ เป็น

ไปเพื่อสลัดทุกข์โดยสิ้นเชิงอันเป็นเป้าหมายขั้นสูงสุด หรือเป้าหลักของพุทธปรัชญา มีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบ
เฉพาะ คือ การฝึกฝนพัฒนาร่วมกันระหว่างกายและจิต จนสามารถพัฒนาให้เกิดปัญญาและบรรลุธรรมถึง
ขั้นสูงสุดได้ ทั้งในในฐานะเป็นภิกษุ ในฐานะเป็นสมาชิกแห่งสงฆ์ และในฐานะเป็นผู้สั่งสอน

  และเป็นสันติภาพ อันสูงสุดตามหลักค�าสอนของพุทธปรัชญา คือ พระนิพพาน จากผู้ที่
สามารถฝึกตนเองจนเข้าถงึความเป็นพระอรหนัต์ได้แล้ว โดยมกีารด�าเนนิชีวติแบบนกับวชในพระพทุธศาสนา 
อาศัยศีล สมาธิ และปัญญา เป็นเครื่องขัดเกลาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง
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  ระดับข้ันของสนัติภาพในระดับโลกตุตระ หมายถึง ระดบัข้ันในการละกเิลสของบุคคล อนั

จะท�าให้เกดิความสงบของจติใจ หรอืเกดิสนัตภิาพตามระดบัขัน้ทีต่นสามารถฝึกฝนได้จนถึงขัน้หลดุพ้นจาก

กิเลสตัณหาเข้าสู่ภาวะนิพพาน เข้าสู่ความเป็นสันติภาพอันแท้จริงหรือสันติภาพอันสูงสุด มี 8 ประเภท คือ 

โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทาคามมีรรค สกทาคามผีล อนาคามมีรรค อนาคามผีล อรหตัตมรรค และ

อรหัตตผล “พระนิพพาน” และพระนิพพานในพุทธปรัชญา นั้นมี 2 ชนิด คือ

  1.  สอุปาทิเสสนิพพาน หรือนิพพานเป็น หมายถึง นิพพานที่ยังมีส่วนเหลือ คือกิเลส 

ทั้งหลายดับไปหมดแล้ว พ้นจากทุกข์ทางใจทั้งปวงแล้ว แต่ยังมีร่างกายอยู่ ท�าให้ต้องทนทุกข์ทางกายต่อไปอีก 

ได้แก่ พระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง 

  2.  อนุปาทิเสสนิพพาน หรือนิพพานตาย หมายถึงนิพพานโดยไม่มีส่วนเหลือ คือพ้นจาก

ทุกข์ทั้งปวง ทั้งทางกาย และทางใจอย่างสิ้นเชิง ได้แก่ พระอรหันต์ที่ตายแล้วนั่นเอง ซึ่งเรียกได้อีกอย่างว่า 

ปรนิิพพาน (ปร ิ= โดยรอบ, ปรนิพิพาน = นพิพานโดยรอบทกุส่วน คอืทัง้ร่างกายและจติใจ คอืนพิพานจาก

ทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง) 

  ความจ�าเป็นทีโ่ลกต้องมสีนัติภาพในทศันะของพทุธปรชัญา เพือ่ความสงบสขุแก่ผูอ่ื้นหรอื

สังคม หมายถึง ความสงบสุขโดยองค์รวมของคนในสังคมส่วนใหญ่ที่จ�าเป็นจะต้องมีไว้ทุกสังคม เพราะมี

ความสัมพนัธ์กบัความสงบสขุของปัจเจกชนอืน่ ๆ  เพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิความเดือดร้อนและวุน่วายมากยิง่ขึน้

ทั้งระบบของสังคมมนุษย์

  โลกที่ปราศจากสันติภาพในทัศนะของพุทธปรัชญา เพราะเกิดจากเหตุ 4 ประการ ได้แก่ 

  1. ธรรมชาติของคนพาลที่ท�าให้โลกปราศจากสันติภาพ ได้แก่ คนที่ประกอบด้วยทุจริต 

3 คือ มีความประพฤติที่แสดงออกทางกาย ทางวาจา และทางใจ ที่ชั่ว ไม่ชอบด้วยธรรม จึงถือว่า คนพาล 

เป็นผู้ที่ท�าให้โลกปราศจากสันติภาพได้ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นหรือสังคมส่วนรวม

  2.  ลักษณะของคนพาลที่ท�าให้โลกปราศจากสันติภาพ ได้แก่ คนที่มีลักษณะ การท�าชั่ว 

พูดชั่ว และคิดชั่ว หรือมีกาย วาจาและใจที่เป็นทุจริต ประพฤติล่วงในกุศลกรรมบถ 10 คือ ทารุณคนหรือ

สัตว์ให้ได้รับทุกข์ ทั้งกายและจิตใจด้วยอุบายต่าง ๆ เป็นการตัดเสียซึ่งประโยชน์ในปัจจุบัน และการตัดเสีย

ซึ่งประโยชน์ในอนาคต เช่น เลี้ยงชีวิตด้วยความประมาททรัพย์ หรือการไม่มีศีล 5 ศีล 8 เป็นเครื่องรักษา

กายวาจาใจ เป็นต้น

  3.  พฤติกรรมของคนพาลท่ีท�าให้โลกปราศจากสันติภาพ ได้แก่พฤติกรรมท่ีมีสาเหตุจาก

ภายนอกตัวมนุษย์ เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม เรียกว่า ปรโตโฆสะ และกัลยาณมิตร เช่น 

สื่อและบุคคลที่เป็นเครื่องกระตุ้นจากภายนอก และพฤติกรรมที่มีสาเหตุมาจากในตัวของมนุษย์เอง เช่น 

ทัศนคติ และการรับรู้ต่าง ๆ เรียกว่า โยนิโสมนสิการ คือการพิจารณาโดยแยบคาย ซึ่งคนพาลจะมีแต่ในสิ่ง

ที่เป็นตรงกันข้าม หรือมีแต่ในทางที่เป็นลบ 

  4. พฤติกรรมของบคุคลอืน่โดยทัว่ไปทีท่�าให้โลกปราศจากสนัติภาพ พฤตกิรรมของบคุคล

อื่นโดยทั่วไปที่ยังไม่ใช่จัดเป็นคนพาลโดยแท้ หรือโดยกมลสันดาน แต่อาจมีพฤติกรรมบางอย่างที่ได้กระท�า

ไปเพราะถูกข่มเหงรังแก ถูกเอารัดเอาเปรียบ จึงต้องตอบโต้ด้วยวิธีการที่รุนแรงเยี่ยงคนพาล จนอาจท�าให้

สังคมเกิดความไม่สงบสุข หรืออาจท�าให้โลกปราศจากสันติภาพขึ้นได้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  โทษทีจ่ะได้รบัของผูท้�าให้โลกปราศจากสนัตภิาพ ได้แก่ โทษในปัจจบัุน และโทษในอนาคต

  1.  โทษในปัจจบุนั คอื เกดิความหวาดกลวัและระแวงในโทษอยูใ่นจติใจลกึ ๆ  ตลอดเวลา 

เมื่อมีผู้กล่าวถึงโทษนั้น เมื่อเห็นโทษที่ผู้อื่นได้รับจากการกระท�าความชั่วนั้น เมื่อใคร่ครวญถึงชีวิตเมื่อจะละ

จากโลกนี้ไปแล้วขณะนั่งหรือนอนระลึกถึงความชั่วนั้น 

  2.  โทษในอนาคต คือ ถูกลงโทษในนรก มีการถูกทรมานท�าให้เกิดความทุกข์เวทนาใน

ลักษณะต่าง ๆ  อาจไปเกดิเป็นสตัว์เดรจัฉาน หรอืในภพภมูทิีต่กต�า่ และโอกาสทีจ่ะได้กลบัมาเกดิเป็นคนนัน้

ยากมาก หรือเป็นเวลาที่ยาวนาน 

  เมือ่กล่าวโดยภาพรวมแล้ว จะพบว่า พทุธปรชัญาเรือ่งสนัตภิาพโดยทัว่ไป เป็นเรือ่งทีก่ล่าว

ถงึ ความสงบ หรอืความมสีนัต ิของบคุคลในระดบัต่าง ๆ  ซึง่มอียูห่ลายระดับด้วยกนั และเกดิได้ตามผลทีไ่ด้

รับจากการฝึกฝนของตนเอง ตั้งแต่ผู้ที่ยังเป็นปุถุชน ที่มีศีล 5 หรือ ศีล 8 ศีล 10 ไปจนถึงอริยชน หรือพระ

อริยบุคคล ที่เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์แล้ว และเข้าสู่กระแสพระนิพพาน อันถือได้ว่า เป็นสันติภาพอัน

แท้จริง หรือสันติภาพอันสูงสุดตามทัศนะของพุทธปรัชญา

6.2  พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

 จากการวิจัย พบว่า พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ ประกอบด้วย 

รายละเอียด ดังนี้

 ความหมายสันติภาพในพุทธปรัชญาตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ คือ ความสงบสุขที่เกิดจาก

จติใจของบคุคลผูม้ศีีลธรรมอนัดีงามและชอบธรรมไว้คอยก�ากบัดแูลกาย วาจา และใจ ตามแนวทางของพทุธ

ปรัชญา ซึ่งมีอยู่ 2 ระดับ คือ 

 1.  ความสงบของผู้ที่ยังมีกิเลสเจือปน (โลกียะ)

 2.  ความสงบของผู้ที่สิ้นจากกิเลสเจือปนแล้ว (โลกุตตระ) 

 นอกจากน้ีแล้ว ความหมายสนัติภาพในพทุธปรชัญาตามทศันะของพทุธทาสภกิข ุยงัครอบคลมุ

ไปถึงความหมายในด้านอื่น ๆ เช่น 

 ความหมายของสนัติภาพด้านสงัคม หมายถงึ ความสงบสขุอย่างแท้จรงิทีเ่กดิจากองค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของสังคม เริ่มตั้งแต่องค์ประกอบระดับพื้นฐานที่สุดคือมนุษย์แต่ละบุคคลซึ่งมีมนุษยธรรม มิตรภาพ 

ศีลธรรม และธรรมะแล้วขยายไปจนถึงระดับโลกซึ่งเป็นสังคมขนาดใหญ่ที่สุด

 ความหมายของสันติภาพด้านการเมือง หมายถึง ความสงบสุขหรือความผาสุกอันเกิดจาก

ระบบการเมอืงทีม่ธีรรมะทีท่่านพทุธทาสภกิขเุรียกว่า “ธมัมกิสงัคมนยิม” ซึง่เป็นระบบทีเ่น้นประโยชน์ของ

สังคมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล เป็นระบบที่ไม่ใช้ความรุนแรงทั้งปวง เนื่องจากมีธรรมะเป็นพื้นฐาน

 ความหมายของสนัติภาพด้านเศรษฐกจิ หมายถึง ความสงบสขุท่ีเกดิข้ึนจากการท่ีมนษุย์ด�าเนนิ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีศีลธรรม และมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ในฐานะที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย

ด้วยกัน โดยการจัดระบบเศรษฐกิจที่มีอยู่ให้เป็นระบบธรรมะที่สามารถท�าให้คนร�่ารวยและคนยากจน 

อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

 ความหมายของสันติภาพด้านจิตใจ หมายถึง ความสงบสุขในส่วนจิตใจ ทางจิต ทางวิญญาณ 

ทางสตปัิญญา ท่ีเกิดจากการพฒันายกระดบัให้สงูขึน้ตามล�าดบัของมนษุย์แต่ละคน ตัง้แต่การไม่ตกเป็นทาส
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ของวตัถ ุไม่มคีวามเหน็แก่ตัว จนในทีส่ดุไม่มกีเิลสอาสวะใด ๆ  อยูใ่นจติใจนัน่กคื็อนพิพาน ซึง่จดัเป็นสนัตภิาพ

อันแท้จริงของบุคคล

 บ่อเกิดสันติภาพในพุทธปรัชญาตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ มี 3 ด้าน 

 1.  ด้านการศึกษา เป็นบ่อเกดิสนัติภาพในพทุธปรชัญาตามทศันะของพทุธทาสภกิข ุให้มคีวาม

สนใจในการศกึษาทัง้ด้านภายนอกและด้านภายใน ท�าให้ท่านมคีวามรูท้ีก่ว้างขวางและมมีมุมองต่อเหตกุารณ์

ต่าง ๆ ที่เกิดในสังคมได้อย่างลึกซึ้ง จึงเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญที่มีส่วนส่งผลให้สันติภาพตามแนวคิดของท่านที่

แสดงออกมาผ่านผลงานต่าง ๆ มีความหลากหลายครอบคลุมทุก ๆ องค์ประกอบของสังคม

 2.  ด้านปรากฏการณ์ต่าง ๆ  เป็นบ่อเกิดสนัตภิาพในพุทธปรชัญาตามทศันะของพทุธทาสภกิขุ 

หลายปรากฏการณ์ เช่น ปรากฏการณ์ทางสงัคม ปรากฏการณ์ทางการเมือง ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกจิ ใน

ฐานะที่ท่านเป็นผู้ร่วมสมัยกับเหตุการณ์ที่ส�าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยหลายเหตุการณ์

 3.  ด้านปณิธานชีวิต ที่ส�าคัญ 3 ประการ อันเป็นบ่อเกิดสันติภาพของพุทธทาสภิกขุ ได้แก่ 

การท�าให้ทกุคนเข้าถึงหวัใจแห่งศาสนาของตน ท�าความเข้าใจระหว่างศาสนา และการออกมาเสยีจากอ�านาจ

ของวัตถุนิยม

 โดยท่านพุทธทาสภิกขุ มีจุดมุ่งหมายต่อเรื่องสันติภาพในพุทธปรัชญาตามทัศนะของท่านต่อ

การที่จะท�าให้มนุษย์ทุกคน ได้มีการตระหนักถึงความส�าคัญของสันติภาพ คือจุดมุ่งหมายสันติภาพในพุทธ

ปรัชญาที่จะสามารถท�าให้หลุดพ้นไปจากวิกฤตการณ์อันไม่พึงปรารถนาต่าง ๆ ได้ เพราะสันติภาพมีความ

ส�าคัญต่อชีวิตทุกชีวิต ตลอดถึงโลก และจักรวาล โดยการให้ความร่วมมือกันเพื่อสร้างสันติภาพ คือ การ

ท�าลายความเห็นแก่ตัวเพื่อให้ทุกคนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีความรักใคร่กลมเกลียวเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน

และกันเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพ และการส่งเสริมศีลธรรม เพราะว่า ศีลธรรมเป็นสิ่งท่ีมีสภาพอยู่ตามปกติ 

คือไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติหรือความเป็นจริง ซึ่งจะท�าให้เกิดสันติภาพตามความต้องการอันแท้จริงได้

 วิกฤตการณ์ในพุทธปรัชญาตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ มี 2 ด้าน คือ วิกฤตการณ์ภายใน 

หมายถงึ ความวปิรติผดิปกติของจิตใจและสติปัญญาหรอืภาวะไร้ศลีธรรมของมนษุย์ ซึง่ก่อให้เกดิวกิฤตการณ์

ภายนอกในด้านต่าง ๆ  ในสังคมโลก และวิกฤตการณ์ภายนอก หมายถึง พฤติกรรมทางกายวาจาของมนุษย์

ที่ผิดปกติและวิกฤตการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เรามองเห็นและรับรู้ได้จากภาวะความเดือดร้อน ความวุ่นวาย 

ความวิปริต ความผิดปกติ และความเสียระเบียบในสังคมโลก

 การส่งเสริมสันติภาพในพุทธปรัชญาตามทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุในแนวทางส่งเสริม

ปัจเจกบุคคล ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคคลในระดับต่าง ๆ มีความเข้าใจต่อบริบทของชีวิตโดยอาศัยศีลธรรม

ที่ดีงาม คือประพฤติตนบนความเห็นที่ชอบถูกต้อง ด�าเนินชีวิตในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างผู้มีปัญญา 

คือ รู้และเข้าใจในการคิด พูด และท�าตามความเห็นท่ีถูกต้องชอบธรรมของตน เช่น การรู้จักควบคุมกาย 

วาจา และใจ หรือการปฏิบัติตนตามหลักของทิศทั้ง 6 เป็นต้น

 สันติภาพในพุทธปรัชญาตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธ

ศาสนาโดยตรง ซึ่งท่านมองสันติภาพว่า เป็นเรื่องส�าคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งภายนอกและภายใน คือ 

เกี่ยวข้องกับกายและใจ หรือรูป กับนาม อย่างเป็นระบบ และทุกชีวิตล้วนต้องการสันติภาพและอยู่ได้ด้วย

ความมีสันติภาพ ทั้งสันติภาพระดับบุคคล สันติภาพระดับสังคม และสันติภาพระดับโลก
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 สันติภาพทุกระดับนี้ จึงมีนัยที่ต่างกันคือ ความต้องการสันติภาพหรือความเข้าใจในเรื่องของ

สันติภาพนั้นขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้ที่ต้องการสันติภาพว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ กล่าวคือ 

 1.  สภาวะภายในจติใจของผู้ทีย่งัเกีย่วข้องอยูก่บักิเลสอาสวะ กจ็ะต้องการสนัตภิาพในระดบั

โลกียะ หรือตามพระพุทธทาสภิกขุท่านเรียกว่า “สันติภาพในแง่ภาษาคน”

 2.  สภาวะภายในจิตใจของผู้ที่ไร้ซึ่งกิเลสอาสวะแล้ว ก็จะต้องการสันติภาพในระดับโลกียะ 

หรือตามที่พระพุทธทาสภิกขุท่านเรียกว่า “สันติภาพในแง่ภาษาธรรม”

 ดังนั้น เมื่อกล่าวโดยภาพรวมแล้ว จะพบว่า สันติภาพในระดับโลกียะ ได้แก่ ทัศนะในเรื่อง

สันตภิาพของของชาวโลก หรอืผูค้รองเรอืนทีย่งัมกีเิลสอาสวะเจอืปนทีม่ต่ีอบคุคล สงัคม และโลก คอื ความ

สงบสขุของบคุคลทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของศลีธรรมตามหลกัเบญจศลี-เบญจธรรม เช่น ความสงบสขุตามหลกัทศิ 

6 สงัคหวัตถ ุ4 และความสงบสขุทีเ่กดิจากการทีผู่น้�าผูป้กครองตัง้ตนอยูใ่นหลกัของคณุธรรมความดงีามตาม

หน้าที่ของตน

 ส่วนสนัติภาพในระดับโลกตุตระ ได้แก่ ทศันะในเรือ่งสนัตภิาพของผูท้ีไ่ร้ซึง่กเิลสอาสวะเจอืปน

ที่มีต่อบุคคล สังคม และโลก คือ สันติภาพอันแท้จริง เพราะเป็นสันติภาพที่เกิดจากการฝึกฝนกาย วาจา 

และใจของตน ให้มีศีลธรรมความดีงามจนถึงที่สุด สามารถสร้างความสงบสุขให้แก่บุคคล สังคม และโลกได้

ตามบทบาทหรือฐานะแห่งตนที่มีอยู่

6.3  วิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

 จากการวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ 

ประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

 1.  วิเคราะห์ประโยชน์สันติภาพในระดับโลกียะ ได้แก่ 

  1.  ประโยชน์สันติภาพในระดับโลกียะของบุคคล ได้แก่ ประโยชน์ของศีลธรรมอันดีงาม

ในพุทธปรัชญา เช่น เบญจศีล-เบญจธรรม ที่บุคคลหรือผู้ครองเรือนควรมี เพื่อท�าให้บุคคลมีความสงบสุข

หรือมีสันติภาพในตนเอง

  2.  ประโยชน์สันติภาพในระดับโลกียะของสังคม คือ ประโยชน์จากการที่คนในสังคมทุก

ระดับสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และสังคมก็เป็นท่ีพึ่งพิงให้แก่คนในสังคมได้อย่างแท้จริง เช่น 

การจัดการในด้านสาธารณูปโภค สวัสดิการต่าง ๆ และการจัดการทรัพย์กรท่ีมีอยู่ให้ได้รับประโยชน์อย่าง

เป็นธรรม

  3.  ประโยชน์สนัตภิาพในระดบัโลกียะของโลก คอื ประโยชน์จากการทีค่นในสงัคมโลก มี

สันตภิาพ สามารถอยูร่่วมโลกเดยีวกนัได้อย่างสนัตสิขุ เพราะผูน้�าผูป้กครองมผีูม้ศีลีธรรม จรยิธรรมอนัดงีาม

ไว้เป็นแนวทางเพื่อประพฤติปฏิบัติ เช่น ทศพิธราชธรรม 10, ราชสังคหะ 4, จักรวรรดิวัตร 12 และอคติ 4 

จึงท�าให้ไม่เกิดความขัดแย้ง ความรุนแรง และสงคราม

 2.  วิเคราะห์ประโยชน์สันติภาพในระดับโลกุตตระ ได้แก่

  1.  ประโยชน์สนัตภิาพในระดบัโลกตุตระของบคุคล คอื ประโยชน์จากบคุคลทีไ่ร้ซึง่กิเลส

อาสวะเจือปน ปฏิบัติต่อตนเองอย่างผู้มีอารยชน เพราะมีกาย วาจา และใจท่ีถูกต้องดีงามตามหลักของ 

ศีลธรรม จึงก่อให้เกิดความสงบสุข ความมีสันติภาพแก่ตนเองและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้
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  2.  ประโยชน์สันติภาพในระดับโลกุตตระของสังคม คือ ประโยชน์จากของบุคคลที่เป็น

พระอริยบุคคล ปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ด้วยการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้สังคมเกิด

สันติภาพ เกิดความสงบร่มเย็น เช่น การสั่งสอนในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการท�ากาย วาจา และใจ  

ที่ถูกต้องดีงามตามหลักของศีลธรรมในเรื่องทาน ศีล ภาวนา, ศีล สมาธิ ปัญญา การปฏิบัติตนต่อสังคมตาม

ทิศ 6 และสังคหวัตถุ 4 เป็นต้น

  3.  ประโยชน์สนัติภาพในระดับโลกตุตระของโลก คอื ประโยชน์จากการท่ีคนทัว่ทัง้โลกได้

รับรู้ถึงธรรมะหรือสัจธรรมความจริง ซึ่งเป็นสาระส�าคัญในอันที่จะท�าให้เกิดความสุขสงบ เกิดความความ

ร่มเย็นแก่ชาวโลกได้ เพราะได้น้อมร�าลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอันเป็นเสมือนแสงสว่างน�าทางแก่ชีวิตของ

สัตว์โลกทั้งหลาย ให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข คือ คุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

เป็นต้น

7.  ข้อเสนอแนะ

7.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาส

ภิกขุ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในเชิงนโยบาย ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปปฏิบัติได้ ดังนี้

  1.  ควรส่งเสริมนโยบายของรัฐเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสันติภาพในพระพุทธศาสนามาปรับใช้

เป็นกฎหมายแม่บทในรฐัธรรมนูญ เช่น การกระท�าผิดในทางศลีธรรมของนกัการเมอืง และข้าราชการ ประจ�า 

เกี่ยวกับศีลธรรมอันดีงามในเรื่องการท�าลายสันติภาพของประชาชน เป็นความผิดในทางอาญา

  2.  ควรส่งเสริมในเรื่องแนวคิดเรื่องสันติภาพในพระพุทธศาสนา มาปรับใช้แก่สังคมใน

ครอบครัว สังคมในชุมชน พร้อมทั้งมีมาตรการทางด้านกฎหมาย และด้านการเสริมสร้างสันติภาพอย่าง

ชัดเจน

  3.  ควรส่งเสรมิแนวทางการปฏบิติัตนของผูน้�าทกุระดบั เรือ่งการน�าหลกัธรรมทีเ่กีย่วกบัผูน้�า

ผู้ปกครองตามแนวคิดเร่ืองสันติภาพในพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม และก�าหนดเป็น

คุณสมบัติหลักที่จะใช้เป็นเครื่องพิจารณาก�าหนดความเจริญก้าวหน้าของผู้น�าทุกระดับ 

7.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 ผู้วิจัยเห็นว่าในการศึกษาวิจัยนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกส่วนต่อผู้ที่มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ

พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ ผู้วิจัยขอเสนอแนะหัวข้อในการท�าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

 1.  ควรศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุท่ีมีต่อผู้น�าท่ี

เป็นหัวหน้าครอบครัว

 2.  ควรศึกษาเชงิวเิคราะห์พทุธปรชัญาเรือ่งสนัตภิาพตามทศันะของพทุธทาสภกิขทุีม่ต่ีอการ

พัฒนาด้านสังคม 

 3.  ควรศึกษาเชงิวเิคราะห์พทุธปรชัญาเรือ่งสนัตภิาพตามทศันะของพทุธทาสภกิขทุีม่ต่ีอการ

พัฒนาด้านการปกครอง
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

พระฐนพลศัก กมโล (สมดี). (2549). ความสัมพันธ์ระหว่างการตายแล้วเกิดกับการด�าเนินชีวิตตามแนว

พุทธปรัชญาเถรวาท. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา, 

บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

9.  ค�าขอบคุณ

วทิยานพินธ์เล่มนี ้ส�าเร็จลลุ่วงลงไปได้ด้วยด ีเพราะได้รบัความอนเุคราะห์และช่วยเหลอืด้วยดจีาก

ครูอาจารย์ และเพื่อน ๆ หลายท่าน

ขอกราบขอบพระคุณ พระราชปริยัติวิมล,ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และขอกราบขอบพระคุณ

พระมหาประภาส ปริชาโน,ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษาแนะน�า ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ   
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ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างด ีและขอขอบคณุผูใ้ห้การสนบัสนนุและให้การอนเุคราะห์ ท่ีเป็นสมาชกิในครอบครัว  

เพื่อน ๆ และนักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นก�าลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนงานด้านเอกสาร

คณุประโยชน์แห่งวทิยานพินธ์นี ้ขอน้อมไว้เพือ่บชูาคณุของพระรตันตรยัอนัม ีพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ์ และบิดา มารดา ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาความรู้ทั้งมวล ญาติมิตรทุก

ท่านที่คอยห่วงใยให้การสนับสนุนเป็นก�าลังใจเสมอมา และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล

กมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

RESIDENTS’ SATISFACTION WITH RENDERING PUBLIC SERVICES OF TAMBON 

KAMALASAI ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN KAMALASAI DISTRICT, 

KALASIN PROVINCE

 บรรเทา ไชยโคตร1

 BANTAO CHAIYAKHOT

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์, 2) เพื่อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอ

กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ของประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน, และ 3) เพื่อศึกษา 

ข้อเสนอแนะของประชาชนเกีย่วกบัการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอ

กมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย  

อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 365 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่  

(Taro Yamane) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�านวน  

40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t-test และ F-test 

ผลการวจัิยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม, 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน,ด้านการเมอืงและการบรหิารและด้านสิง่แวดล้อมและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

2) ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศอายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้

บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งทั้งโดยรวม

และรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล

กมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียงตามความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก ได้แก่ ควรส่งเสริม

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานโครงการต่างๆ ควรมีการอบรมและให้ความรู้ในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และควรมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ABSTRACT

This thematic paper served the purposes:1) to study resident’s satisfaction with 

rendering public of Tambon Kamalasai Administrative Organization in Kamalasai district, 

Kalasin province., 2) to compare their satisfaction with rendering public services here  

variables of their genders, age, and education levels, 3) to examine suggestions for their 

satisfaction with its rendering public services. The samples comprised 365 voters in its 

constituency, sampled with Taro Yamane’s formula. The research instrument the 

five-rating-scale questionnaires of 40 question, possessing the reliability for the entire entry 

at 0.97. The statistics used for analyzing data incorporated frequency, percentage, mean, 

standard deviation and referential statistics of t-test and F-test (One-way ANOWA).

The results showed that: 1) residents’ satisfaction with rendering public services of 

Tambon Kamalasai Administrative Organization in Kamalasai district, Kalasin province were 

rated ‘high’ in the overall aspect. Given a single aspect, all four aspects were also scored 

‘high’. These aspects placed in descending order of arithmetic means included: i) economy 

and society, ii) infrastructure, iii) politics and administration, and iiii) environment and 

natural resource management, respectively. 2) Hypothesis testing results confirmed that 

variables of their genders, ages, and education levels showed no significant differences in 

their satisfaction with rendering public services here in the overall aspect. 3) Residents’ 

suggestion for their satisfaction with rendering public services of Tambon Kamalasai  

Administrative Organization in Kamalasai district, Kalasin province in descending order three 

frequencies were: 1) should encourage people to come and participate in the various 

projects., 2) should have training and education in environmental protection and the  

public. and 3) should have a solid waste management.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การปกครองท้องถิน่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของการบรหิารราชการแผ่นดนิ ซึง่เป็นไปตามหลกัการกระจาย 

อ�านาจ ที่รัฐบาลมอบอ�านาจในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ โดยหลักการกระจายอ�านาจและให้อิสระ

แก่ท้องถิ่นเพื่อปกครองตนเอง โดยเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเองมีอิสระในการก�าหนดทิศทางในการ

บรหิารท้องถิน่ของตนเอง รวมทัง้มอีสิระในการบรหิารงานท้ังด้านการบรหิารก�าลงัคน และงบประมาณทัง้นี้

เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น และเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติก�าหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้บทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายรฐัธรรมนญูก�าหนดแบ่งภารกจิให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะระดับชุมชน ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค รับผิดชอบการด�าเนินภารกิจของรัฐในระดับประเทศและภูมิภาค โดยให้ค�าปรึกษาและ



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 193

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สนับสนุน ก�ากับดูแลการปฏบิติังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพยีงเท่าทีจ่�าเป็น ซึง่แตกต่างจากในอดตี

ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน เช่น การจัดเก็บขยะ

และก�าจดัขยะ งานดูแลความสะอาดของถนนและท่อระบายน�า้ เป็นต้น โดยไม่ต้องข้ึนอยูก่บัการบงัคบับญัชา

ของส่วนกลาง ซึ่งปัจจุบันนี้การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ระบบ 5 รูปแบบ (วิทยาลัย

พัฒนาการปกครองท้องถิ่น, 2547 : 27-28) 

และตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้

บญัญตัอิ�านาจและหน้าทีใ่ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทกุประเภทรบัผดิชอบการจดับรกิารสาธารณะให้แก่

ประชาชนในพ้ืนที ่(กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน. ม.ป.ป., หน้า 8) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กร

หนึ่งในสังคม เป็นองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นทบวงการเมือง

และเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันแบ่งรูปแบบการปกครองออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนต�าบล กรุงเทพ เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง โดยพิจารณา

ตามหลักเกณฑ์ด้านจ�านวนประชากร ความเจรญิทางเศรษฐกจิและความเจรญิทางการเมอืงของท้องถ่ินตาม

ความหมาย มหีน้าทีต่ามนโยบาย หลกัคือ บ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุให้แก่ประชาชน ในการจดัระบบบรกิารสาธารณะ  

ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พุทธศักราช 2542 (จ�านง หอมแย้ม และภราดร หอมแย้ม,2546 หน้า 16)

องค์การบริหารส่วนต�าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต�าบล

และองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งได้บัญญัติให้สภาต�าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนใน

ปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี ไม่ต�่ากว่า 150,000 บาท ให้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบล 

มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินการพัฒนาต�าบลในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้

บังคับแห่งกฎหมาย (มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546 หน้า 61) และองค์การบริหารส่วนต�าบลถือ

เป็นหน่วยงานหนึง่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ป็นรากฐานของการปกครองในระบอกประชาธปิไตย 

มหีลกัการทีส่�าคญัคอื ส่งเสรมิให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง ตามหลกัการกระจายอ�านาจ โดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ได้ถกูก�าหนดโดยกฎหมายทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของการบรหิารราชแผ่นดนิ ซึง่รัฐมอบอ�านาจ

ภารกจิ ตลอดจนอ�านาจหน้าทีใ่นการบริหารและแก้ปัญหา หรอืตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทัง้ 

การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ด�าเนินการตามเจตนารมณ์ของประชาชน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต

อ�านาจอิสระที่เหมาะสมตามสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจส�าคัญในการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต�าบล เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นได้ไม่นาน ประกอบกับ

ได้รบัการกระจายอ�านาจหรอืการถ่ายโอนภารกจิจากภาครฐั ในการให้บรกิารสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชน

ท�าให้การบริการงานองค์การบริการส่วนต�าบล มักเกิดปัญหาในการให้บริการประชาชนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งอาจ

เกิดจากการประสบปัญหา การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ สถานที่ไม่เพียงพอ

ในการปฏบิตังิาน การขาดความรูข้องเกีย่วกบัอ�านาจหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนต�าบลขาดประสบการณ์

การใช้บริการหรอืท�างานร่วมกบัองค์การบริการส่วนต�าบล การไม่รบัทราบข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการท�างาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล เป็นต้น (มานพ อุบลทิพย์. 2549, หน้า 1)
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จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี

ต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้

เป็นข้อมูลในการหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

อันจะท�าให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง และสะท้อนให้เห็นถึงความส�าเร็จของการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิาร ส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล

กมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

2.3  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเกีย่วกบัการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

3.3  ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร 

 ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีงบประมาณ 2557 จ�านวน 3,975 คน 

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรไว้ดังนี้

 1)  ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา

 2)  ตัวแปรตาม ได้แก่ ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน 4 ด้าน ได้แก่

  1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  2) ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

  3)  ด้านเศรษฐกิจและสังคม

  4)  ด้านการเมืองและการบริหาร
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4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บรกิารสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และ

ระดับการศึกษา ต่างกัน

5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

กมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

6.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากร 

 ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีงบประมาณ 2557 จ�านวน 3,975 คน

6.2  กลุ่มตัวอย่าง 

 ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีงบประมาณ 2557 จ�านวน 365 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ่

ยามาเน่ (Taro Yamame) (กัลยา วานิชบัญชา, 2546, หน้า 26-27) แล้วท�าการสุ่มแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก 

6.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูทีส่ร้างขึน้จากการศึกษาทฤษฎ ีแนวคิด เอกสารท่ีเกีย่วข้อง โดยข้อค�าถามได้ครอบคลมุถึงวตัถุประสงค์

ที่ต้องการศึกษาและแบ่งข้อค�าถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้   

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา และอาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

  ตอนที ่2 แบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวดักาฬสนิธุ ์โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ด้าน จ�านวน 

40 ข้อ ดังนี้

  1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    มี 10 ข้อ

  2.  ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มี 10 ข้อ

  3.  ด้านเศรษฐกิจและสังคม    มี 10 ข้อ

   4.  ด้านการเมืองและการบริการ   มี 10 ข้อ
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  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั คอื

  5  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมีต่อการให้บริการมากที่สุด

  4  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมีต่อการให้บริการมาก 

  3  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมีต่อการให้บริการปานกลาง

  2  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมีต่อการให้บริการน้อย

  1  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมีต่อการให้บริการน้อยที่สุด

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพื่อสอบถามข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ์

6.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

 6.4.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส�าหรับบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล

 6.4.2 สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t–test) 

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) F-test

7.  ผลการวิจัย

ผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

7.1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 50.14 

มอีาย ุ46- 60 ปี จ�านวน 162 คน คดิเป็นร้อยละ 44.38 และมรีะดบัการศกึษา อนปุรญิญา/เทยีบเท่า (ปวส.) 

จ�านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 28.22 

7.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งส่ีด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม  

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการเมอืงและการบรหิาร และด้านสิง่แวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 

ตามล�าดับ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

 1)  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสิบข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

ข้อ 6 ที่ว่า “มีการก่อสร้างและจัดระบบระบายน�้าได้มาตรฐานและทั่วถึง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

ข้อ 5 ที่ว่า “มีป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอย ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ต่างๆอย่างทั่วถึงและชัดเจน”
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 2)  ด้านสิง่แวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิพบว่า ความพงึพอใจของประชาชน

ที่มีต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  

ด้านส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสิบข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีระบบการจัดการเก็บและ

ก�าจัดขยะที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “มีการ 

คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง”

 3)  ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านเศรษฐกิจและ

สงัคม โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทัง้สบิข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

มากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า“มีการส่งเสริมกลุ่มสตรี แม่บ้าน และกลุ่มอาชีพในชุมชน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือข้อ 5 ที่ว่า“มีการจัดหาสถานที่ในการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน”

 4)  ด้านการเมืองและการบริหาร พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยข้อทีมี่ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 10 ทีว่่า “บคุลากรมคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตัแิละมคีวาม

เสียสละ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่” ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 9 ท่ีว่า “มีการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลอย่างเพียงพอ” 

7.3  เปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

กมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ ์ท้ังโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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7.4  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 โดยสรุป ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียงตามความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก ได้แก่ 

ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานโครงการต่างๆ ควรมีการอบรมและให้ความรู ้

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และควรมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

8.  การอภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัยความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการบรกิารสาธารณะขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

8.1  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

กมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมทั้งสี่ด้าน อยู่ในระดับมาก ท่ีเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

เนือ่งจากคณะผู้บรหิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสยมคีวามเอาใจใส่ในการให้การบรกิารสาธารณะ

ในทกุด้าน และในแต่ละปีงบประมาณได้จดัสรรงบประมาณเพือ่ด�าเนนิการก่อสร้าง ปรบัปรงุ แก้ไข ซ่อมแซม 

ถนน ไฟฟ้า การสาธารณะสุข ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีโดยด�าเนินงานดังกล่าวเป็นท่ียอมรับของประชาชน  

เพราะมีการดูแลเอาใจใส่และมีจิตส�านึกในการบริการประชาชน มีความเสมอภาคในการปฏิบัติหน้าที่  

ท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์ วงษ์แก้ว  

ได้วิจัยเร่ือง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชือก อ�าเภอ

นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม”ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะ

ของเทศบาลต�าบลนาเชือก อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ สุนารี แสนพยุห์ ได้วิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ

ของเทศบาลต�าบลโพธิท์อง อ�าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็”ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของประชาชน

ทีม่ต่ีอการบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลโพธิท์อง อ�าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็”โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้งสี่ด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 1)  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การด�าเนินงานให้บริหารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ด้านการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน และสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนในพื้นที่

รับผดิชอบเป็นอย่างมาก ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลได้ด�าเนนิงานเกีย่วกบัด้านโครงสร้าง

พื้นฐานของชุมชน/หมู่บ้าน โดยมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน

ชมุชน มกีารปรบัปรุงแก้ไขและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมทีม่าตรฐาน อาทถินนลกูรงัมาตรฐานเชือ่มระหว่าง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ต�าบลถึงต�าบลและหมู่บ้าน มีการปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้างระบบประปาทุกประเภทให้สามารถผลิต

น�้าประปาที่มีคุณภาพ อย่างเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมและ

สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน อย่างเท่าเทียมกัน อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์ วงษ์แก้ว ได้วิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การบรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชอืก อ�าเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม”ผลการวจิยัพบว่าความ

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชือก อ�าเภอนาเชือก จังหวัด

มหาสารคาม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีการก่อสร้าง

และจัดระบบระบายน�้าได้มาตรฐานและทั่วถึง” ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย ได้ให้ความส�าคัญของระบบการระบายน�้าภายในชุมชน เนื่องจากในฤดูฝนน�้าจะขังและ 

เน่าเหม็น จึงได้มีด�าเนินการก่อสร้างและจัดระบบรางระบายให้ครอบคลุมทุกชุมชน ให้มีมาตรฐาน เพื่อให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท�าให้ประชาชนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ แนวคิด

ของ อัมพร เจริญชัย ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า “ความพึงพอใจหมายถึง สิ่งที่สนองความ

ต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ เป็นการลดความเครยีดทางด้านร่างกายและจติใจ หรอือาจเป็นสภาพของความ

รูส้กึของบคุคลทีม่คีวามสขุ ความสดชืน่เอมใจตลอดจนสร้างทศันคตใินทางบวกต่อบคุคลต่อสิง่ใดสิง่หนึง่ซ่ึง

จะเปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจในการปฏิบัติต่อสิ่งนั้น”

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 5 ที่ว่า “มีป้ายบอกชื่อ

ถนน ชื่อซอย ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ต่างๆอย่างทั่วถึงและชัดเจน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลกมลาไสย ได้ด�าเนินการจัดท�าป้ายบอกชื่อถนน และหมู่บ้าน อาจเนื่องจากว่า ป้ายบอกชื่อซอย 

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ได้ช�ารุด และยังไม่ได้รับการซ่อมแซม แต่ประชาชนก็มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับแนวคิดของ เทพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ กล่าวไว้ว่า “ความพึงพอใจเป็นภาวะของ

ความพึงพอใจหรือภาวการณ์มีอารมณ์ในทางบวกที่มีผลเกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของ 

คน ๆ  หนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กับสิ่งที่ได้รับจะเป็นรากฐานแห่งความพอใจและไม่พอใจได้

 2)  ด้านสิง่แวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิพบว่า ความพงึพอใจของประชาชน

ที่มตีอ่การบริการสาธารณะขององคก์ารบรหิารสว่นต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวดักาฬสนิธุ ์ด้าน

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่า การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสยในด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน และสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนในพื้นที ่

รบัผดิชอบ เป็นอย่างมาก เพราะว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ให้ความส�าคญัด้านสิง่แวดล้อมและ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ได้ด�าเนินการ มีการให้บริการก�าจัดขยะในหมู่บ้าน การดูแลรักษา

สิง่แวดลอ้มในหมูบ้่าน รักษาความสะอาดของถนนและทางสญัจรในหมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนต�าบล

กมลาไสย ยังให้การสนับสนุนงบประมาณในการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตส�านึกในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์ วงษ์แก้ว ได้

วจิยัเรือ่ง“ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชอืก อ�าเภอนาเชอืก 
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จงัหวัดมหาสารคาม”ผลการวจิยัพบว่าความพงึพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลนาเชือก อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีระบบการ

จดัการเกบ็และก�าจัดขยะทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลกมลาไสย ได้ด�าเนินการจัดเก็บขยะอย่างสม�่าเสมอและถูกตามหลักสุขลักษณะ และมีความใส่ใจ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยยึดถือตามระเบียบและหลักเกณฑ์เป็นหลัก อีกทั้ง 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจในกระบวนการท�างาน จึงท�าให้ประชาชนมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ อ้อยทิพย์ กองสมบัติ ได้กล่าวถึงความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการให้บรกิารสาธารณะ (Public Service Satisfaction) ว่าเป็นการประเมนิผลการปฏบิติั

งานของการให้บริการของการปกครองท้องถิ่น โดยมีพื้นฐานเกิดจากการรับรู้ (Perception) ถึงการส่งมอบ

การบริการที่แท้จริง และการประเมินผลนี้จะแตกต่างกันไป โดยแต่ละคนจะมีเกณฑ์ (Criteria) ที่เกิดจาก

ประสบการณ์ตั้งเอาไว้ พร้อมการตัดสินใจ (Judgment) ของบุคคล

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “มีการคัดแยก

ขยะก่อนทิง้” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย ได้มกีารด�าเนนิการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ได้ตรงตามความต้องการ แต่เนื่องจากในการคัดแยะขยะ

ในบางครั้งยังขาดงบประมาณในการด�าเนินการ จึงท�าให้รู้สึกว่าไม่องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสยไม่ได้

ด�าเนินการ สอดคล้องกับแนวความคิดของ สมยศ นาวีการ ได้ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรุนแรงของความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ความพึงใจอาจเป็นได้ท้ังทาง

บวกและทางลบภายใต้สถานการณ์การท�างานการให้บริการ การปรับปรุงพัฒนา ก่อให้เกิดความพึงพอใจ

ทางบวก ส่วนความขัดแย้งการต�าหนิหรือการลงโทษแบบต่าง ๆ ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจ ทางลบ”

 3)  ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อให้การบริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านเศรษฐกิจและ

สงัคม โดยรวมและรายข้อ อยูใ่นระดับมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายไดว่้า การให้บริการสาธารณะขององคก์าร

บริหารส่วนต�าบลกมลาไสยในด้านเศรษฐกิจและสังคม ของในชุมชน/หมู่บ้านมีผลงานเป็นท่ียอมรับของ

ประชาชน และสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบเป็นอย่างมาก ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะว่า 

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสยให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุน

ความรู้ด้านอาชพี สนบัสนุนให้มีการจดัต้ังกลุม่อตุสาหกรรมครอบครวัของกลุม่แม่บ้าน กลุม่ออมทรพัย์ และ

กลุ่มอาชพีต่างๆ ภายในหมูบ้่านและชมุชน และส่งเสรมิการด�ารงชพีแบบเศรษฐกจิพอเพียงแก่ประชาชน จงึ

ท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจการให้บรกิารสาธารณะ ด้านเศรษฐกจิและสงัคม อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ พจนย์ี วงษ์แก้ว ได้วิจยัเรือ่ง“ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรกิารสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลนาเชอืก อ�าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม”ผลการวิจยัพบว่าความพงึพอใจของประชาชน

ที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชือก อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านเศรษฐกิจ

และ ด้านสังคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า“มีการส่งเสริม

กลุม่สตร ีแม่บ้าน และกลุม่อาชพีในชมุชน” ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย 

ได้มีนโยบายส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 

เพื่อเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวของประชาชน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น จึงท�าให้มีระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวความคิดของ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ กล่าวว่า “ความ

พึงพอใจ หมายถึง เป็นกิริยาท่าทีรวม ๆ ของบุคคลที่เกิดจากความพร้อมหรือความโน้มเองของจิตใจ  

ซึ่งแสดงออกต่อสิ่งเร้าสิ่งหนึ่ง ๆ เช่น วัตถุ สิ่งของและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส�าคัญ โดยจะแสดงออกในทาง

สนับสนุน (Positive) มีความรู้สึกเห็นด้วยต่อสิ่งเร้านั้น หรือแสดงออกในทางต่อต้าน (Negative) มีความ

รู้สึกไม่เห็นด้วยต่อสิ่งเร้านั้น” 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 5 ที่ว่า“มีการจัดหาสถานที ่

ในการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย  

ได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และมีศูนย์แสดงสินค้าประจ�าต�าบล เพื่อให้ประชาชนได้น�าสินค้ามาขาย  

แต่เนื่องจากสถานที่ขายสินค้ามีเพียงแห่งเดียว จึงท�าให้ประชาชนมีความรู้สึก ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

จึงท�าให้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรศักดิ์  

นาถวิล ได้กล่าวว่า “ความพึงพอใจ เป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบกของบุคคลต่อ 

สิ่งหนึ่งสิ่งใด บคุคลจ�าเป็นต้องปฏสิัมพนัธก์ับสภาพแวดล้อมรอบตัวการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล

ด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื่นและสิ่งต่าง ๆ”

 4) ด้านการเมืองและการบริหาร พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการ

สาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ด้านการเมอืงและการ

บริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลกมลาไสย ในชมุชน/หมูบ้่านมผีลงานเป็นทีย่อมรบัของประชาชน และสร้างความพงึพอใจให้ประชาชน

ในพืน้ทีร่บัผดิชอบเป็นอย่างมาก ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสยให้ความส�าคญัต่อ

การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงาน และส่งเสริมการด�ารงชพีแบบเศรษฐกจิพอเพยีงแก่ประชาชน จงึท�าให้ประชาชนมคีวามพึงพอใจ

การให้บริการสาธารณะ ด้านการเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์ 

วงษ์แก้ว ได้วิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชือก 

อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม”ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชือก อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านพัฒนาการเมืองและการ

บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 10 ที่ว่า “บุคลากรมีความรู ้

ความสามารถในการปฏบิตังิานและมคีวามเสยีสละ และทุม่เทในการปฏบิตัหิน้าที”่ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้

ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ได้ด�าเนินการอบรม และให้ความรู้แก่บุคลากร และสร้างจิตส�านึก

ในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยูเ่สมอ ท�าให้บคุลากรขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย มคีวามรู้ ความสามารถ

และสามารถปฏบิติังานในหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถช่วยเหลอืประชาชนผูม้าตดิต่อราชการ หรอื
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ได้รบัความเดอืดร้อน ได้อย่างรวดเรว็ และทนัต่อเหตกุารณ์ ท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

สอดคล้องกับแนวคิดของ เฮอร์ซี (Wallestein Hercy) กล่าวว่า “ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น

เมื่อได้รับผลความส�าเร็จ ตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้าย (End state in feeling) ที่ได้รับ

ผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์”

  ข้อท่ีมค่ีาเฉล่ียน้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 9 ทีว่่า “มกีารจดัหาวสัดุ 

อปุกรณ์เครือ่งมอืในการปฏบัิตงิานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลอย่างเพยีงพอ” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า 

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ได้จัดสรรงบประมาณ ในการจดัหาวสัด ุอปุกรณ์ เครือ่งมอื ในการปฏิบัติ

งาน อยู่ทุกปีงบประมาณ แต่อาจจะมีประชาชนผู้ใช้บริการบางคนที่ไม่ประทับใจต่อการให้บริการด้วยวัสดุ 

อปุกรณ์ เครือ่งมอื ท่ีมอียู ่จงึท�าให้ผลการวจิยัในประเดน็นีม้ค่ีาเฉลีย่น้อยกว่าทกุข้อในด้านการเมอืงและการ

บริหารแต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ วรูม (Victor H. Vroom) ได้ให้ความ

หมายความพึงพอใจไว้ว่า “ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งสามารถใช้แทนได้ เพราะทั้งสองค�านี้หมายถึง 

ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจใน 

สิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ”

8.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 1)  เพศ ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจของประชาชนที่

มต่ีอการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดย

รวม ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงได้มีส่วนร่วมและความ

ร่วมมือในกิจกรรมการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย และการบริการสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสยอย่างทั่วถึง ให้ความเสมอภาคกันทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และเทศบาลมี

การให้บรกิารประชาชนด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกนั และมาตรฐานเดยีวกัน โดยให้การบริการสาธารณะ

ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นจึงท�าให้ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความ 

พงึพอใจต่อการให้บริหารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวดักาฬสนิธุ์ 

โดยรวม ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจัิยของ พจนย์ี วงษ์แก้ว ได้วจิยัเรือ่ง“ความพงึพอใจของประชาชน

ทีม่ต่ีอการบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชอืก อ�าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม” ผลการเปรียบเทยีบ  

พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชือก  

อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนารี แสนพยุห์ ได้

วิจัยเร่ือง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอ

โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้

บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

 2)  อายุ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การ

ด�าเนินงานในกิจกรรมการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย มีการส่งเสริมให้
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ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนเป็นประจ�า และการให้บริการสาธารณะมีการก�าหนดแนวทาง

และนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งมีผลการด�าเนินงานให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย มี

ผลงานทีเ่ป็นรปูธรรม สามารถสร้างความพงึพอใจให้แก่ประชาชน จงึท�าให้ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวาม

พงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

โดยรวม ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจัิยของ สนุาร ีแสนพยห์ุ ได้วจิยัเรือ่ง“ความพงึพอใจของประชาชน

ทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบลโพธ์ิทอง อ�าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็” ผลการเปรียบเทยีบ 

พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลโพธิ์ทอง 

อ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

 3)  ระดับการศึกษา มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวม ไม่แตกต่างกนั ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่า สภาพสังคม วฒันธรรมความเป็นอยู ่และการศกึษาของประชาชน มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั และองค์การ

บริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ได้มีการส่งเสริมประชาชนมีส่วนในกิจกรรมด้วยมาตรฐานเดียวกัน  

ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันทุกคนไม่มีการเลือกปฏิบัติ และองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลกมลาไสย มีการให้บริการสาธารณะได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้นจึงท�าให้ประชาชนที่มี

ระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย 

อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย์ วงษ์แก้ว ได้วิจัย

เรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชือก อ�าเภอนาเชือก 

จังหวัดมหาสารคาม” ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลนาเชือก อ�าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนารี แสนพยุห์ ได้วิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลโพธิท์อง อ�าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็” ผลการเปรยีบเทยีบ พบว่า ประชาชน

ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอ

โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

9.  ข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบ (Fact Findings) 

ดังต่อไปนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธ์ุ พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรกิาร

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมทั้งสี่ด้าน อยู่

ในระดบัมาก ดงันัน้ คณะผูบ้รหิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย ควรรกัษามาตรฐานการให้บรกิาร

นี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะในทั้งสี่ด้าน ซึ่งประกอบด้วยด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้าน 
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สิง่แวดล้อมและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต,ิด้านเศรษฐกจิและสงัคม,และ ด้านการเมอืงและการบรหิาร

ให้ดยีิง่ขึน้เพือ่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

กมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป และผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเป็นรายด้าน

และรายข้อ ดังนี้

 1)  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น 

คณะผูบ้รหิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย ควรรกัษามาตรฐานการให้บรกิารนีไ้ว้ และพฒันาการ

ให้การบรกิารสาธารณะในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้วยการพฒันาเส้นทางคมนาคมภายในท้องถิน่และเชือ่มโยง 

ระหว่างหมู่บ้านชุมชน ปรับปรุงแก้ไขและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมท่ีมาตรฐาน อาทิ ถนนลูกรังมาตรฐาน

เชือ่มระหว่างต�าบลถงึต�าบลและหมู่บ้าน ปรับปรงุ ซ่อมแซม และก่อสร้างระบบประปาทุกประเภทให้สามารถ

ผลติน�า้ประปาท่ีมคีณุภาพ อย่างเพียงพอต่อความต้องการของชมุชน และขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลมุพืน้ที่

เพือ่ท่ีจะท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย 

อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีการก่อสร้าง

และจัดระบบระบายน�้าได้มาตรฐานและทั่วถึง” ดังน้ัน คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย 

ควรรักษามาตรฐานการให้บริการนี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะในการก่อสร้างและจัดระบบ

ระบายน�า้ได้มาตรฐานและทัว่ถงึให้ดียิง่ข้ึนเพ่ือทีจ่ะท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 5 ที่ว่า “มีป้ายบอกชื่อ

ถนน ชือ่ซอย ชือ่ชมุชน/หมูบ้่าน ต่างๆอย่างทัว่ถงึและชดัเจน” ดงันัน้ คณะผูบ้รหิารขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลกมลาไสย ควรรกัษามาตรฐานการให้บรกิารนีไ้ว้ และพฒันาการให้การบริการสาธารณะในการตดิป้าย

บอกชื่อถนน ชื่อซอย ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ต่างๆอย่างทั่วถึงและชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความ

พงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

ในระดับมากที่สุดต่อไป

 2)  ด้านสิง่แวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิพบว่า ความพงึพอใจของประชาชน

ที่มตีอ่การบริการสาธารณะขององคก์ารบรหิารสว่นต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ์ ดา้น

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหาร

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย ควรรกัษามาตรฐานการให้บรกิารนีไ้ว้ และพฒันาการให้การบรกิาร

สาธารณะในด้านสิง่แวดล้อมและการจดัการทรพัยากรธรรมชาตด้ิวยการให้ความส�าคญัด้านสิง่แวดล้อมและ

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินชมุชน การให้บรกิารก�าจดัขยะในหมู่บ้าน เป็นต้นให้ดยีิง่ขึน้เพือ่ทีจ่ะท�าให้

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีระบบการ

จัดการเก็บและก�าจัดขยะที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ” ดังนั้น คณะผู้บริหารขององค์การบริหาร
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ส่วนต�าบลกมลาไสย ควรรกัษามาตรฐานการให้บรกิารนีไ้ว้ และพฒันาการให้การบรกิารสาธารณะระบบการ

จัดการเก็บและก�าจัดขยะท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้ดีย่ิงข้ึนเพื่อท่ีจะท�าให้ประชาชนมีความ

พงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะด้านสิง่แวดล้อมและการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “มีการคัดแยก

ขยะก่อนท้ิง” ดังนัน้ คณะผูบ้รหิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย ควรรักษามาตรฐานการให้บรกิาร

น้ีไว้ และพัฒนาการให้การบรกิารสาธารณะในการคดัแยกขยะก่อนทิง้ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ

ให้ดยีิง่ขึน้เพือ่ท่ีจะท�าให้ประชาชนมคีวามพึงพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะด้านสิง่แวดล้อมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับ

มากที่สุดต่อไป

 3)  ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อให้การบริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านเศรษฐกิจและ

สังคม โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย 

ควรรักษามาตรฐานการให้บริการด้านเศรษฐกิจและสังคมนี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะ 

ส่งเสริมและสนบัสนนุความรูด้้านอาชพี สนบัสนนุให้มกีารจดัตัง้กลุม่อตุสาหกรรมครอบครวัของกลุม่แม่บ้าน 

กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในหมู่บ้านและชุมชน และส่งเสริมการด�ารงชีพแบบเศรษฐกิจ 

พอเพียงแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะด้าน

เศรษฐกิจและสังคม ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับ

มากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า“มีการส่งเสริม

กลุ่มสตรี แม่บ้าน และกลุ่มอาชีพในชุมชน”ดังนั้น คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย 

ควรรักษามาตรฐานการให้บริการนี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะในการส่งเสริมกลุ่มสตรี  

แม่บ้าน และกลุม่อาชพีในชมุชนให้ดียิง่ขึน้เพือ่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะ

ด้านสิง่แวดล้อมและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 5 ที่ว่า“มีการจัดหาสถานที ่

ในการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน” ดังนั้น คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ควร 

รักษามาตรฐานการให้บริการนี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะในการส่งเสริมกลุ่มสตรี แม่บ้าน 

และกลุ่มอาชีพในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะด้าน

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป

 4)  ด้านการเมืองและการบริหาร พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการห้บริการ

สาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ด้านการเมอืงและการ

บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ควรรักษา
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มาตรฐานการให้บริการด้านเศรษฐกิจและสังคมนี้ไว้ และพัฒนาการให้การบริการสาธารณะส่งเสริมและ

สนบัสนนุความรูด้้านอาชีพ สนับสนุนให้มีการจดัต้ังกลุม่อตุสาหกรรมครอบครวัของกลุม่แม่บ้าน กลุม่ออมทรพัย์ 

และกลุม่อาชพีต่างๆ ภายในหมูบ้่านและชมุชน และส่งเสรมิการด�ารงชีพแบบเศรษฐกจิพอเพียงแก่ประชาชน

ให้ดีย่ิงขึ้นเพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจและสังคม  

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป 

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 10 ที่ว่า “บุคลากรมีความรู ้

ความสามารถในการปฏบิติังานและมคีวามเสยีสละ และทุม่เทในการปฏบัิติหน้าที”่ดงันัน้ คณะผู้บรหิารของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ควรรักษามาตรฐานการให้บริการด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจและสังคม ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อท่ีมค่ีาเฉล่ียน้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 9 ทีว่่า “มกีารจดัหาวสัดุ 

อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลอย่างเพียงพอ” ดังนั้น คณะผู้บริหารของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ควรรักษามาตรฐานการให้บริการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลอย่างเพียงพอ ให้ดียิ่งข้ึนเพ่ือท่ีจะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ

ต่อการให้บรกิารสาธารณะด้านเศรษฐกจิและสงัคม ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย  

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับมากที่สุดต่อไป

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 การวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้อจ�ากัดบางประการที่ไม่สามารถศึกษาให้ครบทุกแง่

มุมได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ผู้สนใจได้วิจัยต่อยอดจากการวิจัยเรื่องนี้ดังต่อไปนี้

 1)  จากผลการวิจัยพบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับมากแต่ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้าน ดังนั้นควรวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการสาธารณะด้าน 

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์

 2)  จากผลการวิจัยพบว่า มีการจัดหาสถานท่ีในการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนมีค่าเฉลี่ย

น้อยกว่าทกุข้อค�าถามจากจ�านวนทัง้หมด 40 ข้อ ดงันัน้ควรวจิยัปัญหาและอปุสรรคในการจดัหาสถานทีจ่ดั

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
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11.  ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์ เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ส�าเร็จลงได้เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากทาง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และบุคคลหลายท่านท่ีได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล 

ข้อเสนอแนะ ค�าปรึกษาแนะน�า ความคิดเห็นและก�าลังใจ 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พ้ืนชมพู อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลัก ผศ.ดร.สมเกียรติ  

เกียรติเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม ท่ีได้ให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไข  

อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ นางสาวอมรมิตร มงคลเคหา รองปลัดเทศบาล เทศบาลต�าบลบ้านนิเวศน์ 

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นางประนอม แสนสวนจิตร นักวิชาการคลัง 7ว เทศบาลต�าบลบ้านนิเวศน์ 

อ�าเภอธวชับรุ ีจังหวดัร้อยเอด็ และนายบญัชา ย่อมอารย์ี อดตีนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอ

ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ขอกราบขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลกมลาไสย ประชาชนทุกคน และเจ้าหน้าที่  

ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ ในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ท่ีท�าให้งานวิจัยของ 

ผู้วิจัยส�าเร็จลุล่วง

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ 

และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาทีศึ่กษา พนักงานเจ้าหน้าท่ี เพือ่นนกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิา รฐัศาสตร์

การปกครองทุกท่าน ที่เป็นก�าลังใจ คณะผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานทุกท่าน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้

กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และให้ก�าลังใจด้วยดีเสมอมา

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ช่วยส่งเสริม

สนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นก�าลังใจตลอดมา
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน 

ต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

RESIDENTS’ PARTICIPATION IN REFUSE MANAGEMENTS OF  

TAMBONNALOENG ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN  

SELAPHUM DISTRICT, ROI ET PROVINCE

เบญจพรรณ สุวรรณท้าว

BENJAPHAN SUWANNATHAO

ท�าสารนิพนธ์เมื่อ พ.ศ.2558

บทคัดย่อ

สารนพินธ์นีม้วีตัถปุระสงค์ดังน้ี 1) เพือ่ศึกษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมใน
การจดัการขยะมลูฝอยขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ ของประชาชนท่ี
มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ ต่างกัน, 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 291 คนโดยใช้สูตรการ
ค�านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่าห้า ระดับ โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) และสถิติการทดสอบได้แก่ t-test และ F-test (One-way ANOVA) 

ผลการวจัิยพบว่า1) การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอยขององค์การบรหิารส่วน
ต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ใน
ระดบัปานกลางทกุด้าน เรยีงจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย คอื ด้านการด�าเนนิการ/ปฏบิตังิาน ด้านการตดิตาม
และประเมนิผล ด้านการวางแผนด�าเนนิกิจกรรม และด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตขุองปัญหา 2) ผลการ
เปรียบเทยีบพบว่า ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศกึษา และ อาชพี ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัการขยะ
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ  
จงัหวดัร้อยเอด็ เรยีงตามความถีส่งูไปหาต�า่สามอนัดบัแรก ได้แก่ องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ ควรให้การ
สนับสนุน รณรงค์ ส่งเสรมิ และประชาสมัพนัธ์ รวมทัง้ให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการค้นหาปัญหา และ
สาเหตุของปัญหาร่วมกบัอบต.ให้มากยิง่ขึน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลิง ควรจดัต้ังคณะกรรมการชมุชน 
หรอืตวัแทน เพ่ือคอยสอดส่องดูแล ประสานงาน และตดิตามการประเมนิผลในการจดัการขยะร่วมกบัอบต. 
และควรให้การสนับสนุน รณรงค์ ส่งเสริมในการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งจัดซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ์  

และงบประมาณ ในการจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละชุมชน ให้เพียงพอ ตามล�าดับ
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ABSTRACT

The specific objectives of this research were to: 1) study residents’ participation in 

refuse managements of TambonNaloeng Administrative Organization in Selaphum district, 

Roi et province, 2. Compare their participation in refuse managements with the preceding 

office, resting upon their different genders, ages, educational levels and careers and, 3) sort 

out suggestions on their participation in refuse managements here. The sampling group, 

based on Taro Yamane’s formula, comprised 291 people residing in its authorized area. 

The instrument used for data collection was the five-rating-scale questionnaires, each of 

which was endowed with the reliability at 0.94. The statistical tools for computing data 

encompassed percentage, mean, standard deviation. As with statistical tools utilized for 

testing the hypothesis included t-test and F-test (One way ANOVA).

The research’s results revealed the following findings: 1. Residents’ participation 

in refuse managements of TambonNaloeng Administrative Organization in Selaphum district, 

Roiet province, scale in the overall aspect. With a single aspect into account in descending 

order of arithmetic means, all four aspects were also scored at the same scale as the 

overall one, which they were aspects of i) the action/performance, ii) the monitoring and 

evaluation, iii) the planned activities and search for the problems, and iv) the cause of 

problems respectively. 2. The hypothesis testing result indicated that residents with  

different genders, ages, educational levels and careers had the same participation in refuse 

managements of TambonNaloeng Administrative Organization in Selaphum district, Roiet 

province in the overall aspect. 3. Residents suggested rendering its services here in  

descending orders of first three frequencies. First, TambonNaloeng Administrative  

Organization should promote and support the public relations campaign and public  

involvement in finding the problem and the cause of the problem with the aforesaid bureau 

increasingly. Secondly, should establish a community board or agent to keep consistent 

illumination and care, coordinate and track assessments, in cooperation with the local 

body in waste management. Finally, TambonNaloeng Administrative Organization should 

sufficiently support the promotion campaign on solid waste management, including tools 

and equipment procurement budget to manage solid waste in each community  

respectively.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยท่ีผ่านมา มุ่งเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็น

ส�าคัญท�าให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศค่อนข้างสูง ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการ
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บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการทางสังคมมากขึ้น การพัฒนาที่มีความเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้

มีการขยายตัวของชุมชนเมือง และการเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นไป อย่างรวดเร็วท�าให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ  

นอกจากน้ันผลจากการพฒันาดงักล่าว ท�าให้มกีารน�าทรพัยากรธรรมชาตมิาใช้อย่างฟุง้เฟือยและสิน้เปลอืง 

จนกระทัง่เกดิปัญหาความเสือ่มโทรมทางด้านทรพัยากรธรรมชาต ิและเกิดมลพษิในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาน�า้เสยี อากาศเป็นพษิ ความดังของเสยีงทเีกนิมาตรฐาน ปัญหาฝุน่ละอองจากการก่อสร้างหรอืโรงงาน

อตุสาหกรรม และปัญหาทีส่�าคญัปัญหาหนึง่ทีเ่กีย่วข้องกบัคนทกุชนชัน้ ทกุเพศ ทกุวยั คอื ปัญหาการจดัการ

ขยะมลูฝอยในชมุชน ซึง่หากมไิด้มกีารแก้ไขจดัการอย่างถกูวธิแีละมปีระสทิธภิาพแล้ว กจ็ะเป็นข้อจ�ากดัต่อ

การพฒันาทีย่ัง่ยนื อกีทัง้ยงัเป็นปมปัญหาทีย่ากจะแก้ไปให้หมดสิน้ไปได้ (กรมการเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม, 

2549, หน้า 28)

จากการทีภ่าครฐัได้มุง่เน้นและให้ความส�าคัญกบัการเร่งรดัพฒันาเศรษฐกจิเพยีงด้านเดยีวส่งผลให้

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมถกูท�าลายลงอย่างรวดเรว็จนขาดความสมดุลปัญหาสิง่แวดล้อมในเมอืง

ทุกเมืองจึงมีลักษณะคล้ายกัน ได้แก่ มลพิษทางน�้า ขยะ มลพิษทางอากาศและปัญหาชุมชนแออัด (สมชาย 

อ่อนอาษา, 2545, หน้า 69) ปัญหาขยะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของสังคมที่ยังไม่มีทางออกในการแก้ไข

ปัญหาทกุวันน้ีแต่ละวนัคนไทยทิง้ขยะเฉลีย่แล้ว 1 กโิลกรมัต่อคน ท้ังประเทศมขียะรวมแล้วราว 29,000,000 

กิโลกรัมหรือปีละประมาณ 14 ล้านตัน หน่วยงานของรัฐมีความสามารถในการจัดเก็บขยะได้เพียง 80 

เปอร์เซ็นต์ของขยะทีค่นทัง้ประเทศทิง้ในแต่ละวนัในจ�านวน 80 เปอร์เซน็ต์นัน้มส่ีวนหนึง่ทีท่�าลายได้ไม่หมด

ต้องกองเป็นภูเขาขยะส่วนอีก 20 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือทิ้งเกลื่อนกลาดอุจาดตาประจานความล้มเหลวในการ

จัดการขยะของแต่ละพื้นที่ แนวโน้มในอนาคตข้างหน้า การขยายตัวของเมืองการเติบโตทางเศรษฐกิจและ

สังคมยิ่งจะท�าให้คนเสพสุขบริโภคนิยมมากขึ้น ขยะจะเพิ่มปริมาณเป็นเงาตามตัวและเป็นขยะชนิดใหม่ท่ี

การก�าจัดยากกว่าเดิม เช่น ขยะเคมีสารพิษที่มากับเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ทั้งแบตเตอรี่ โฟม 

และพลาสติก (ทวีศักดิ์ บุตรตัน, 2548 : 33)

องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ เป็นอกีหน่วยงานปกครองท้องถิน่หนึง่  

ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชนและมีการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว การเติบโต

ทางเศรษฐกิจท�าให้ขยะมีจ�านวนมากยิ่งขึ้นซึ่งก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะ

มลูฝอยในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ ซึง่มเีนือ้ทีโ่ดยประมาณ 27.03 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 

19,654 ไร่ จ�านวนประชากร จ�านวน 4,820 คน มีแหล่งก�าเนิดขยะมูลฝอยที่ส�าคัญ คือ ตลาดสด ตลาดนัด 

บ้านเรอืนในชมุชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ร้านค้า ร้านอาหาร ซ่ึงเป็นแหล่งก�าเนดิขยะมลูฝอยทีม่ปีรมิาณ

มากในแต่ละวัน ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย (องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง, 2556, หน้า 5) 

แนวทางในการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาการวางแผนด�าเนินกิจกรรม การด�าเนินการ 

/ปฏบิตังิาน และการติดตามและประเมนิผลของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอย จงึเป็นแนวทางอกีทาง

หน่ึง ซ่ึงผู้วจิยัคดิว่าสามารถท�าให้ปรมิาณของขยะมลูฝอย ลดลงได้ เพระจดุก�าเนดิขยะมูลฝอยเริม่ต้นมาจาก

การร่วมมอืของประชาชนต้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการขยะร่วมกบัหน่วยงานองค์การบรหิารส่วนต�าบล

นาเลงิ เพือ่ลดปรมิาณขยะมลูฝอยก่อนทีจ่ะน�าไปสูร่ะบบการจดัเกบ็และการน�าไปก�าจัดได้อย่างประสทิธภิาพ 

ดงันัน้ ผูว้จัิยจงึเหน็ว่าการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอย จงึเป็นเป้าหมายส�าคญัท่ีสามารถ
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จะน�าไปสู่การจัดการได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพโดยประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อน�าผลที่

ได้จากการวจิยัไปใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศ และน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

ในการจดัการขยะมลูฝอยขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอ็ดให้มีประสิทธภิาพ 

มากยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพ่ีอศึกษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอยขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

นาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพือ่เปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอยขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน

2.3  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบล

นาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

นาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3  ประชาชนทีม่รีะดบัการศึกษาต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอยขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.4  ประชาชนอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

นาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร 

 ได้แก่ ประชาชนทีเ่ป็นหวัหน้าครัวเรอืนหรือตวัแทนทีอ่ยูอ่าศยัในเขตพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วน

ต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 ครัวเรือน จ�านวน 1,070 คน

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

นาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 4 ด้านได้แก่

 1)  ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา

 2)  ด้านการวางแผนด�าเนินกิจกรรม
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 3)  ด้านการด�าเนินการ/ปฏิบัติงาน

 4)  ด้านการติดตามและประเมินผล

4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่

ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ท�าให้ทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน

5.3 ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4 สามารถน�าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางในการวางแผน

พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอ

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

6.  ค�านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

การมีส่วนร่วม หมายถึงการท�างานร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความตั้งใจ โดยการท�างาน

ดงักล่าวในห้วงเวลาและล�าดบั มค้ีนหาปัญหา การวางแผน การปฏบิตักิาร และการตดิตามประเมนิผลอย่าง

ใกล้ชิด

ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 ครัวเรือน จ�านวน 1,070 คน

ขยะมลูฝอย หมายถงึ ของเหลอืทิง้ เช่น เศษอาหาร เศษผ้า เศษบรรจภุณัฑ์ เศษแก้ว เศษพลาสตกิ 

เศษเหล็ก ขี้เถ้า ซากพืชซากสัตว์ รวมถึงมูลฝอยวัตถุอันตรายก่อนที่จะน�าออกทิ้งสู่ภาชนะรองรับให้สะดวก

ในการเก็บขน และสามารถน�าไปใช้เป็นประโยชน์จากขยะที่คัดแยกได้

การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง การจัดแยกหรือจ�าแนกขยะมูลฝอยออกเป็นจ�าพวกหรือชนิดที่

คล้ายคลงึกนั เช่น ขยะมลูฝอยเปียก ขยะมลูฝอยแห้ง และขยะมลูฝอยอนัตรายก่อนทีจ่ะน�าออกทิง้สู่ภาชนะ

รองรับให้สะดวกในการเก็บขน และสามารถน�าไปใช้เป็นประโยชน์จากขยะที่คัดแยกได้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

4 ด้าน ได้แก่

1)  ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตขุองปัญหาหมายถงึ พฤตกิรรมการแสดงออกในการให้ความ

ร่วมมือการประกอบกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนด้วยความสมัครใจด้วยการค้นหาปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า และด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 217

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2)  ด้านการวางแผนด�าเนินกิจกรรม หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในความร่วมมือการ

ประกอบกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนด้วยความสมัครใจ โดยการร่วมมือกันวางแผนเพื่อแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย จากข้อมูลที่มีการด�าเนินการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว

3)  ด้านการด�าเนินการ/ปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในความร่วมมือการ

ประกอบกจิกรรมการจัดการขยะมลูฝอยในชมุชนด้วยความสมคัรใจ โดยการร่วมมอืการปฏบิตักิารเพือ่ให้การ

จัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยด�าเนินไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

4)  ด้านการติดตามและประเมินผล หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในความร่วมมือการ

ประกอบกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนด้วยความสมัครใจ โดยการร่วมกันในการติดตามผลและ

ประเมินผลการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลว่ามีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างและจะได้น�า

ไปป้องกันหรือปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 องค์การบริหารส่วนต�าบล หมายถึง หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็น

นิติบุคคล ซึ่งได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถงึ พ.ศ. 2546 ในการวิจยัครัง้นี้ หมายถึง องคก์ารบรหิารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส�าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ 

ประกอบด้วย ดังนี้

 1)  เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส�าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 เพศ 

คือ (1) เพศชาย และ (2) เพศหญิง 

 2) อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส�าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 4 ช่วงอายุ 

คือ (1) ไม่เกิน 35 ปี (2) 36– 50 ปี และ (3) 51 ปีขึ้นไป

 3)  ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส�าหรับสารนิพนธ์ 

ฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ระดับการศึกษา คือ (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และ(3) อนุปริญญา/

เทียบเท่าขึ้นไป

 4) อาชีพ หมายถงึ อาชพีหลกัของผูต้อบแบบสอบถามส�าหรบัสารนพินธ์ฉบับนี ้แบ่งออกเป็น 

4 กลุ่มอาชีพ คือ (1) เกษตรกร (2) รับจ้างทั่วไป (3) ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว และ (4) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร

ได้แก่ ประชาชนทีเ่ป็นหวัหน้าครวัเรือนหรอืตวัแทนท่ีอยูอ่าศยัในเขตพืน้ท่ีองค์การบรหิารส่วนต�าบล

นาเลิง อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ 10 หมูบ้่าน 1,070 ครวัเรอืนจ�านวน 1,070 คน (รายงานสถติปิระชากร

และบ้าน ระดับต�าบล ส�านักบริหารการทะเบียน อ�าเภอเสลภูมิ, 2557)
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กลุ่มตัวอย่าง

ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนท่ีอยู่อาศัยในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน 

ต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 ครัวเรือน จ�านวน 1,070 คน ก�าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19) 

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 291 คน

7.  เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง

ผูวิ้จยัใช้เทคนคิวธิกีารสุม่ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) เป็นการ

สุ่มตัวอย่างโดยไม่ก�าหนดค่าความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลือกเข้ามาในกลุ่มตัวอย่าง 

เนื่องจากไม่ทราบว่าโอกาสที่ตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลือกมีมากน้อยเท่าใด ท�าให้ไม่สามารถคาดคะเน

ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Error)(ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2548, หน้า 63) ได้ ซึ่งมี

วิธีการสุ่มอย่าง ตามล�าดับ ดังนี้

1)  ก�าหนดกลุม่ประชากร (PopulationSize)ได้แก่ ประชาชนท่ีเป็นหวัหน้าครวัเรอืนหรอืตวัแทน

ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 

ครัวเรือน จ�านวน 1,070 คน 

2)  ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

ได้แก่   

 สูตร  n =  N
      

       1 + N ( e )

    n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

    N =  ขนาดของกลุ่มประชากร

    e =  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

 แทนค่า n =  1,070
       

       1 + 1,070 (0.05)2

    n  = 291.15

 จากการค�านวณได้กลุม่ตัวอย่างในการวจิยัจ�านวน 291.15เพือ่ให้ขนาดกลุม่ตวัอย่างจ�านวนเตม็

จึงปรับให้เป็น 287คน 

3)  ก�าหนดกลุม่ย่อยโดยอาศยัสดัส่วนก�าหนดสดัส่วน และขนาด (Proportional to Size) โดย

หาลักษณะของกลุ่มที่ศึกษา ตามบัญชีรายชื่อที่ก�าหนดไว้ เพื่อค�านวณหาอัตราสัดส่วนโดยแบ่งสัดส่วนของ

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามจ�านวนหมู่บ้าน และครัวเรือน เพื่อใช้เป็นตัวแปรอิสระควบคุม 

(Control Variable) ตามสูตร 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  n
1
 =  

N
Ni x n

  n
1 

= จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

  Ni = จ�านวนประชากร

  n = จ�านวนกลุ่มตัวอย่างรวม

  N = จ�านวนประชากรทั้งหมด

8.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบั การมส่ีวนร่วมของประชาชนใน

การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดจ�านวน 291 ชุด 

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ตรวจสอบรายการ (Check 

List) แบบเตมิค�าในช่องว่างเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา และอาชีพ

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกระดับการ

มีส่วนร่วมใน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ภายในข้อค�าถามเกี่ยวกับการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอยขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดั

ร้อยเอ็ดจ�านวน 28 ข้อ จ�าแนกออกเป็น 4 ด้าน แต่ละด้านมีจ�านวนข้อค�าถาม

 1)  ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  7 ข้อ

 2)  ด้านการวางแผนด�าเนินกิจกรรม   7 ข้อ

 3)  ด้านการด�าเนินการ/ปฏิบัติงาน   7 ข้อ

 4)  ด้านการติดตามและประเมินผล   7 ข้อ

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-endedQuestionnaire) สอบถามข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอ

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

9.  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ บทความ ต�ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษา วิจัยโดยใช้ค�าถาม 2 ประเภท คือแบบ

ปลายปิด แบบปลายเปิด 

3. น�าเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แก้ไขปรับปรุงให้ 

ถกูต้องและชดัเจน เหมาะสม ทัง้เนือ้หาสาระ และการใช้ถ้อยค�าส�านวนภาษา แล้วน�ามาจดัท�าเป็นแบบสอบถาม
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4. เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเท่ียงตรงท้ังโครงสร้างและเนื้อหา (Content 

and Construct Validity) และส�านวนภาษา (Wording) และพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม

กับวัตถุประสงค์ (Item - objective Congruence Index/IOC) จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่

 1) จ่าเอกสมเกียรติ ก�าหอม วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ต�าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 2)  นางจุฑามณี ชาสงวน วุฒิการศึกษา ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 3)  นายจกัรภัณฑ์ พนัธุช์ยั วฒิุการศกึษา ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ต�าแหน่ง

หัวหน้าส�านักปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5. น�าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์กับเนื้อหา (Item 

Objective Congruence IndexIOC) ตามสูตรดังนี้ 

 สูตร  IOC = 
N

x∑

 เมื่อ  IOC  แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์

   
N

x∑  แทนผลรวมของคะแนนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ

   N  แทนจ�านวนผู้เชี่ยวชาญ

 โดยที่  คะแนน + 1 แน่ใจว่าสอดคล้อง

    คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง

    คะแนน - 1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง

  โดยเลือกข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อค�าถามทั้งหมดจ�านวน 28 ข้อ มีค่าดัชนี

ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 จ�านวน 28 ข้อ ซึ่งใช้ได้ทั้งหมด

6. น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try - Out) แต่มีลักษณะ 

ใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างในเขตพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 

30 คน แล้วน�าผลการตอบแบบสอบถามไปการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ด�าเนนิการเป็นล�าดบัดงันี้

 (1)  หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (Power of Discrimination) โดยวิธีหาค่า t-test โดยใช้

เกณฑ์ค่า t ตัง้แต่ 1.75 ขึน้ไปเป็นเกณฑ์การตดัสนิว่าข้อนัน้มอี�านาจจ�าแนกใช้ได้สมควรน�าไปใช้เกบ็รวบรวม

ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้พิจารณาข้อที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์

 (2) น�าข้อที่มีค่าอ�านาจจ�าแนกผ่านเกณฑ์หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (กัลยา วานิชบัญชา, 2548, หน้า 

35) ดังนี้

  สูตร  

  เมื่อ k  = จ�านวนข้อสอบทั้งฉบับ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

    s2
1
 = ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ

    s2
x
 = ความแปรปรวนของคะแนนรวม

  ผลจากการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.94

7. น�าเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป

10.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. ผูว้จิยัได้น�าหนงัสอืขอความอนเุคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมลูวจิยัจากบัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจนครบกลุ่ม

ตัวอย่างที่ก�าหนดไว้ จ�านวน 291 คน 

2. ผูว้จัิยน�าแบบสอบถาม จ�านวน องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ 

287 ชุด ไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อศึกษาข้อมูล

พ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง 

อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 291 คน ด้วยวธิกีารตอบแบบสอบถาม พร้อมทัง้สงัเกตค�าตอบสภาพ

ทัว่ไปประกอบการพจิารณา และตรวจให้คะแนนแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยก�าหนด ค่าน�า้หนกั หรือคะแนน

ออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert’sScale) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 107) ซึ่งก�าหนดค่า

คะแนน ดังนี้

 การมีส่วนร่วม  ระดับมากที่สุด  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 5 

 การมีส่วนร่วม ระดับมาก  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 4 

 การมีส่วนร่วม ระดับปานกลาง  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 3 

 การมีส่วนร่วม ระดับน้อย  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 2 

 การมีส่วนร่วม ระดับน้อยที่สุด  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 1 

11.  การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้

1. น�าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับพบว่าสมบูรณ์ทุกฉบับ

2. น�าแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ที่มีความสมบูรณ์ของการตอบแล้วลงรหัสตามแบบ

การลงรหัส (Coding Form)

3. น�าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป  

ตามขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยแจกแจงความถี่ และค�านวณค่าร้อยละ
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 4 ด้าน คือ ด้านการค้นหาปญัหาและสาเหตุ

ของปัญหาด้านการวางแผนด�าเนนิกิจกรรมด้านการด�าเนนิการ/ปฏบิตังิานและด้านการตดิตามและประเมนิ

ผลโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้งในภาพรวม รายด้าน 

และเป็นรายข้อ แล้วแปลตามเกณฑ์การวเิคราะห์ โดยใช้เกณฑ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สรชยั พศิาลบตุร ดงันี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า  ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า  ระดับการมีส่วนร่วมมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า  ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า  ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด (สรชัย พิศาลบุตร, 2548,  

หน้า 43)

ตอนที ่3 วเิคราะห์เปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอยขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่า t-test และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way - ANOVA) หรือ F-test 

ตอนที ่4 วเิคราะห์ความถีแ่บบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questions) ข้อเสนอแนะเกีย่วกบั 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน�ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) 

12.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย

1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้แก่ 

 1)  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ (Item - objective Congru-

ence Index/IOC) 

 2) ค่าอ�านาจจ�าแนก โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์ รายข้อ (Item Total Correlation)

 3)  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แบบแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค

(Cronbach)

2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่

 1) ความถี่ (Frequency)

 2) ร้อยละ (Percentage)

 3)  ค่าเฉลี่ย (Mean)

 4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) ดังนี้

 1)  การวิเคราะห์ค่า (t-test Independent)

 2)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) 

สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
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1)  การหาค่าความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามแต่ละข้อ

   IOC  =  
Ν

Χ∑

 เมื่อ  IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาหรือระหว่าง

     ข้อสอบกับวัตถุประสงค์

   
Ν

Χ∑  = ผลรวมของคะแนนการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน

   N = จ�านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

2)  การหาค่าร้อยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 128)

 P =  
N

X 100×

 P =  ค่าร้อยละ

 X = จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

 N =  จ�านวนประชากร

3)  การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2547, หน้า 55)

 X   =  

 X   = ค่าเฉลี่ย

 
Ν

Χ∑  =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม

 N  =  จ�านวนประชากร

4)  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และองัคนา สายยศ, 2540, 

หน้า 53)

 S  =  

 S  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

  =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ

 N  =  จ�านวนประชากร

5) ทดสอบสมมติฐาน (t-test) (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 238)

 t =     
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 เมื่อ  t  = ค่าที-เทสท์ (t- test)

   X
1
 , X

2
 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

    S
1
2 

, 
S

2
2 = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

    n
1 ,
 n

2
 = จ�านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

6)  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรอื (F-test) (นภิา เมธธาวชิยั, 

2543, หน้า 110)

 F   = 

 F   = อัตราส่วนของความแปรปรวน

 MS
b
 = ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม

 MS
w
 = ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม

13.  สรุปผล

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�านวน 162 คน  

คิดเป็นร้อยละ 55.67 มีอายุ 36– 50 ปีจ�านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 36.43 มีระดับการศึกษาประถม

ศึกษา จ�านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 42.95 และมีอาชีพเป็นเกษตรกร จ�านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.80 

ตอนที ่2 การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอย องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ  

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ใน

ระดบัปานกลางทกุด้าน เรยีงจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย คอื ด้านการด�าเนนิการ/ปฏิบตังิาน ด้านการตดิตาม

และประเมินผล ด้านการวางแผนด�าเนินกิจกรรม และด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลการวิจัย ดังนี้

1)  ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตขุองปัญหา พบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการ

ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการค้นหาปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ 

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า“ส�ารวจขยะมูลฝอยบริเวณรอบๆบ้านทุกสัปดาห์”ส่วนข้อท่ีมี 

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า“สอดส่องพฤติกรรมของบุคคลในการทิ้งขยะมูลฝอย” 

2)  ด้านการวางแผนด�าเนินกิจกรรม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ

มลูฝอยขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการวางแผนด�าเนนิกจิกรรม 

โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
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มากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า“ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้การคัดแยกขยะในชุมชน”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า“เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ก�าจัดขยะกับท้องถิ่น” 

3)  ด้านการด�าเนนิการ/ปฏบัิตงิาน พบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอย

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการด�าเนนิการ/ปฏบิตังิาน โดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากสองข้อ และอยู่ในระดับปานกลางห้าข้อ  

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ให้ค�าแนะน�าคนในครอบครัวและแก่เพื่อนบ้านเพื่อให้ช่วยกัน

คัดแยกขยะ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่าง ๆ  

เกี่ยวกับการคัดแยกยะมูลฝอย”

4)  ด้านการตดิตามและประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอย

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการมส่ีวนร่วมในการตดิตามประเมนิผล 

โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากหนึ่งข้อ และอยู่ในระดับ 

ปานกลาง หกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ร่วมติดตามประเมินผลการด�าเนินงานในการ

คดัแยกขยะ” ส่วนข้อทีม่คีา่เฉลีย่นอ้ยทีส่ดุ คอื ขอ้ 5 ทีว่า่ “ร่วมตดิตามการสงัเกตพฤติกรรมและการปฏบิตัิ

งานของเจ้าหน้าที่ในการเก็บขนขยะมูลฝอย”

 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประกอบ

อาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ซึ่งสรุปผลการวิจัย ตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี้

 สมมตฐิานท่ี 1 ประชาชนทีม่ ีเพศ ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมตฐิานท่ี 2 ประชาชนทีม่ ีอาย ุต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยั พบว่า ประชาชน ทีม่รีะดบัการศกึษา ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย 

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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 สมมติฐานที่ 4 ประชาชน ที่มีอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล 

นาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 โดยสรุป ประชาชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วน

ต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับตามความถี่สูงไปหาต�่า สามอันดับแรก ได้แก่ องค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลงิ ควรส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการค้นหาปัญหา และสาเหตขุองปัญหา 

ให้มากยิง่ขึน้ ควรจดัตัง้คณะกรรมการชมุชนสอดส่องดแูลตดิตามประเมนิผลในการจดัการขยะร่วมกบัอบต. 

และอบต.นาเลิงควรเข้าไปดูแล ส่งเสริม เครื่องมืออุปกรณ์ และงบประมาณ ในการจัดการขยะมูลฝอยให้

เพียงพอ

14.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน คือด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา

ด้านการวางแผนด�าเนินกจิกรรมด้านการด�าเนินการ/ปฏบิตังิานและด้านการตดิตามและประเมนิผล สามารถ

น�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

การวเิคราะห์การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอย องค์การบรหิารส่วนต�าบล

นาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

จากผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ ประชาชนได้ 

มีส่วนร่วมได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ประชาชนอาจยังขาดความเข้าใจถึงวิธีการในการมีส่วนร่วมการวางแผน

ด�าเนินกิจกรรมการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การด�าเนินการ/ปฏิบัติงานและการติดตามและ

ประเมินผล จึงท�าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ไม่เต็มที่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ประจักร บัวผัน ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ในเขตเทศบาล

ต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมของในการจัดการมูลฝอย 

ในเขตเทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วิโรจน์ ตันติธรรม ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณี

องค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ก�าจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�าบล 

นาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน ซึ่งน�าผลการวิจัยมาอภิปราย ดังนี้

1)  ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตขุองปัญหา พบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการ

ขยะมลูฝอย องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุ

ของปัญหาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าการส�ารวจขยะมลูฝอยบรเิวณรอบๆบ้าน

ทกุสัปดาห์ รวมทัง้ส�ารวจแหล่งขยะมลูฝอยภายในหมูบ้่าน และชมุชน ส�ารวจพฤตกิรรมของบคุคลในการทิง้

ขยะมูลฝอย เป็นการช่วยกันค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในเบ้ืองต้น แต่การเข้าไปมีส่วนร่วมของ

ประชาชนยังมีน้อยเพราะขาดการดูแลเอาใจใส่ร่วมกันของคนในชุมชน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต�าบล 

นาเลิง อ�าเภอเสลภมู ิอาจยงัขาดการรณรงค์ ส่งเสรมิ การประชาสมัพนัธ์อย่างทัว่ถงึ ต่อเนือ่งสม�า่เสมอ รวม

ทั้งให้ความส�าคัญต่อนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยน้อยเกินไป อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตขุองปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการวจิยัในประเดน็นี ้สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ประจักร บัวผัน ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย  

ในเขตเทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจดัการมลูฝอย ในเขตเทศบาลต�าบลอสิาณ อ�าเภอเมอืง จงัหวดับรีุรมัย์ด้านการมส่ีวนร่วมในการก�าหนด

ปัญหาและสาเหตุของปัญหา อยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ ตันติธรรม  

ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง การมส่ีวนร่วมในการก�าจัดขยะมลูฝอย : ศกึษากรณอีงค์การบรหิารส่วนต�าบลเสมด็ อ�าเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านการค้นหาปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 1 ที่ว่า“ส�ารวจขยะมูลฝอยบริเวณรอบๆบ้านทุกสัปดาห์”ซึ่ง

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่า การส�ารวจขยะมูลฝอย

บริเวณรอบๆบ้านทุกสัปดาห์ เป็นวิธีการหนึ่งในการร่วมกันค้นหาปัญหา และร่วมกันแก้ปัญหา อาจด้วยเหตุนี ้

จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ ได้อธิบาย การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาบางอย่างท�าให้บุคคลท่ีมีส่วนร่วมน้ันเกิด

ความรู้สึกว่า ตนเองมีการลงทุนในการให้ความคิด การให้การตัดสินใจ ได้ปรับเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้

เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ลงรอยกับการตัดสินใจและอุทิศพลังงานทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซ่ึงวิธีการแก้ไข

ปัญหา

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ท่ีว่า“สอดส่องพฤติกรรมของบุคคลในการท้ิงขยะ

มูลฝอย”ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การส�ารวจพฤติกรรมของบุคคล

ในการทิ้งขยะมูลฝอย เป็นการลดปัญหาการเกิดขยะได้อีกวิธีหนึ่ง แต่ประชาชนอาจเห็นว่ายังขาดการดูแล

เอาใจใส่ร่วมกันของคนในชุมชน อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ ในข้อนีต้�า่กว่าทกุข้อชชัวาล ทัตศิวัชได้กล่าว

สรุปลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนชนบทในข้อ 1) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
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การศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชนร่วมกันและมีส่วนในการ

จัดท�าล�าดับความส�าคัญของความต้องการเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้เรียนรู้สภาพของชุมชน วิถีชีวิต 

สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท�างาน

2)  ด้านการวางแผนด�าเนินกิจกรรม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ

มูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการวางแผนด�าเนินกิจกรรม 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เปน็เชน่นี้อภิปรายไดว้า่ การร่วมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์การคดัแยกขยะใน

ชุมชน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ก�าจัดขยะกับท้องถิ่นเป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน แต่

ประชาชนอาจเห็นว่ามีส่วนร่วมน้อยเพราะขาดการดูแลเอาใจใส่ร่วมกัน รวมท้ังองค์การบริหารส่วนต�าบล 

นาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิอาจยงัขาดการประชาสมัพนัธ์อย่างทัว่ถงึ ต่อเนือ่ง หรอืให้ความส�าคญัต่อนโยบายการ

จัดการขยะมูลฝอยน้อยเกินไป อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิจัยในประเด็นนี้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ ตันติธรรม ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะมูลฝอย : 

ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมใน

การก�าจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านการร่วม

วางแผน อยู่ในระดับปานกลาง

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า“ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้การคัดแยกขยะใน

ชมุชน”ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดับปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนอาจเหน็ว่าการร่วมรณรงค์

ประชาสัมพันธ์เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมท�าให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจในการคัดแยกขยะ

มูลฝอยได้ดี และสามารถท�าให้ประชาชนได้เข้าใจถึงต้นเหตุของปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ อาจด้วยเหตุนี้

จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ ใน

รายข้อนี้อยู่ในระดับสูงกว่าทุกข้อ ซ่ึงผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของนวลน้อย ตรีรัตน์ 

และคนอื่น ๆ กล่าวถึง ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมการวางแผนด�าเนินกิจกรรมในข้อ1) คุณภาพของการ

ตัดสินใจ เป็นกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนช่วยให้เกิดความกระจ่างในวัตถุประสงค์และความ

ต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้น ๆ ได้อยู่เสมอ สาธารณชนสามารถท่ีจะผลักดันให้เกิดการทบทวน 

ข้อสันนิษฐานที่ปิดบังอยู่ ซึ่งอาจจะปิดบังไม่ให้มองเห็นทางออกที่มีประสิทธิภาพที่สุด 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า“เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ก�าจัดขยะกับท้องถิ่น”ซึ่งมี

ค่าแปลผลอยูใ่นระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การเข้าร่วมกจิกรรมรณรงค์คดัแยกขยะและร่วม

ก�าจดัขยะกับท้องถิน่เป็นวธิกีารหนึง่ทีช่่วยลดปัญหาของขยะได้ แต่ประชาชนเข้าไปมส่ีวนร่วมในการวางแผน

ด�าเนินกิจกรรมน้อย เพราะยังขาดความเข้าใจ การดูแลเอาใจใส่ร่วมกันรวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง

ทั่วถึง ต่อเนื่องสม�่าเสมอ รวมทั้งการให้ความส�าคัญต่อนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยน้อยเกินไป อาจด้วย

เหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความเห็นในประเด็นนี้ต�่ากว่าข้ออื่นๆ ซ่ึงผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ

แนวคดิของ รองศาสตราจารย์ ดร.นรนิทร์ชยั พฒันพงศา ได้กล่าวถงึประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ข้อที ่2) 

ท�าให้งานที่ยากบางอย่างส�าเร็จขึ้นมาได้ งานหลายอย่างหากท�าเพียงผู้เดียว หรือท�าน้อยคนอาจไม่ส�าเร็จ 

ต้องให้ผู้มาร่วมงานมากคนจึงจะส�าเร็จ เช่น การสร้างบ้าน สร้างเจดีย์ สร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เช่น 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ทัชมาฮัล ก�าแพงเมืองจีน หรืองานบางอย่างต้องการความร่วมมือโดยตลอดเช่น การลดปริมาณขยะ จึงต้อง

ให้คนทั้งชุมชนเห็นด้วยและร่วมกันปฏิบัติ

3)  ด้านการด�าเนนิการ/ปฏบัิตงิาน พบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอย 

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการด�าเนินการ/ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้ค�าแนะน�าคนในครอบครวัและแก่เพือ่นบ้านเพือ่ให้ช่วยกนั 

คัดแยกขยะ รวมทั้งให้ครอบครัวมีการแยกขยะเปียก และขยะแห้ง อาจเป็นวิธีการหนึ่งที่ท�าให้ลดปัญหา 

ของขยะลงได้ แต่การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีน้อย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะยังขาดความเข้าใจ การ

ดูแลเอาใจใส่ร่วม กันรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ต่อเนื่อง หรือให้ความส�าคัญต่อนโยบายการจัดการ

ขยะมลูฝอยน้อยเกนิไป อาจด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลนาเลิงด้านการด�าเนินการ/ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการวิจัยในประเด็นน้ี 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ ตันติธรรม ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะมูลฝอย : 

ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมใน

การก�าจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านการร่วม

ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจักร บัวผัน ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “การ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ในเขตเทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” 

ผลการวิจัยพบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการมลูฝอย ในเขตเทศบาลต�าบลอสิาณ อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 3 ที่ว่า “ให้ค�าแนะน�าคนในครอบครัวและแก่เพื่อนบ้านเพื่อ

ให้ช่วยกันคัดแยกขยะ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าประชาชนอาจเห็นว่า 

การให้ค�าแนะน�าคนในครอบครัวและแก่เพื่อนบ้านเพื่อให้ช่วยกันคัดแยกขยะ เป็นแนวทางการส่งเสริม  

การเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของสุพัฒน์  

สมจิตรสกุล ได้กล่าวถึงการจ�าแนกรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า ในข้อ 2) การมีส่วนร่วมใน

การด�าเนินงาน ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการด�าเนินงานโครงการจะได้มาจากค�าถามที่ว่า ใครจะท�า

ประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะท�าประโยชน์ได้ด้วยวธิใีด เช่น การช่วยเหลอืทรพัยากร การบรหิารงาน  

ประสานงาน การขอความช่วยเหลือ เป็นต้น

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการคัดแยกยะมูลฝอย”ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชน

อาจเห็นว่าการปฏิบัตติามนโยบาย แผนงานและโครงการต่าง ๆ  เกีย่วกบัการคดัแยกยะมลูฝอยเป็นแนวทาง

ในการร่วมตัดสินใจการด�าเนินงานก่อนการปฏิบัติงาน แต่อาจเป็นเพราะประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมน้อย 

เพราะยงัขาดความเข้าใจ การดแูลเอาใจใส่ร่วมกนัรวมทัง้การประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถงึ ต่อเนือ่ง หรอืให้ความ

ส�าคัญต่อนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยน้อยเกินไป ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 

ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ได้แบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนตามวัตถุประสงค์ ในข้อ 1) ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต�่าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเก่ียวกับการตัดสินใจของ
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ผู้วางแผนโครงการแต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ 

4)  ด้านการตดิตามและประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอย 

องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการตดิตามและประเมนิผล โดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การเข้าร่วมติดตามประเมินผลการด�าเนินงานในการคัดแยก

ขยะอย่างสม�่าเสมอเป็นการช่วยกันรักษาความสะอาดรวมทั้งร่วมกันติดตามประเมินผลในการจัดการขยะ

มูลฝอยของอบต.เช่น การตอบแบบสอบถาม การแจ้งผลการปฏิบัติงานกลับไปยังอบต.เป็นการกันร่วมแก้

ปัญหาต่อสงัคมนอกจากนีก้ารร่วมตดิตามการสงัเกตพฤตกิรรมและการปฏบิติังานของเจ้าหน้าทีเ่กบ็ขนขยะ

มูลฝอยเป็นการร่วมกันสอดส่องเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความเอาใจใส่มากข้ึน แต่การเข้าไปมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอาจยงัมข้ีอจ�ากดัหลายประการ เช่น ความไม่เข้าใจถงึวธิกีาร การดแูลเอาใจใส่ร่วมกันรวมทัง้การ

ประชาสัมพันธ์ของอบต.เอง อาจยังไม่ทั่วถึงต่อเนื่องสม�่าเสมอ และให้ความส�าคัญต่อนโยบายการจัดการ

ขยะมูลฝอยน้อยเกินไป อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านน้ี อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผล

การวจิยัในประเดน็นี ้สอดคล้องกบังานวจิยัของ วโิรจน์ ตนัตธิรรม ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง การมส่ีวนร่วมในการ

ก�าจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 

การมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี ด้านการร่วมประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจักร บัวผัน ได้

ท�าการวิจัยเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ในเขตเทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์”ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ในเขตเทศบาล

ต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับน้อย

 ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ด คอืข้อ 1 ทีว่่า “ร่วมตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานในการคดัแยก

ขยะ” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่าการร่วมติดตาม

ประเมินผลการด�าเนินงานในการคัดแยกขยะอย่างสม�่าเสมอเป็นสิ่งจ�าเป็น เพราะเป็นการร่วมส่งเสริมให้

คนในชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาของสังคม ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งส่งเสริมรายได้ภายในครัวเรือน และ

ช่วยก�าจัดขยะที่เป็นอันตรายต่อสังคมได้ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรายข้อนี้สูงกว่าทุก

ข้อซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัชวาล ทัตศิวัช ได้กล่าวว่าลักษณะการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนชนบทในรูปกลุ่ม / องค์กรชุมชน ในข้อ 1) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชนร่วมกันและมีส่วนในการ

จัดท�าล�าดับความส�าคัญของความต้องการด้วย เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้เรียนรู้สภาพของชุมชน 

วิถีชีวิต สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท�างาน

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ร่วมติดตามการสังเกตพฤติกรรมและการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ในการเก็บขนขยะมูลฝอย”ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

ประชาชนอาจเห็นว่าร่วมติดตามการสังเกตพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการเก็บขนขยะ

มูลฝอยเป็นวิธีการท่ีท�าให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น แต่การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชน

อาจยังมีข้อจ�ากัดในภารหน้าที่การงาน รวมทั้งอาจยังขาดความเข้าใจในการจัดการขยะ การสังเกตการณ์ 

การดูแลเอาใจใส่ร่วมกันของคนในชุมชน ครอบครัวตลอดจนการประชาสัมพันธ์อาจยังไม่ทั่วถึง ต่อเนื่อง 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

หรือให้ความส�าคัญต่อนโยบายการจดัการขยะมลูฝอยน้อยเกนิไปอาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชนมส่ีวนร่วม

ในข้อนี้ต�่ากว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ สุพัฒน์ สมจิตรสกุล ได้กล่าวถึง

การจ�าแนกรูปแบบของการมีส่วนร่วม ในข้อที่ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลนั้นสิ่งส�าคัญที่ต้องสังเกตก็คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง 

(Expectations) ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน 

มส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิอ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่าง

กัน ซึ่งผลการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจแลน�ามาอภิปรายผล ดังนี้

1)  เพศ ผลการวจัิยพบว่า ประชาชนทีม่เีพศ ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย องค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิงอ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ที่เป็น

เช่นน้ีอภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงจะมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

มูลฝอยมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับคุณค่าของการมีส่วนร่วม และประโยชน์อันสูงสุดที่เกิดจากการมีส่วน

ร่วม ซึง่การคดัแยกขยะมลูฝอยในองค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิประชาชนได้รบัประโยชน์

ร่วมกัน ดงัน้ัน ประชาชนไม่ว่าเพศชาย และเพศหญงิต่างมส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลนาเลงิอ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ไม่แตกต่างกนั ซึง่ผลการทดสอบในประเดน็นี ้สอดคล้องกบั

ผลการวจิยัของ ประจกัร บวัผัน ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง “การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการมลูฝอย ใน

เขตเทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศ 

ต่างกัน มีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ ตันติธรรม ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการ

ก�าจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนต�าบล

เสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน

2)  อาย ุผลการวจัิยพบว่า ประชาชนทีม่อีาย ุต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย องค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนไม่ว่าจะช่วงอายุใดจะมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยมากน้อย

เพียงใดนัน้ ขึน้อยูก่บัคณุค่าของการมส่ีวนร่วม และประโยชน์อนัสงูสดุทีเ่กิดจากการมส่ีวนร่วม ซ่ึงการคดัแยก 

ขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น 

ประชาชนไม่ว่าอายุใด ต่างมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอ

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการทดสอบในประเด็นนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิโรจน์ 

ตนัตธิรรม ได้ท�าการวจิยัเร่ือง การมส่ีวนร่วมในการก�าจดัขยะมูลฝอย : ศกึษากรณอีงค์การบรหิารส่วนต�าบล

เสมด็ อ�าเภอเมอืง จังหวดัชลบรุ ีผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั มส่ีวนร่วมในการ

ก�าจัดขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน
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3) ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

มูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้าน  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการที่ประชาชน

ไม่ว่าระดับการศึกษาใด จะมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยมากน้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับคุณค่าของ

การมส่ีวนร่วม และประโยชน์อนัสงูสดุทีเ่กดิจากการมส่ีวนร่วม ซึง่การคดัแยกขยะมลูฝอยในองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น ประชาชนไม่ว่าระดับการศึกษาใด 

ต่างมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประจักร บัวผัน ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการมูลฝอย ในเขตเทศบาลต�าบลอิสาณ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”ผลการทดสอบ

สมมตฐิานพบว่า ประชาชนท่ีม ีระดับการศกึษาต่างกนั มีส่วนร่วมในการก�าจดัขยะมลูฝอยในองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน

4)  อาชพี พบว่า ประชาชนทีป่ระกอบอาชพี ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย องค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการท่ีประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่ม

อาชีพใดจะมส่ีวนร่วมในการคดัแยกขยะมลูฝอยมากน้อยเพยีงใดนัน้ ข้ึนอยูก่บัคณุค่าของการมส่ีวนร่วม และ

ประโยชน์อันสูงสุดท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ซ่ึงการคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง

ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกนั ดังน้ัน ประชาชนไม่ว่าจะมอีาชีพใด ต่างมส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย 

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ วิโรจน์ ตันติธรรม ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มี อาชีพต่างกัน  

มีส่วนร่วมในการก�าจัดขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนต�าบลเสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน

15.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

ส�าหรับข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็ เป็นข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการค้นพบ (Fact Finding)  

จากผลการวิจัยทั้งสี่ด้านคือ ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการวางแผนด�าเนินกิจกรรม 

ด้านการด�าเนินการ/ปฏิบัติงาน ด้านการติดตามและประเมินผลเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ส�าหรับการ

วางแผนป้องกัน โดยควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์ในด้านต่างๆเพ่ือให้ตรงกับความต้องการหรือการม ี

ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้มากที่สุด จึงได้น�ามาเป็นข้อเสนอแนะ เป็นสอง ระดับ ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ผลการวจัิยพบว่า ประชาชนได้เลง็เหน็คุณค่า ประโยชน์ และความส�าคญัในการคดัแยกขยะมูลฝอย 

จึงมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

โดยรวมทัง้ส่ีด้านอยูใ่นระดับปานกลาง ดังนัน้ ผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิอ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดั
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ร้อยเอด็ และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จงึควรแก้ไขปรบัปรุง และยกระดบัการพฒันาโดยประชาสมัพันธ์ หรอืรณรงค์

ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงประโยชน์ และคุณค่าในการจัดการขยะร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป 

เมื่อพิจารณาเป็นด้านในแต่ละรายข้อพบว่า 

1) ด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ผลวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจดัการขยะมูลฝอย องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ ด้านการค้นหาปัญหา

และสาเหตุของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยรณรงค์ส่งเสริม 

ประชาสมัพันธ์ให้ผู้น�าชมุชน และประชาชนได้เข้าใจถึงประโยชน์ในการคดัแยกขยะมลูฝอย เพือ่ให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

 ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุคอื ข้อ 1 ทีว่่า“ส�ารวจขยะมลูฝอยบรเิวณรอบๆบ้านทกุสปัดาห์”มค่ีา

แปลผลอยูใ่นระดับปานกลางดงันัน้ ผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอ็ด 

และผูมี้ส่วนเกีย่วข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรบัปรงุ และยกระดบัการพฒันาโดยออกระเบยีบชมุชนในการจดัตัง้

คณะกรรมการภายในหมู่บ้าน เพื่อช่วยสอดส่องดูแลในการจัดการขยะร่วมกันทุกสัปดาห์

 ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื ข้อ 6 ทีว่่า“สอดส่องพฤตกิรรมของบคุคลในการทิง้ขยะมลูฝอย” 

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยรณรงค์ และ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันส�ารวจพฤติกรรมของบุคคลในการท้ิงขยะมูลฝอยภายในชุมชนของตน 

ให้มากยิ่งขึ้น

2) ด้านการวางแผนด�าเนินกิจกรรม ผลวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ขยะมลูฝอย องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอ็ด ด้านการวางแผนด�าเนนิกจิกรรม 

อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้า

มามีส่วนร่วมวางแผนด�าเนินกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงให้มากยิ่งขึ้น

 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า“ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้การคัดแยกขยะใน

ชุมชน”มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ 

จงัหวดัร้อยเอด็ และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควรเร่งแก้ไข ปรบัปรงุ และยกระดบัการพฒันาโดยรณรงค์ ส่งเสรมิ

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนร่วมกันในการคัดแยกขยะอย่างสม�่าเสมอ 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า“เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ก�าจัดขยะกับท้องถิ่น” 

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยเร่งรณรงค์ส่งเสริม 

ประชาสัพพันธ์ และจัดให้มีกิจกรรมการในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

จดัการขยะมลูฝอย องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ให้อยูใ่นระดบัมาก และ

มากที่สุดต่อไป
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3)  ด้านการด�าเนนิการ/ปฏบิตังิาน ผลวจิยัพบว่า การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะ

มูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดด้านการด�าเนินการ/ปฏิบัติงานอยู่

ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยส่งเสริมเครื่องมืออุปกรณ์ การจัดการ

ขยะ เช่น ที่ทิ้งขยะ ถุงแยกขยะ ให้กับชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า “ให้ค�าแนะน�าคนในครอบครัวและแก่เพื่อนบ้านเพื่อ

ให้ช่วยกันคัดแยกขยะ” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดย

ประชาสมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมใน

การจัดการขยะให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการคัดแยกยะมูลฝอยมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล

นาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการ

พัฒนาโดยรณรงค์ส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้น�าชุมชน เพื่อน�าไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้ปฏิบัติตาม 

แผนงานและโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการคัดแยกยะมูลฝอย ให้มากมากยิ่งขึ้น

4) ด้านการติดตามและประเมินผล ผลวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการติดตามและประเมินผล 

อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควรเร่งแก้ไข ปรบัปรงุ และยกระดบัการพฒันาโดยจดัให้ผูน้�า และประชาชนได้เข้า

มามีส่วนในการติดตามและประเมินผลร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงอย่างต่อเนื่อง

 ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 1 ท่ีว่า “ร่วมตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานในการคดัแยก

ขยะ” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยจัดตั้ง 

คณะกรรมการในการประสานงานร่วมกนักบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิเพือ่ดแูลและรายงานการติดตาม

ประเมินผล เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 ข้อท่ีมค่ีาเฉล่ียน้อยท่ีสดุ คอื ข้อ 5 ทีว่่า “ร่วมตดิตามการสงัเกตพฤตกิรรมและการปฏบิตังิาน

ของเจ้าหน้าที่ในการเก็บขนขยะมูลฝอย”มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งแก้ไข ปรับปรุง และยก

ระดบัการพฒันาโดยจดัตัง้คณะกรรมการเพือ่ช่วยสอดส่องดแูลร่วมสงัเกตพฤตกิรรมและการปฏบิตังิานของ

เจ้าหน้าที่ในการเก็บขนขยะมูลฝอย ให้มากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการท�าวิจัยต่อไปดังนี้

1)  ผลการวิจัยด้านการด�าเนินการ/ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้านในการวิจัยครั้งนี้ ดังนั้น

ควรท�าการวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานจัดการขยะขององค์การบริหารส่วน
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ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

PERSONAL’S OPINIONS ON GOOD GOVERNANCE-BASED MANAGEMENTS OF 

TAMBON ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN RATANABURI  

DISTRICT, PROVINCE SURIN

    พระโกศล อุตฺตโร (ทรายเพ็ชร์)

PHRAGOSON AUTARO (THAIDPHED)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบ 

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในเขตอ�าเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ จ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอ

รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 12 ต�าบล ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น จ�านวน 813 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง .32-74  

มค่ีาความเชือ่ม่ัน เท่ากบั 0.84 สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

(One-way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test

ผลการวจิยั พบว่า 1) ความคดิเหน็ของบุคลากรทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมทั้งหกด้าน อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านความคุ้มค่า รองลงมาคือ ด้านความ

โปร่งใส ด้านความรบัผดิชอบ ด้านนติธิรรม ด้านคณุธรรม ส่วนด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ด้านการมส่ีวนร่วม  

2) ผลการเปรยีบเทยีบเปรยีบเทยีบความคดิเห็นของบคุลากรทีม่ต่ีอการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่าความคิดเห็นของบุคลากร  

ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล  

โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบ และด้านความคุ้มค่า มีความแตกต่างกัน

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 ส่วนด้านทีเ่หลือ คอื ด้านคณุธรรม ด้านนติธิรรม และด้านความโปร่งใส 

ไม่แตกต่างกัน, ความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก 
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ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความ 

รับผิดชอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านท่ีเหลือ คือ ด้านคุณธรรม  

ด้านนิติธรรม ความโปร่งใส และด้านความคุ้มค่า ไม่แตกต่างกัน, ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีระดับการ

ศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล  

โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความรับผิดชอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านนิติธรรม และด้านความคุ้มค่า  

ไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามล�าดับแรกคือ  

ควรจัดให้มีการณรงค์ให้บุคลากรประหยัดพลังงานหรือยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง, ควรส่งเสริมบุคลากรให้

มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดม่ันในศีลธรรมและจริยธรรมเสมอ และจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการใช ้

งบประมาณมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ชุมชน/หมู่บ้านจะได้รับ

ค�าส�าคัญ: 1. ความคิดเห็นของบุคลากร 2.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน

ต�าบล

ABSTRACT

This research serves the purposes: 1) to investigate the opinions of people whohave 

to manage under the good governance of the district administrative office. District 

RattanaburiSurin 2) to compare the opinions of people who have to manage under the 

good governance of the district administrative office. In the district of Surin province 

Rattanaburi by sex, age and education level, and 3) to study the recommendations  

regarding the management of the principles of good governance Tambon administration 

organization. District RattanaburiSurin Province The sample used in this research include 

personnel Tambon administration organization. District RattanaburiSurin, 12 district  

administrators and members of the Tambon administrative organization. Officials working 

employees and temporary employees totaling 813 instruments used in research. A  

five-level scales. The discrimination between individual items .32-74 with the reliability of 

.84 statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. And  

compared using t-test (Independent Samples), and one-way analysis of variance (One-way 

ANOVA) by testing the F-test.

The results showed that:

1)  A review of personnel management based on the principles of good  

governance Tambon administration organization. District RattanaburiSurin Province overall, 

the six top At a high level considering it was found that the side with the highest value, 
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followed by the side of transparency. The responsibilities of the rule of law, the moral is 

the lowest, with an average participation.

2) Compare the results of a review of personnel management based on the  

principles of good governance Tambon administration organization. District RattanaburiSurin 

find reviews of personnel. A gender difference the opinions of management on the good 

governance of the district administrative office. Overall and individual aspects of participation.  

And responsibility the difference was statistically significant at the .05 level. On the left is 

the moral aspect of the rule of law and transparency. And its value No different, reviews 

of personnel. The difference between The opinions of management on the good governance  

of the district administrative office. Overall and individual aspects of participation. And 

responsibility the difference was statistically significant at the .05 level. On the left side is 

the moral rule of law, transparency, and its value. No different, reviews of personnel with 

different levels of education. The opinions of management on the good governance of the 

District Administrative Office.Overall and individual aspects of participation. And respon 

sibility The difference was statistically significant at the .05 level. On the left is the virtue 

of transparency and rule of law. And its value No difference

3)  Recommendations regarding the management principles of good governance 

Tambon administration organization. District RattanaburiSurin province by descending order 

of frequency from the first three, there should be a campaign to save energy, personnel 

or adoption. Sufficiency, should encourage personnel to be honest. Adherence to moral 

and ethical Always. And provide the Board with a budget value when compared with the 

benefits to the communities/villages will receive.

Keywords: 1. Persona’s opinions 2. Goodgovernance-based management of Tambon  

administrative organization

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามหลักการกระจาย 

อ�านาจคือการที่รัฐบาลส่วนกลางได้ยินยอมมอบอ�านาจการปกครองและการบริหารในกิจการต่างๆ ให้กับ

ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้ด�าเนินการเองโดยประชาชนจะเลือกผู้แทนของตนเข้าไปท�าหน้าที่บริหาร

และก�าหนดนโยบายในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นอิสระตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในปัจจุบันนี้ สังคมต้องการ

เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งจากภาครัฐ เอกชน หรือแม้แต่บุคลากรที่อยู่ในองค์กรเดียวกันก็ยัง

สามารถทีจ่ะได้รบัรูแ้ละเข้าถงึข้อมลูอนัเป็นสาธารณะทีอ่งค์กรมหีน้าทีต้่องชีแ้จงให้ได้รบัทราบอย่างเปิดเผย

โปร่งใส และสามารถท่ีจะตรวจสอบได้ตามหลักของการบริหารจัดการที่ดีที่ต้องอาศัยคุณธรรมใช้เป็น 
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เครือ่งมอืในการบรหิารงาน ดงันัน้ หลกัการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล 

จึงเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ทุกภาคส่วนของก�าลังให้ความสนใจถึงผลส�าเร็จในด้านต่าง ๆ ว่าจะสามารถเกิดขึ้น

ได้จริงตามเจตนารมณ์ของสังคมหรือไม่ 

ความส�าคัญที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลซึ่งใน

ปัจจบุนัน้ี หลักธรรมาภบิาล ถอืว่าเป็นหลกัส�าคญัทีม่ต่ีอการบรหิารองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะเหตวุ่าสงัคม

ได้มกีารตืน่ตวัต่อการกระจายอ�านาจของการปกครองท้องถิน่อย่างกว้างขวาง ควบคูก่บัสงัคมต้องการเข้ามา

มส่ีวนร่วมในการตรวจสอบการท�างานขององค์กรมากยิง่ขึน้ และส่วนหนึง่ทีป่ฏเิสธไม่ได้ของหลายหน่วยงาน 

หลายองค์กรเกีย่วกบัเรือ่งการทุจรติประพฤติมชิอบเพือ่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของหน่วยงาน เมือ่สงัคม

หรือประชาชนเริ่มมีความเข้มแข็งข้ึน การเรียกร้องเพื่อให้เปิดเผยถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา

จากหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ก็มีมากเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อีกทั้งนานาประเทศที่เจริญแล้ว ต่างก็เห็นว่า 

การทุจริตคอรัปชั่น การมีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นอุปสรรคที่ส�าคัญต่อการบริหารพัฒนาสังคมและ 

ประเทศชาติอย่างร้ายแรง ท�าให้หลักธรรมาภิบาลได้รับแรงสนับสนุนจากสังคมโลกมากเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

ประเทศที่ด้อยพัฒนา และก�าลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงไต้เพราะหลักการบริหารงานโดยทั่วไปนั้น 

แม้องค์กรจะมคีวามสามารถเชีย่วชาญ บหิารงานได้ดสีกัเพยีงใดกต็าม แต่หากมกีารทจุรติคอรปัชัน่แอบแฝง

อยู่ องค์กรนั้นก็ไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้มั่นคงหรือมีความเจริญเติบโตอยู่ได้อย่างยาวนาน ดังนั้น องค์การ

บริหารส่วนต�าบล ซึ่งเป็นองค์กรของท้องถิ่นและมีหน้าที่งานหลักที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดอยู่กับวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนระดับต�าบลเป็นอย่างมาก เช่น การอ�านวยความสะดวกในเรื่องการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการ

สาธารณูปโภคต่าง ๆ การศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณในการ

บริหารจัดการจากภาษีของประชนในท้องถิ่นเป็นจ�านวนมาก หากการบริหารจัดการไม่มีหลักธรรมาภิบาล 

คือ คุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าแล้ว องค์กรนั้นก็จะ

ไม่ได้รบัการยอมรบัจากคนในสงัคมน้ัน เพราะหลกัเหล่านีเ้ป็นหลกัท่ีสงัคมโลกให้การยอมรบัว่าเป็นหลกัสากล

ที่หน่วยงานหรือองค์กรทุกองค์กรจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีซ่ึงรวมท้ังการมีส่วนร่วมทางด้านความคิดเห็นของ

บุคลากรทุกฝ่าย

ด้วยเหตดัุงกล่าวน้ี การบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลจงึมคีวาม

ส�าคัญต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติในปัจจุบันนี้มาก เพราะประเทศชาติก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งจาก

องค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อหลอมรวมเข้าเป็นประเทศชาติที่มีความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความ

คิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาของบุคลากรในองค์นั้น ซึ่งจะมีส่วนน�ามาใช้เป็นข้อมูลพัฒนาองค์ได้เป็นอย่างดี

สภาพการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรตันบรุี 

จงัหวดัสรุนิทร์ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาทีเ่กีย่วข้องกับแนวทางในด้านการแก้ไขปรบัปรงุเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ

ในด้านต่าง ๆ  ให้มีความสมบูรณ์มากเพิม่ยิง่ขึน้ คอื ด้านคณุธรรม ด้านนติธิรรม ด้านความโปร่งใส ด้านความ

มีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบ และด้านความคุ้มค่า ฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์อัน

เป็นประโยชน์ ให้องค์การบริหารส่วนต�าบลได้น�าไปพัฒนาและปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคตต่อไป
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

แก้ไขพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลตามหลักธรรมาภิบาลด้านต่าง ๆ  ให้

ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป โดยผู้วิจัยได้ตั้งจุดประสงค์ของการวิจัย ไว้ดังต่อไปนี้

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพือ่ศึกษาความคิดเหน็ของบคุลากรท่ีมต่ีอการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

2.2  เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา

2.3  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1 บคุลากรทีม่ ีเพศต่างกนั มคีวามคิดเหน็ต่อการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

3.2  ผู้ปกครองที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัย 

นาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน     

3.3  ผูป้กครองทีม่รีะดับชัน้การศกึษา ต่างกนั มีความพงึพอใจต่อความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีน

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

4.1  ได้ทราบความคิดเหน็ของบคุลากรเพือ่การน�าไปพฒันาใช้กบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลในด้าน

ต่าง ๆ  เช่น ด้านการบรหิารการจดัการและการบรกิารหรอือืน่ ๆ  ให้สอดคล้องตรงตามกบัความต้องการของ

บุคลากรอย่างมีธรรมาภิบาลในอนาคตต่อไป

4.2  ได้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบุคลากรเพือ่การน�าไปปรบัปรงุพฒันาการบรหิาร

จดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์กรให้เหมาะสมกบัสถานภาพ อาย ุและระดบัการศกึษาของบคุคลากร

มากเพิ่มยิ่งขึ้น

4.3 ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความพร้อมสมบูรณ์ที่ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป

4.4 ผลการวจิยัสามรถน�าไปใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศเพือ่น�าไปพฒันาและปรบัปรงุในส่วนของการ

บริหารจัดการองค์การบริหารต�าบลตามหลักธรรมมาภิบาลให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป
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5.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวจิยัเร่ือง “ความคิดเหน็ของบุคลากรท่ีมต่ีอการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์” ผู้วิจัยได้ด�าเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ประชากรได้แก่ บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ 12 ต�าบล

ประกอบด้วย คณะผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิาน ลกูจ้างประจ�า 

และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น จ�านวน 813 คนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล ใน

เขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 12 ต�าบล ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 813 คน โดยก�าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซีและมอร์แกน (R.V.Krejcie and D.W. Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 

2545, หน้า 43) ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายด้วยการจับสลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 262 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ 

ระดบัการศกึษา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบสอบถามความคดิเหน็

ของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอ

รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัด

ออกเป็น 5 ระดบั และแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพือ่สอบถามข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรตันบุร ีจงัหวดั

สุรินทร์ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 3 ท่าน คือ ดร.ประพิศ โบราณมูล พระอุดมเกียรติ 

วิสุทฺธาจาโร (ทองปั้น) และนางสาวเทียบนภา เห็นจงชม

6.  ผลการวิจัย

1.  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 ผลการวิจัยโดยรวม สรุปผลได้ ดังต่อไปนี้

 ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.94) เมือ่

พจิารณาเป็นรายด้าน โดยเรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านทีมี่ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ 

ด้านความคุ้มค่า (X =4.23) รองลงมา ได้แก่ ด้านความโปร่งใส (X =4.17) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม (X =3.45)
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ความคดิเหน็ของบุคลากร
ระดับความคิดเห็น

X S.D. อันดับ ระดับ

ด้านคุณธรรม

ด้านนิติธรรม

ด้านความโปร่งใส

ด้านการมีส่วนร่วม

ด้านความรับผิดชอบ

ด้านความคุม้ค่า

3.68

4.07

4.17

3.45

4.08

4.23

0.69

0.71

0.70

0.99

0.73

0.73

5

4

2

6

3

1

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

เฉลี่ย 3.94 0.76 - มาก

 ส่วนผลการวิจัยเป็นรายด้าน สรุปผลได้ ดังต่อไปนี้

 1.  ด้านคุณธรรม พบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่ต่ีอการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  

ได้แก่ มีบุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมให้บริการรองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการปฏิบัติ

หน้าทีโ่ดยชอบธรรมให้อยูใ่นพืน้ฐานของศลีธรรมและจรยิธรรมและข้อทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ บคุลากร

ของ อบต. ปฏิบัติตนดีถูกต้องตามหลักธรรมและเสมอภาค ตามล�าดับ และจากสัมภาษณ์ นายค�าสิงห์ 

โภคทรัพย์ ที่ได้กล่าวว่า โดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  

ถือได้ว่าเป็นการบริหารจัดการที่สังคมให้การยอมรับได้ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

และพร้อมให้บริการตลอดเวลา

 2.  ด้านนติธิรรม พบว่า ความคดิเหน็ของบุคลากรทีมี่ต่อการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับ 

มากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

ได้แก่ ข้อบังคับหรือระเบียบต่างๆ ที่จะมีผลบังคับใช้กับชุมชน/หมู่บ้านรองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารปฏิบัติต่อ

ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติและให้มีความเสมอภาคและข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่มีการปรับปรุงกฎ

ระเบียบข้อบังคับให้เหมาะสมถูกกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามล�าดับและจากสัมภาษณ์ 

นายสมพงษ์ ทรายเพชร ที่ได้กล่าวว่า การที่ผู้บริหารปฏิบัติต่อประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติและให้มีความ

เสมอภาค เป็นนิติธรรมที่องค์กรควรจะต้องมี

 3.  ด้านความโปร่งใส พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ด้านความโปร่งใส โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่า

เฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ มกีารบรหิารงานหรอืกจิกรรมต่าง ๆ  มกีารสรปุและเปิดเผยต่อสาธารณะชน รองลงมา 

ได้แก่ ประกาศให้บุคลากรในองค์การรับทราบเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับสวัสดิการต่างๆและข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด ได้แก่ เปิดโอกาสให้ประชาชนติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. อย่างสม�่าเสมอตาม
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ล�าดับ และจากสัมภาษณ์ นางสาวรัฃนีกรณ์ ภางาม ที่ได้กล่าวว่า ในด้านความโปร่งใส องค์กรควรให้ข้อมูล

ข่าวสารทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณะชน มคีวามถูกต้องตรงกบัความเป็นจรงิ และการบรหิารงานหรอืกจิกรรมต่าง ๆ  

มีการสรุปและเปิดเผยต่อสาธารณะ

 4.  ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ ด้านการมส่ีวนร่วมโดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ อบต.มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมในการจัดซ้ือจัดจ้างรองลงมา ได้แก่  

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ข้ารับฟังการประชุมสภาเพื่อก�าหนดนโยบาย,ออกกฎระเบียบ,ข้อบังคับต่างๆ 

ของอบต.และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการจัดเวทีประชาคมในการรับฟังปัญหาและความต้องการ

ของประชาชน ตามล�าดับ และจากสัมภาษณ์ นายวัฒนา เรียบร้อย ท่ีได้กล่าวว่า ในด้านความโปร่งใส 

ผู้บริหารและบุคลากรควรยึดหลักคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชน

 5.  ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ด้านความรับผิดชอบโดย

รวมอยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีา

เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่บุคลากรมีหน้าที่ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเมื่อได้รับมอบหมายรองลงมา ได้แก่ 

การบริหารบคุลากรด้วยความรบัผดิชอบให้ทกุฝ่ายมขีวญัและก�าลงัใจในการท�างานมแีละข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อย

ที่สุด ได้แก่ การน�าโครงการกิจกรรมหรือแผนงานที่แถลงไปด�าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมตามล�าดับ และ

จากสัมภาษณ์นางสาวทัศน์วรรณ ผดุงพงษ์ ที่ได้กล่าวว่า อบต. ควรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการประเมนิผลร่วมด้วย ซึง่จะท�าให้องค์กรเป็นทีน่่าเชือ่ถือและยอมรบัของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ

 6.  ด้านความคุ้มค่า พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรตันบุร ีจงัหวดัสริุนทร์ ด้านความคุม้ค่าโดยรวมอยู่

ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

มากทีส่ดุได้แก่การใช้ทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อชุมชน/หมูบ้่าน รองลงมา ได้แก่ มกีารจดัสรร

ต�าแหน่งของบุคลากรให้มีความเหมาะสมหรือความช�านาญด้านในการปฏิบัติหน้าท่ี และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุด ได้แก่ การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ชุมชน/หมู่บ้านจะได้รับ

ตามล�าดับ 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ที่มีเพศ อายุ และระดับ

การศึกษาต่างกัน พบว่า

 1. ความคิดเห็นของบุคลากร ท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้าน คือ 

ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความรับผิดชอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน

ด้านที่เหลือ คือ ด้านคุณธรรม ด้านนิติธรรม ด้านความโปร่งใส และด้านความคุ้มค่า ไม่แตกต่างกัน
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 2.  ความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้าน คือ 

ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความรับผิดชอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านคุณธรรม ด้านนิติธรรม ความโปร่งใส และด้านความคุ้มค่า ไม่แตกต่างกัน

 3.  ความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการ

ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและราย

ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความรับผิดชอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านนิติธรรม และด้านความคุ้มค่า ไม่แตกต่างกัน

3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 ผลการวจิยัพบว่า มข้ีอเสนอแนะเกีย่วกับการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 ด้านคุณธรรม ควรส่งเสริมบุคลากรของ อบต. ให้ปฏิบัติตนดี ถูกต้องตามหลักธรรมและ 

เสมอภาค และควรส่งเสริมบุคลากรให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรมและจริยธรรมเสมอ

 ด้านนติิธรรมควรส่งเสริมในเร่ืองการบรหิารงาน อบต. ให้มคีวามชดัเจนถกูต้องตามหลกั กฎหมาย 

ระเบยีบข้อบงัคบั และควรมกีารปรบัปรงุกฎระเบยีบข้อบงัคบัให้เหมาะสมถูกกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

อยู่ตลอดเวลา

 ด้านความโปร่งใส ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. 

อย่างสม�่าเสมอ และเสริมสร้างกระบวนการท�างานของ อบต. ท�างานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาพร้อมที่จะ

ได้รับการตรวจสอบ

 ด้านการมส่ีวนร่วมมคีวามถีม่ากได้แก่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคดิเหน็ในการ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และควรให้มีการจัดเวทีประชาคมในการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน

 ด้านความรบัผดิชอบมคีวามถีม่ากได้แก่ จดัให้มกีารน�าโครงการ กจิกรรม หรือแผนงานทีแ่ถลง

ไปด�าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม และควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย

โดยตรงเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

 ด้านความคุ้มค่ามีความถี่มากได้แก่ ควรจัดให้มีการณรงค์ให้บุคลากรประหยัดพลังงานหรือ 

ยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง และจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการใช้งบประมาณมีความคุ้มค่าเมื่อ 

เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ชุมชน/หมู่บ้านจะได้รับ

7.  อภิปรายผล

ผู้วิจัยจ�าแนกการอภิปรายผลตามล�าดับหัวข้อได้ดังนี้

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่า
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ความคดิเหน็ของบคุลากรทีมี่ต่อการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านความคุ้มค่า ด้านความโปร่งใส ด้านความรับผิดชอบ ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม และด้านการมี

ส่วนร่วมตามล�าดับจะพบว่า ในทุก ๆ ด้าน มีค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกันมากนักทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในภาพ

รวมทั้ง 6 ด้าน ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ อาจเห็นว่าในแต่ละด้านมีการบริหารจัดการเป็นท่ี

ยอมรับของบุคลากรบุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่อ่อนน้อม ถ่อมตนพร้อมให้บริการและผู้บริหารมีการปฏิบัติ

หน้าท่ีโดยชอบธรรมให้อยูใ่นพืน้ฐานของศลีธรรมและจรยิธรรมการใช้ทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุ

ต่อชมุชน/หมูบ้่านมกีารจดัสรรต�าแหน่งของบคุลากรให้มคีวามเหมาะสมหรือความช�านาญด้านในการปฏิบัติ

หน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของขยัน วิพรหมชัย (2550, หน้า บทคัดย่อ)ที่ได้วิจัยหลักการบริหาร

จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�าบลอุโมงค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน 

ผลการวจิยัพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านความคุม้ค่าเป็นทีมี่ค่าเฉลีย่

สูงสุดอยู่ในระดับมาก

8.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล โดยแบ่งเป็น  

2 ระดับ ดังนี้

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

 1.  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 1 คือ ด้านคุณธรรมพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ดังนั้น จึงควรรักษามาตรฐานดังกล่าว คือ ความมีคุณธรรมขององค์กรที่ดีอยู ่แล้วนั้นให้คงอยู่ต่อไป  

และหาแนวทางเร่งพัฒนาการบริหารการจัดการ เพื่อที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นจนถึงระดับ

มากที่สุดในโอกาสต่อไป

 2.  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 2 คือ ด้านนิติธรรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ดังนั้น จึงควรรักษาและพัฒนาในส่วนที่ดีของด้านนิติธรรมนี้ไว้ ไปจนถึงระดับมากที่สุดในโอกาสต่อไป

 3.  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 3 คือ ด้านความโปร่งใส พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ดังนั้นจึงควรจะเร่งพัฒนาระดับมาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมนี้ให้สูงมากเพิ่มยิ่งข้ึน จนถึง

ระดับมากที่สุดในโอกาสต่อไป

 4.  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 4 คือ ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ดังนั้น จึงควรรักษาและพัฒนาคุณภาพของการมีส่วนร่วม ไปจนถึงระดับมากที่สุดต่อไป

 5. จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านที ่5 คอื ด้านความรบัผดิชอบพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดังนั้น จึงควรรักษาและพัฒนาคุณภาพของด้านการประชาสัมพันธ์จนถึงระดับมากที่สุดต่อไป

 6.  จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูด้านที ่6 คอื ด้านความคุม้ค่า พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดังนั้น จึงควรรักษาและพัฒนาคุณภาพของด้านความคุ้มค่า จนถึงระดับมากที่สุดต่อไป
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2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1.  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรตันบรีุ จงัหวดัสรุนิทร์ ด้านทีท่ีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ อยูใ่นระดบัมาก คอื ด้าน

ความคุ้มค่า ดังนั้น ควรมีการวิจัยเรื่อง ในเชิงลึกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้านความคุ้มค่า

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 2.  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านที่ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง 

คอื ด้านคณุธรรม ดังนัน้ ควรมกีารวจิยัเรือ่ง ในเชิงลกึการบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล ด้านคณุธรรม 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 3.  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ข้อที่มีความถี่มากที่สุด คือ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อชมุชน/หมู่บ้าน ดงันัน้ ควรมีการวจิยัเรือ่ง การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน/หมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต�าบล  

ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
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10.  ค�าขอบคุณ

ผูวิ้จยัในฐานะทีไ่ด้เป็นผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกับการศกึษา และด้านจรยิธรรมได้เลง็เหน็ความส�าคญัและ

ปัญหาเกีย่วกบัความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จึงสนใจที่จะท�าวิจัยในเรื่องนี้และส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะ

ได้รบัความอนเุคราะห์ช่วยเหลอืหลายๆฝ่าย อาทเิช่น ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกยีรต ิเกยีรตเิจรญิ อาจารย์

ทีป่รกึษาหลัก และ ดร.สวุฒัน์ จติต์จนัทร์ อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม ตลอดจนเพือ่นสหธรรมกิ และแรงสนบัสนนุ

จากสมาชิกในครอบครัว นักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นก�าลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนงาน

ด้านเอกสารที่ใช้ในการประกอบท�าวิทยานิพนธ์นี้เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณและ 

ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิจัยเรื่องน้ี คงจะอ�านวย 

คุณประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และผู้สนใจพอสมควร
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4  

ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

RESIDENTS’ SATISFACTION WITH SOCIAL SOLIDARITY BASE SERVICES AT 

HOUSEHOLD REGISTRATION DIVISION OF RATANA BURI DISTRICT OFFICE, 

SURIN PROVINCE

         พระขวญัชัย ถาวโร (เช่ียวชาญ)

PHRAKHWANCHAI THAVARO (CHIAOCHARN)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความ 

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี 

จงัหวัดสุรินทร์ จ�าแนกตามเพศ อายรุะดับการศึกษา และอาชีพและ 3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความ

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตการปกครองของอ�าเภอ

รตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ จ�านวน 364 คน ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยเทยีบตารางของเครจชีแ่ละมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ ค่า

อ�านาจจ�าแนกระหว่าง 0.72-0.96 ค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบับเท่ากบั 0.84 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่  

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test และ F-test (One-way ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย

ทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับ

มากทั้งสี่ด้าน ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านทาน ด้านสมานัตตตาด้านปิยวาจา และ ด้าน

อัตถจริยา 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา 

และ อาชพีต่างกันมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของฝ่ายของฝ่ายทะเบยีนทีว่่าการ

อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนท่ีมีอายุ ต่างกันมีความ 

พึงพอใจโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนท่ีว่าการอ�าเภอ

รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรียงตามความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก ได้แก่ ควรแก้ไขปัญหาให้ประชาชน 

ด้วยความเอื้อเฟื้อเหมาะสมกับทุกคนควรแสดงความเป็นกันเองกับประชาชนผู้มารับบริการทุกระดับ  

และควรขยายพื้นที่ในการจอดรถของผู้มาติดต่องานกับฝ่ายทะเบียน
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ค�าส�าคัญ: 1.ความพึงพอใจ 2.ประชาชน 3.การให้บริการ 4.หลักสังคหวัตถุ 4 ฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอ

รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ABSTRACT

This research serves the purposes: 1) to study residents’ satisfaction with office 

staffs’ services following Buddhism’s social solidarity at Household Registration Division of 

Surin province’s Raranaburi district office , 2) to compare the former’s satisfaction with the 

latter’ services based on its social solidarity at Household Registration Division to variables 

of the former’s genders, ages and educational levels, and 3) to study suggestions as guides 

for developing the latter’s services following its social solidarity. The sampling groups 

comprise 364 residents aged below 31 years, whose domiciles are in the authorized area 

of its Ratanaburi district. The research instrument is five-rating scale questionnaires, having 

the power of discrimination for each question between 0.72 and 0.96, and the reliability 

of the entire questions at 0.84. The statistics for data analyses incorporate percentage, 

mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA).

Out comes of research findings: 1) Residents’ satisfaction with office staffs’  

services following Buddhism’s social solidarity at Household Registration Division of Surin 

province’s Ratanaburi district office has been comprehensively rated ‘high’ in four aspects. 

In terms of an individual one ranked in descending orders of means, they include:dana, 

samanatata; piyavaca; and atthaciya. 2) The comparative results has beenfound that  

variables of their genders has shown no significant differences in their opinions on their 

satisfaction with office staffs’ services following its social solidarity at Household Registration 

Division of Surin province’s Ratanaburi district; whereas variables of their ages and  

educational levels have proved otherwise, with the statistical significance level at .05.  

3) Suggestions Suggestions regarding residents .satisfaction with office staffs,services  

following Buddhism’s social solidarity at Household Registration Division of Surin province’s 

Raranaburi district office here, indescending order of first three frequencies. Firstly, should 

fix the problem of people with the proper courtesy. Secondly,should sever all levels of 

the service recipients friendly,Finally,should expand the area of parking for the service 

recipients.

Keywords: 1. SATISFACTION 2. RESIDENTS 3.SOCIAL SOLIDARITY BASE SERVICES 4. HOUSE-

HOLD REGISTRATION DIVISION OF RATANA BURI DISTRICT OFFICE



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 253

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การให้บรกิารประชาชนเป็นนโยบายทีส่�าคญัของรฐับาลเป็นภารกจิทีส่�าคญัทางด้านการตอบสนอง

ต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ขอรับบริการ ภายใต้ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่

ก�าหนดไว้ ในปัจจุบนันีรั้ฐบาลได้เร่งรดัให้ส่วนราชการต่างๆ ขยายขอบเขตและปรบัปรงุการบรกิารประชาชน

ในรูปแบบต่างๆ การบรกิารประชาชนจงึเป็นหนึง่ในภารกิจการ “บ�าบัดทกุข์บ�ารงุสขุ” ของกรมการปกครอง

โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้ประชาชนได้รบับรกิารทีส่ะดวกทัว่ถึงและเป็นการประสานเสรมิสร้างความสมัพนัธ์

อันดีในระหว่างประชาชนกับข้าราชการ (กองงานวิจัยและประเมินผล, กรมการปกครอง 2533, หน้า 7) 

ข้าราชการจะต้องค�านึงถึงประชาชนและต้องส�ารวจตัวเองด้วยว่าในการปฏิบัติราชการในฐานะที่เป็น

ข้าราชการ ซึง่มภีารกจิหน้าทีใ่นการให้บรกิารประชาชนได้ท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใดและ

สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปัจจบัุนนีข้้าราชการยงัมบีทบาทใหม่

ในเร่ืองการแก้ปัญหาของประเทศชาติทีก่�าลงัประสบอยูค่อืปัญหาวกิฤตทางเศรษฐกิจฯลฯ เพราะฉะนัน้เร่ือง

ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับประชาชนจึงเป็นเรื่องท่ีเราจะต้องให้ความส�าคัญอย่างมากและต้อง

พยายามด�าเนินการทกุวถิทีางทีจ่ะให้การท�างานของราชการการบริหารงานของส่วนราชการเป็นการบรหิาร

งานที่จะสามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพเพิ่มพูนคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะมากได้

อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย 12 ต�าบล 163 หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางการให้บริการ

ประชาชนของอ�าเภอในฐานะทีเ่ป็นอ�าเภอสุดท้ายทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืของจงัหวดัสรุนิทร์เป็นประตู

สู่จงัหวัดศรสีะเกษ และจงัหวดัอบุลราชธาน ีจงึมบีทบาทส�าคญัในการให้บรกิารสาธารณะท้ังในด้านการพฒันา 

องค์กรโครงสร้างอ�านาจหน้าทีร่ะบบงานกระบวนการการท�างานคณุภาพการให้บรกิารเทคโนโลยสีมรรถภาพ

ของข้าราชการวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบสามารถ

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นได้ฝ่ายทะเบียนเป็นส่วนงานหนึ่งของอ�าเภอรัตนบุรี โดยแบ่งงานออกเป็น 

3 งาน คอืงานทะเบยีนราษฎร์ งานทะเบียนทัว่ไปและงานบัตรประจ�าตวัประชาชนมนีโยบายการบรกิารด้าน

ต่างๆ ที่กระจายอยู่ในแต่ละงานของฝ่ายทะเบียนอ�าเภอรัตนบุรี รวมไว้ในสถานที่เดียวกันในรูปแบบของ

ศนูย์กลางให้บริการแบบจดุเดยีวเบด็เสรจ็เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการให้บรกิารประชาชนให้สะดวกรวดเรว็

สร้างความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอ

รตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ ตัง้อยูใ่นเมอืงประชาชนทีไ่ปตดิต่อราชการมากส่วนใหญ่จะไปตดิต่อกบัฝ่ายทะเบยีน

เพราะเป็นงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจ�าวันของประชาชน เช่น การท�าบัตรประชาชนการแจ้งเกิด การแจ้งตาย

ย้ายท่ีอยู ่(กองการทะเบียน,กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2536, หน้า 25) ตลอดจนประชาชนนอก

พ้ืนท่ีก็มารับบริการดงักล่าวเป็นจ�านวนมาก ท�าให้การบริการประชาชนของฝ่ายทะเบยีน อ�าเภอรตันบรุ ีในปัจจบุนั 

ก็อยู่ในระดับดี แต่การให้บริการของเจ้าหน้าที่บางครั้งอาจติดขัดและมีปัญหาอยู่บ้างโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ 

ผู้ให้บริการมีจ�านวนจ�ากัดและไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่ต้องการอย่างเร่งด่วน มีการใช้ศิลปะ

ทางค�าพูดที่บางครั้งไม่เหมาะสมกับกริยามารยาทที่แสดงออกในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้รับบริการ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อุปกรณ์การให้บริการยังไม่ครบสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ

ประโยชน์สงูสุดจากการมารบับรกิารคือการทีอ่งค์กรภาครฐัมุง่เน้นในการสร้างความพงึพอใจต่อผูร้บับรกิาร
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เป็นหลัก โดยยึดมั่นการให้บริการที่มีคุณภาพและเกิดอรรถประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการรัฐบาลได้ก�าหนด

แผนปฏริปูการบรหิารภาครฐัทัง้ระบบเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพและประสทิธผิลการท�างานของภาคราชการ

ทัง้ด้านโครงการสร้างกระบวนการและวฒันธรรมการบรหิารจดัการภาครฐั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ภาครฐั

มรีะบบการท�างานและเจ้าหน้าทีท่ีม่ปีระสทิธภิาพ ประสทิธิผลสงูเท่าเทียมมาตรฐานสากล มกีารใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า เก้ือกูล ไวต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รบัความเช่ือถือและศรทัธาจากประชาชน 

ซึง่ผลจากการวจิยัของสถาบนัพระปกเกล้า (2556, หน้า 17) ได้เสนอการให้บริการทีด่ ี4 ประการคือ ด้านบริการ, 

ด้านกระบวนการ, ด้านผู้ให้บริการ และด้านสถานที่ รวมถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่

คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับนบัถอืมหีลกัธรรมทีค่รอบคลมุและเหมาะสมส�าหรบัน�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�า

วันได้หลายอย่างโดยเฉพาะด้านการให้บรกิารประชาชนนัน้ในพระพทุธศาสนามหีลกัธรรมทีส่ามารถส่งเสริม

สนับสนุนได้หลายประการหลักธรรมที่ส่งเสริมด้านการให้บริการโดยเฉพาะหลักสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน 

ปิยวาจา อตัถจริยา และสมานตัตตา (พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโฺต), 2550, หน้า 25) ซึง่มสีาระสมัพนัธ์

กับการให้บริการที่ดี โดยข้าราชการสามารถน�าไปปฏิบัติให้เกิดมีประสิทธิภาพของการบริการได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท�าการวจัิยความพงึพอใจในการให้บรกิารประชาชน

ซ่ึงสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนให้มคีวามพงึพอใจตามหลกัสงัคหวตัถุ 4 เพือ่น�าผลการ

ศกึษาไปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรงุการให้บรกิารประชาชนด้านฝ่ายทะเบียนให้มปีระสทิธภิาพ

เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย

ทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่

ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ของประชาชน จ�าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลัก

สังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

3. สมมติฐานของการวิจัย

3.1 ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย

ทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย

ทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

3.3  ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 

ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

3.4 ประชาชนที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย

ทะเบียนที่ว่าการ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน
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4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

4.1 ท�าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย

ทะเบียนอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

4.2 ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4  

ของฝ่ายทะเบยีนทีว่่าการอ�าเภอรัตนบรุ ีจงัหวัดสริุนทร์ของประชาชนทีม่ ีเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี ต่างกนั

4.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

4.4  ผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นข้อมูลส�าหรับน�าไปเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้

บริการประชาชนของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งส่วนงานอื่นๆ

5.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวจัิยเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถุ 4 ของฝ่ายทะเบียน

ที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์” ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ประชากร ได้แก่ ประชาชน ที่มาติดต่องานฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  

ในวนัเวลาราชการ ระหวา่ง เดอืนมกราคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 รวมจ�านวน 7,000 คน 

จาก 12 ต�าบล 163 หมู่บ้าน (เทียบจากผู้มาติดต่องานทะเบียนท่ีว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  

ของปี พ.ศ. 2557)

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่มาติดต่องานฝ่าย

ทะเบยีนทีว่่าการอ�าเภอรัตนบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ ในวนัเวลาราชการ ระหว่าง เดอืนมกราคม ถงึ เดอืนมถินุายน 

พ.ศ. 2557 ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ R.V. Krejcie and D.W. Morgan (บุญชม  

ศรีสะอาด, 2554, หน้า 42-47) ได้กลุ่มตัวอย่าง 364 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภท คือแบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง ได้พัฒนามาจากเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแบบสอบถามส�าหรับความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

มีจ�านวน 364 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน

6.  ผลการวิจัย

1.  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียน 

ที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 ผลการวิจัยโดยรวม สรุปผลได้ ดังต่อไปนี้

 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

ฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ใน

ระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านทาน รองลงมา ได้แก่ ด้านสมานัตตตา 

ด้านปิยวาจา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านอัตถจริยา ตามล�าดับ
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ด้าน ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ

X S.D. อันดับ แปลผล

1. ด้านทาน 3.65 0.83 1 มาก

2. ด้านปิยวาจา 3.62 0.82 3 มาก

3. ด้านอัตถจริยา 3.60 0.84 4 มาก

4. สมานัตตตา 3.63 0.83 2 มาก

รวม 3.63 0.83 - มาก

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4  

ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก (X =3.63) เมื่อพิจารณา

รายด้าน อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านทาน ( X =3.65)  

รองลงมา ได้แก่ ด้านสมานัตตตา (X =3.63) ด้านปิยวาจา (X =3.61) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้าน 

อัตถจริยา (X =3.61) ตามล�าดับ

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

ฝ่ายทะเบียน อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จ�าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า

 1. ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของฝ่าย

ทะเบียนที่ว่าการ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

 2. ประชาชนทีม่อีาย ุต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของฝ่าย

ทะเบียนที่ว่าการ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

  3.  ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียน อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 4.  ประชาชนทีม่อีาชพีต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถุ 4ของฝ่าย

ทะเบียน ที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการตามหลกัสังคหวตัถุ 

4 ของฝ่ายทะเบียนอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 ผลการวจัิย พบว่ามข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารตาม

หลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่ส�าคัญดังนี้

 การให้บริการของฝ่ายทะเบียนในด้านทาน มีความถี่มาก ได้แก่ ควรขยายพื้นที่ในการจอดรถ

ของผู้ที่มาติดต่องานกับฝ่ายทะเบียน และควรจัดหาสถานท่ีการให้บริการส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

เพิ่มขึ้นอีก

 การให้บรกิารของฝ่ายทะเบยีนในด้านปิยวาจา มคีวามถีม่าก ได้แก่ บคุคลากรของฝ่ายทะเบยีน

ควรปรับการใช้ค�าพูดกับประชาชนผู้มารับบริการให้เสมอต้นเสมอปลาย และความถามประชาชนผู้มารับ
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บริการเพราะบางคนอ่านหนังสือไม่ออก

 การให้บริการของฝ่ายทะเบียนในด้านอัตถจริยา มีความถี่มาก ได้แก่ บุคคลากรฝ่ายทะเบียน

ควรแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้มาติดต่องานด้วยความเอื้อเฟื้อเหมาะสมกับทุกคน และควรเอาใจใส่ใน

การให้บริการประชาชนให้มากกว่านี้

 การให้บริการของฝ่ายทะเบียนในด้านสมานัตตตา มีความถี่มาก ได้แก่ บุคลากรฝ่ายทะเบียน

ควรแสดงความเป็นกันเองกับประชาชนผู้มารับบริการในทุกระดับ และบุคลากรฝ่ายทะเบียนควรให้เกียรติ

ประชาชนผู้มารับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

7.  อภิปรายผล

ผู้วิจัยจ�าแนกการอภิปรายผลตามล�าดับหัวข้อได้ดังนี้

1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4ของฝ่ายทะเบียน

ที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่า

 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนท่ี

ว่าการ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก

ทั้งสี่ด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านทานด้าน รองลงมาได้แก่ ด้านมานัตตา  

ด้านปิยวาจา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก่ ด้านอัตถจริยา) ตามล�าดับจะพบว่า ในทุก ๆ ด้าน มีค่าเฉลี่ย

ทีไ่มต่า่งกันมากนกั ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในภาพรวมทัง้สีด่า้น ตามความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการ

ให้บริการตามหลักสงัคหวตัถ ุ4 ของฝ่ายทะเบยีน ทีว่่าการอ�าเภอรตันบุร ีจงัหวดัสรุนิทร์ อาจเห็นว่าในแต่ละ

ด้านมีการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของบุคคลท่ัวไป บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีและมีความอ่อนน้อม

ถ่อมตน พร้อมที่จะให้การบริการ และผู้บริหารมีการปฎิบัติหน้าที่โดยชอบธรรม อยู่ในพื้นฐานของศีลธรรม

จริยธรรม มีการจัดสรรต�าแหน่งของบุคคลากรให้มีความเหมาะสมหรือช�านาญการในด้านการปฏิบัติหน้าที่ 

ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ อนงค์นาฏ แก้วไพฑรูย์ (2554, หน้า บทคดัย่อ) ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจ 

ของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของฝ่ายทะเบียนท่ีว่าการอ�าเภอเมืองจงัหวัดนครสวรรค์

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนท่ี

ว่าการอ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ ด้านทาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะฝ่าย

ทะเบียนอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีการปรับวิสัยทัศน์ในด้านการให้บริการในเรื่องต่างๆเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างคุ้มค่า และมีการจัดสรรต�าแหน่งของบุคคลากรให้มีความเหมาะสมหรือ

ช�านาญการในด้านการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหมาย บัวจันทร์ (2551, 

บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการวิเคราะห์และยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตามหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ของส�านักงานเขตบางแคกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การให้บริการของส�านักงานเขตบางแค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านทาน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก
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 ด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ซึง่มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัทีน้่อยกว่าทกุด้านคือ ด้านอตัถจรยิา ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะฝ่ายทะเบียนอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ยังมีบางส่วนท่ีต้องแก้ไข เช่น เจ้าหน้าท่ีอาจให้การ

ช่วยเหลอืประชาชนผูม้ารับบริการอย่างไม่ทัว่ถงึ และเจ้าหน้าทีอ่าจตดิตามงานหลงัการให้บรกิารไม่ทนั ปัญหา

อาจเกิดจากจ�านวนบุคคลากรที่ให้บริการไม่เพียงพอ สอดคล้องกับผลการวิจัยของของ รภัสสา พานิกุล  

(2553, บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดหางานของรัฐตามหลัก 

สงัคหวตัถ ุ4 : กรณศีกึษาศนูย์จดัหางานกรมการจดัหางานกระทรวงแรงงาน ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจ 

ของประชาชนต่อการให้บรกิารจดัหางานของรฐัตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของศนูย์จดัหางานกรมการจดัหางาน

กระทรวงแรงงาน โดยรวมอย่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านอัตถจริยา

8.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล โดยแบ่งเป็น  

2 ระดับ ดังนี้

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

 ด้านทาน ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 

ของฝ่ายทะเบียน อ�าเภอรตันบรุ ีจังหวัดสรุินทร ์อยูใ่นระดับมาก ดงันัน้ ฝ่ายทะเบยีนทีว่า่การอ�าเภอรตันบรุี 

จงัหวดัสุรินทร์ ควรรกัษาคณุภาพมาตรฐานของการให้บรกิารนีไ้ว้และพฒันาอย่างต่อเนือ่ง โดยยกระดบัการ

ให้บรกิารในด้านทาน ให้ดมีปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพือ่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนเกดิความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านทาน ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ด้านปิยวาจา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

ฝ่ายทะเบียนทีว่่าการ อ�าเภอรตันบรีุ จังหวดัสรุนิทร์ ด้านปิยวาจาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ ฝ่ายทะเบียน

ที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ควรรักษาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการนี้ไว้และพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยยกระดับการให้บริการในด้านปิยวาจา ให้ดีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนเพื่อท่ีจะท�าให้ประชาชนเกิด

ความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านปิยวาจา ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ด้านอัตถจริยา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

ฝ่ายทะเบียน อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านอัตถจริยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ฝ่ายทะเบียนที่

ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ควรรักษาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการนี้ไว้และพัฒนาอย่าง 

ต่อเนือ่ง โดยยกระดบัการให้บริการในดา้นอตัถจรยิา ให้ดมีปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้นเพือ่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนเกดิ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านอัตถจริยา ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ด้านสมานตัตตา พบว่า ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของ

ฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านสมานัตตตา โดยรวมอยู่ในระดับมากดังนั้น ฝ่าย

ทะเบียนอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ควรรักษาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการนี้ไว้และพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยยกระดับการให้บริการในด้านสมานัตตตา ให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อที่จะท�าให้ประชาชน

เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในระดับมากที่สุดต่อไป
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2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 การวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย

ทะเบียนที่ว่าการ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีข้อจ�ากัดบางประการที่ไม่สามารถศึกษาให้ครบทุกแง่มุม

ได้ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ผู้สนใจได้วิจัยต่อยอดจากการวิจัยเรื่องนี้ดังต่อไปนี้

 1)  จากผลการวิจัยพบว่า ด้านอัตถจริยามีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากแต่ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุก

ด้าน ดังน้ันควรวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านอัตถจริยาของฝ่ายทะเบียน 

ที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 2)  จากผลการวิจัยพบว่า ฝ่ายทะเบียนได้จัดช่องทางบริการส�าหรับคนพิการมีค่าแปลผลอยู่

ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกข้อค�าถาม ดังนั้นควรวิจัยการพัฒนาการให้บริการคนพิการตามหลัก

สังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียน ที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 3) ควรวิจัย ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ 

ฝ่ายทะเบียน ที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
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สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

รภัสสา พานิกุล. (2553).ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดหางานของรัฐตามหลักสังคหวัตถุ 

4 : กรณศึีกษาศูนย์จัดหางานกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน. วทิยานพินธ์ปรญิญาพทุธศาสตร

มหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย.

ราชันย์ ธงชัย. (2554). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตามแนว

สังคหวัตถุ 4 ของหน่วยงานสัสดีอ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สมหมาย บัวจันทร์. (2551). การวิเคราะห์และยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตามหลัก

สังคหวัตถุ 4 ของส�านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร 

มหาบัณฑิต, สาขาวิชาปรัชญา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 261

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์. (2554). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

ฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา

วิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

10. ค�าขอบคุณ

ผูว้จิยัในฐานะทีไ่ด้เป็นผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบังานวจิยันีไ้ด้เลง็เหน็ความส�าคัญและปัญหาเก่ียวกบัความ

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ จึงสนใจที่จะท�าวิจัยในเรื่องนี้และส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ

หลายๆ ฝ่ายอาทิเช่น ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ ผศ. ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ 

อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม ตลอดจนเพือ่นสหธรรมิก และแรงสนบัสนนุจากสมาชกิในครอบครวั นกัศกึษารุน่พีท่ีเ่ป็น

ก�าลงัใจคอยให้ความช่วยเหลอืเป็นแหล่งข้อมลูสนบัสนนุงานด้านเอกสารทีใ่ช้ในการประกอบท�าวิทยานพินธ์

นี้เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ผู้วิจัยหวังเป็น

อย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยเรื่องนี้คงจะอ�านวยคุณประโยชน์แก่ฝ่ายทะเบียนอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

และผู้สนใจพอสมควร
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ศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน 

AN ANALYTICAL STUDY OF BUDDHIST PHILOSOPHY IN AUSPICIOUS  

ANIMALS IN THE CHINESE’S BELIEFS

พระไชยา ติกฺขวีโร (วรรภา)1

Phra Chaiya Tigkaveero (Vanrapa)
ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

วทิยานพินธ์นีม้วีตัถปุระสงค์ดงันี ้1) เพือ่ศกึษาสตัว์มงคลตามคตชิาวจนี 2) เพือ่ศกึษาพทุธปรชัญา
ที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของพุทธปรัชญาท่ีปรากฏในสัตว์มงคล
ตามคตชิาวจนี วทิยานพินธ์นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยรวบรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมแิละทตุยิภมูิ  
แล้วจึงน�าเสนอผลการวิจัยในเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา พบว่า 
1.  สตัว์มงคลตามคติชาวจนีเป็นสตัว์ทีช่าวจนีเชือ่ว่าน�าความเจรญิรุง่เรอืงมาสูช่าวจนี และชาวจนี

เชื่อว่าตนสืบเชื้อสายมาจากมังกร กล่าวคือชาวจีนเป็นชาวมังกร และวรรณกรรมต่าง ๆ จะมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสัตว์ เช่น เรื่อง มังกรหยก ไซอิ๋ว นางพญางูขาว ซึ่งสัตว์เหล่านี้ในวรรณกรรมจะสามารถกลายร่างเป็น
มนุษย์ได้ด้วยอ�านาจของการบ�าเพ็ญเพียรตามหลักพุทธปรัชญา 

2.  พุทธปรชัญาท่ีปรากฏในสตัว์มงคลตามคตชิาวจนี พบว่าพทุธปรชัญามหีลกัอทิธบิาท 4 เป็นต้น 
ชาวจีนได้ถือปฏิบัติเป็นหลักส�าคัญมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน และชาวจีนได้ยึดถือคติการท�างานแบบ
สัตว์มงคล เพราะสัตว์มงคลท�างานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 

3.  วิเคราะห์คุณค่าของพทุธปรชัญาท่ีปรากฏในสตัว์มงคลตามคตชิาวจนี พบว่าชาวจนีมคีวามเช่ือ
และนับถือมังกร เพราะมังกรเป็นสัตว์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนของความดี ความงาม ความตั้งใจ  
ความพยายาม ความกล้าหาญ และความอดทน และชาวจนีถอืว่ามงักรคอืจติวญิญาณของการเปลีย่นแปลง
และฟื้นฟูให้ดีขึ้น

ABSTRACT

The purposes of this thesis were: 1) to study on Auspicious Animals following  
Chinese’s Beliefs, 2) to study on Buddhist philosophies existent in Auspicious Animals  
following Chinese’s Beliefs and, 3) to analyze values of Buddhist philosophies existent in 
Auspicious Animals following Chinese’s Beliefs. It was the qualitative research methodology,  
collecting data from both primary and secondary sources. Research’s findings were  

presented through the analytical description. 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั, สาขาวชิาพระพทุธศาสนาและปรชัญา, 2557. 
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The results of the study were as follows:

1.  The auspicious creature was that Chinese totally believed that it brought growth 

and prosperity to them. In particular, they strongly believed that they were descended 

from Dragon. Literarily, It had been noticed that Chinese’s such legends had to do with 

creatures as ‘The Jaded Dragon’, ‘Sai Iu’, and ‘The Great White Female Snake’. Above all, 

they also believed that these creatures were able to change their bodies into human  

beings by virtue of observing energy as stated in Buddhist philosophies.

2.  Buddhist philosophy existent in Auspicious Animals following Chinese’s Beliefs 

was found that superimposed in their auspicious creatures was ‘Iddhipada’, Four Paths of 

Accomplishment’ since they had as yet taken these auspicious animals as their role  

models for leading their everyday lives. Still, they also took the exemplary way of doing 

jobs as the same as auspicious creatures did tirelessly. 

3.  Values of Buddhist philosophies existent in Auspicious Animals following  

Chinese’s Beliefs was found that they had faith and believed in Dragon as they strongly 

believed that it was a sacred creature, symbolizing goodness, aesthetics, intention,  

industry, attempt, bravery and patience. As a result, Chinese regarded it as being the soul 

of change and enhancement. 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

คนจนี เป็นชาตทิีม่คีวามเป็นมาทีย่าวนานอกีประเทศหนึง่อยูม่อีายขุองการเป็นประเทศชาตท่ีิยาว

นานพอๆ กับประเทศอินเดีย ซึ่งจะสังเกตได้ง่าย คือ การมีประชากรที่มีจ�านวนมากเป็นอันดับต้นของโลก 

มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่เก่าแก่ (พ. สุวรรณ,2550: หน้า 1-2) และประกอบกับลัทธิเต๋า 

ขงจือ้ ทีเ่ป็นลทัธหิลกัของจนีทีเ่ผยแผ่แนวความคดิเรือ่งเกีย่วกบัธรรมชาต ิจึงท�าให้คนจีนมคีวามรกัเกีย่วกับ

ธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ ดอกไม้ และสัตว์ต่าง ๆ ที่คนจีนเห็นแล้วคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง เช่น 

สงิโต ทีถ่อืว่าเป็นเจ้าแห่งป่า มเีสยีงค�ารามทีก่กึก้องไปทัว่แดนไพร เสอื เป็นสตัว์ทีอ่อกหากนิในเวลาหวิ มงักร 

เป็นสตัว์ทีส่ามารถอยูไ่ด้ทัง้ในน�า้ และบนบก มีอ�านาจเหนอืกว่าสตัว์อืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นธรรม (ปิยะแสง จนัทรวงศ์

ไพศาล, 2552 : หน้า 250) แต่ยงัมหีงส์เป็นสตัว์ทีม่คีวามเฉลยีวฉลาดในการเอาชนะคูต่่อสูอ้ย่างมงักร เพราะ

ด้วยเหตุดังกล่าว คนจีน จึงถือคติที่มีต่อการใช้สัตว์ต่างๆ เป็นสัญลักษณ์มงคลนานัปการที่มีปรากฏอยู่ใน

วัฒนธรรมจีน ที่มีความยาวนานกว่า 5,000 ปี เปรียบประหนึ่งมรดกแห่งอารยธรรมทางภูมิปัญญาที่คนจีน

ได้สืบทอดติดต่อกันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน สัญลักษณ์อันหลากหลายล้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงคติ

ความเชือ่ ขนบธรรมเนยีมและประเพณ ีทีส่ะท้อนให้เหน็วถีิแห่งชนชาตสิงัคม และประวตัศิาสตร์ทีม่มีาอย่าง

ยาวนานของประเทศจีน การเรียนรู้และศึกษาในสัญลักษณ์ต่างๆของจีน จึงเท่ากับเป็นการเข้าใจในตัวตน

แห่งชนชาติจีนอย่างท่องแท้ (บุญชัย ใจเย็น, 2551: หน้า 135)
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คติชาวจีนที่สร้างสัญลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์ในลักษณะต่าง ๆ นั้น เพราะมีคติในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับ 

การเป็นสิริมงคลกับตนเอง หรือที่คนจีนเรียกกันว่า “จี๋เสียง” และลักษณะการสร้างสัญลักษณ์แบบจีน 

นัน้เรยีกว่า “วฒันธรรมมงคล” หรอื “จ๋ีเสยีงเหวนิฮัว่” (พัลลภ อ�าพนักลู, 2552: หน้า 157) ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัของชนชาติจีน ตามความหมายในวฒันธรรมมงคล เป็นการแสวงหาในสิง่ดีๆ  ส่ิงทีด่ลบันดาลให้เกดิ

ความสุข เป็นการใฝ่หาในความสขุทางจิตใจ การสมหวงัดัง่ใจปรารถนา รวมถึงความสมบูรณ์และเพยีบพร้อม

ที่ชีวิตมนุษย์ทุกรูปนามล้วนต้องการ (บุญชัย ใจเย็น, 2551: หน้า 158) ส�าหรับคติทางวัฒนธรรมมงคลที่ก่อ

ให้เกดิการสร้างสญัลกัษณ์ มผีูเ้ปรยีบเทยีบไว้อย่างน่าฟังว่า หากปลาเป็นส่วนเดียวกันกับสายน�า้ นกเป็นส่วนหน่ึง 

ของท้องฟ้า สัญลักษณ์เป็นมงคลก็เป็นดังส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาว จีนเฉกเช่นนั้นในยุคบุพกาลมนุษย ์

ในสมัยโบราณแสวงหาส่ิงท่ีคิดว่าเป็นมงคลมาสวมใส่ไว้กับร่างกายของตน ดังเช่นท่ีปรากฏการค้นพบเข้ียว

เสือ กระดูกสัตว์ ลูกปัด หรือแม้แต่ ขนนกที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งชนเผา ก็มีปรากฏในร่องรอยตั้งแต่

สมัยยุคหินใหม่นานมาแล้ว ในประวัติศาสตร์จีนยุคดึกด�าบรรพ์ ลายสัญลักษณ์มังกรก็ได้กลายมาเป็น

สัญลักษณ์แห่งอ�านาจ สมัยราชวงศ์ซาง สัญลักษณ์รูปหน้าเสือมีปรากฏเป็นลวดลายประดับบนภาชนะ

กระถางส�าริดในยุคชุนชิว–จ้านกว๋อ ก็มีการใช้ค�าอันเป็นสัญลักษณ์มงคล สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ผ่านวันเวลา

เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแห่งวัฒนธรรม จนกระท่ังได้หลอมรวมจนกลายเป็นสัญลักษณ์มงคลท่ีเป็น 

ส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันในวิถีชีวิตของจีนในที่สุด (ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 2552: หน้า 250)

ปัญหา คือ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคติชาวจีนที่มีต่อสัตว์มงคลที่ชาวจีนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

เพราะการสร้างสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นรปูสตัว์ต่าง ๆ  ไว้เพือ่เป็นสิรมิงคลแก่ตนเอง เพราะชาวจนีมคีวามเชือ่ว่า สตัว์

มงคลเหล่านัน้จะน�าความร�า่รวย สขุภาพร่างกายแขง็แรง และจติใจเบกิบาน สิง่เหล่านี ้เป็นคตทิีม่คีวามเชือ่

ในเฉพาะกลุ่ม ซึ่งบางกลุ่มเช่ือว่า วัวเป็นสัตว์พาหนะของเทพเจ้า ไม่ยอมรับประทานเนื้อวัว ไม่มีบุคคลใด

กล้าท�าร้ายวัว บางกลุ่ม เชื่อว่า เป็นตระกูลของพระพุทธเจ้า ที่มีนามว่า “สมณโคดม” (พระญาณวโรดม, 

2533: หน้า 58) แต่บางกลุม่เชือ่ว่า เนือ้ววัเป็นอาหารทีอ่ร่อย คติอย่างนี ้จงึมคีวามขดัแย้งกนัในบางครัง้ เมือ่

กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายในทางคติความเชื่อ จึงท�าให้เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกัน

ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเถรวาทที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติ

ชาวจนี ซ่ึงเป็นชาตทิีม่คีวามเก่าแก่อกีชาตหินึง่ จงึเป็นชาตท่ีิได้สัง่สมประสบการณ์ ขนบธรรมเนยีมประเพณี 

ตลอดถึงวัฒนธรรมที่ชาวจีนได้สั่งสมไว้ให้แก่ชาวจีนมาจนถึงปัจจุบัน

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

2. เพื่อศึกษาพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

2. ท�าให้ทราบพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 265

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3. ท�าให้ทราบการวิเคราะห์คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

4. สามารถน�าไปศึกษาถึงคติความเชื่อของชาวจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน

4. วิธีด�าเนินการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัยการศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนในครั้งนี้  

ผู้วิจัย ได้ท�าการวิจัยแบบเชิงคุณภาพและมีวิธีการด�าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้

4.1  ขั้นศึกษารวบรวมข้อมูล

 1)  รวบรวมจากเอกสารปฐมภูมิ มีพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม พ.ศ. 2525 

ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

 2)  รวบรวมจากเอกสารทุติยภูมิ มีเอกสารและผลงานของท่านผู้รู ้พร้อมผลงานการวิจัย 

วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

4.2  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

 1)  วิเคราะห์พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูล  

โดยมาแยกประเภทของสัตว์มงคลออก ซึ่งประกอบด้วยสัตว์มงคลตามคติชาวจีน พุทธปรัชญาที่ปรากฏใน

สัตว์มงคลตามคติชาวจีน และการศึกษาวิเคราะห์คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

 2)  ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการแยกประเภทออกจากกัน และน�ามาวิเคราะห์อธิบายความ  

ให้ความหมาย ที่เหมาะสมตามเนื้อหาในแต่ละบท ที่ได้ตั้งไว้ตามวัตถุประสงค์

4.3  ขั้นน�าเสนอผลงานการวิจัย

 ในการน�าเสนอผลงานการวจัิย เรือ่งการศกึษาเชงิวเิคราะห์คณุค่าพทุธปรชัญาทีป่รากฏในสตัว์

มงคลตามคติชาวจีน จากขั้นตอนต่างๆ นั้น ผู้วิจัย จะน�าเสนอตามล�าดับขั้นตอนด้วยวิธีบรรยายตามความ

เหมาะสมแก่เนื้อหาในแต่ละบท

5.  บทสรุป

1.  สัตว์มงคลตามคติชาวจีน 

 ลักษณะคติของชาวจีน จึงมีลักษณะท่ีมีพื้นฐานมาจากธรรมชาติ มีความเช่ือว่า ธรรมชาต ิ

เป็นส่ิงที่มีอ�านาจสูงสุด มีลักษณะที่มีความมั่นคงทางคติ เช่นเดียวกับขุนเขา มีความยึดมั่นในหลักธรรม 

ค�าสอนพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน คือ ความเมตตา กรุณา ช่วยเหลือชาวจีนด้วยกันให้รอดพ้นจาก

ภยันตรายต่างๆ โดยมีหลักค�าสอนของลัทธิเต๋า และขงจ้ือ เป็นจารีต ประเพณี ที่จะต้องสืบทอดเพื่อเป็น

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของชาวจีนที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณกาล

 ความส�าคัญคติของชาวจีน จึงมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตของชาวจีน เพราะชาวจีน เป็น

ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ชาติที่ยาวนานหลายทศวรรษ จึงมีคติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ บรรพบุรุษ ศาสนา 

และลัทธิต่างๆ ที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน และลัทธิที่เกิดขึ้นในประเทศจีน

เองก็มีลัทธิเต๋า และลัทธิขงจื้อ ดังนั้น คติ จึงมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตของชาวจีน ที่คอยเตือนให้รู้ว่า 

จีน เป็นชนชาติที่มีประวัติที่ยาวนาน และมีความหลากหลายในทางคติ เป็นต้น



Vol.5 No.1 January - June 2016266

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

 คณุค่าคติของชาวจีนนัน้ จะเน้นหนักในเรือ่งของความเป็นมงคล ซึง่เริม่จากภาษา จรยิาศาสตร์ 

และผลคตขิองชาวจีน ล้วนแต่เป็นสิง่ทีเ่ป็นมงคล และคตขิองชาวจนีก�าลงัเริม่ครองโลกในปัจจบัุน และอนาคต 

เพราะคติชาวจีนส่วนใหญ่ได้มาจากธรรมชาติตามค�าสั่งสอนของลัทธิเต๋า ขงจื้อ แต่พอพระพุทธศาสนาฝ่าย

มหายานแผ่ขยายเข้าสูจ่นี จงึท�าให้พระพทุธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นคตหิลกัในการน�าหลกัค�าสอนไปปฏบิตัิ 

คือ การช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ไปพร้อม ๆ กับตน ดังนั้น คติของชาวจีน คือ การช่วยเหลือคนจีนด้วย

กันให้ร�่ารวยพร้อมๆ กันทุกคน ซึ่งจะสังเกตเห็นจากค�าอวยพรของชาวจีน คือ ขอให้ร�่ารวย มั่งคั่ง ประสบ

ความส�าเร็จในหน้าที่การงานทุกเรื่อง เป็นต้น

 สัตว์มงคลตามคติของชาวจีนที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน คือ การมี

ความเมตตาต่อสัตว์โลกทุกๆ ชีวิต เพราะทุกๆ ชีวิต มีความรักในชีวิตของตนเอง ชาวจีนจึงได้พิจารณาเห็น

ความส�าคญัของสตัว์แต่ละชนดิ มคีวามส�าคญักบัมนษุย์มากน้อยเพยีงไร ถ้ามคีวามส�าคญัมาก ย่อมเป็นมงคล

มาก มีความส�าคัญปานกลาง ย่อมเป็นมงคลปานกลาง และมีความส�าคัญน้อย ย่อมเป็นมงคลน้อยเช่นกัน 

ดังนั้น ผู้วิจัย จึงมุ่งศึกษาสัตว์มงคลตามคติของชาวจีน ที่ถูกชาวจีนยกย่องให้เป็นสัตว์มงคล

 สตัว์มงคลตามคตชิาวจนี หมายถงึ สตัว์ท่ีท�าให้เกดิความเจรญิรุง่เรอืงส�าหรับผูเ้ลีย้งสตัว์มงคล 

หรือการน�าเอกลักษณ์ของสัตว์ชนิดนั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตน โดยการน�ารูปภาพ หรือสัญลักษณ์

ของสัตว์นั้น ๆ มาเป็นตัวแทนในการปกปักรักษา คุ้มครอง ขับไล่ภูตผีปีศาจ ท�าให้มีอายุยืนยาว ปราศจาก

โรคภยัไข้เจบ็ มโีชคลาภ มคีวามโชคดี มคีวามส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน การศกึษา มอี�านาจ และน�าไปสูส่นัตสิขุ 

ตามคติความเชื่อของชาวจีน

 ประเภทสัตว์มงคลตามคตชิาวจนีนัน้ จะยดึถอืหลกัการด�าเนนิชวีติของสตัว์แต่ละชนดิ เพือ่น�า

มาเป็นสัญลักษณ์ในเรือ่งต่าง ๆ  เช่น มงักร หงส์ กเิลน เต่า ได้ถกูจดัไว้ในประเภทสตัว์มงคลทีม่อีทิธฤิทธิ ์หรอื

มีความศักดิ์สิทธิ์ และสัตว์ชนิดอื่น ๆ ก็ได้จัดไว้ตามประเภทของสัตว์มงคลนั้น ๆ คือ สัตว์ที่มีอายุยืน ก็เป็น

สัตว์มงคลประเภทอายุวัฒนะ สัตว์ที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ ๆ จนตาย ก็จะเป็นสัตว์ประเภทมงคลสมรส สัตว์ที่มี

อ�านาจเป็นเจ้าป่าอย่างสิงโต ก็ถูกจัดให้เป็นสัตว์มงคลประเภทที่มีอ�านาจ เป็นต้น

 ลกัษณะของสัตว์มงคลตามคติชาวจีนนัน้ สตัว์ท่ีลกัษณะทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชนดิ ทีช่าวจนี 

น�ามาเป็นสัญลักษณ์ในงานมงคลต่าง ๆ ของชาวจีน โดยเฉพาะการให้รูปสัตว์ชนิดนั้น ๆ เพื่อให้เป็นมงคล 

ในเทศกาลนั้น ๆ เช่น การมอบรูปภาพ หรือรูปปั้นของมังกร หงส์ กิเลน และ เต่า อันเป็นสัตว์ในต�านาน 

เก่าแก่ของจีน ในสัตว์ศักดิ์สิทธ์ิทั้งสี่นอกจากเต่าแล้ว ท่ีเหลือต่างเป็นสัตว์ในจินตนาการและเป็นสัตว์แห่ง

เทพนิยายปรัมปราของจีน ถือเสมือนสัตว์ศุภมงคลแห่งชีวิต กิเลนเปรียบเป็นสัตว์แห่งคุณธรรม มังกรเป็น

สตัว์วเิศษทีก่ลายเป็นความหมายของชนเผ่าจีนแต่ก่อนเก่า หงส์เป็นราชาแห่งฝงูวิหคทัง้มวล การมอบรปูภาพ 

หรือรูปปั้นสัตว์มงคลเหล่านี้ เพื่อแทนค�าอวยพรของชาวจีน จึงเป็นลักษณะของสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

 คุณค่าของสัตว์มงคลตามคติของชาวจีนนั้น เป็นคุณค่าที่มีต่อการด�าเนินชีวิตของชาวจีน ที่ได้

สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ผู้เห็นคุณค่าของสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ เป็นการเรียนรู้จากสัตว์ที่มีการอยู่ร่วมกัน สัตว์

บางชนิดชอบอยู่ด้วยกันเป็นคู่ ๆ สัตว์บางชนิดชอบอาศัยด้วยกันเป็นฝูง แต่จะมีหัวหน้าฝูงเป็นผู้คอยดูแล

ความสงบเรียบร้อยของฝงู เรยีนรูก้ารต่อสูข้องสตัว์ต่าง ๆ  ดังนัน้ สตัว์มงคลตามคตชิาวจนี จงึเป็นสตัว์ทีส่ร้าง

ความเป็นไปในทางที่ดีให้แก่ชาวจีนในด้านต่าง ๆ
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2.  พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน

 พทุธปรัชญาทีป่รากฏในสตัว์มงคลตามคติชาวจนี ท�าให้ทราบว่า มงคลในพทุธปรชัญา หมายถึง  

ข้อปฏบิตัทิีก่่อให้เกดิความสขุความเจรญิแก่ผูป้ฏบิตัทิัง้ขณะทีม่ชีวีติอยูใ่นปัจจบุนัและในอนาคตเมือ่สิน้ชวีติ

ไปแล้ว หากปฏิบัติอย่างเข้มข้นและจริงจังย่อมสามารถท�าให้บรรลุถึงโลกุตรธรรมเข้าสู่พระนิพพานอันเป็น

เป้าหมายสูงสุดทางพุทธปรัชญา

 ลกัษณะของมงคลในพทุธปรชัญา จงึเป็นการลงมอืปฏบัิตด้ิวยตนเองอย่างเตม็ทีแ่ละเตม็ความ

สามารถ ไม่ใช่คอยแต่จะพึง่พาผูอื้น่หรอืเกดิจากผูอ้ืน่คอยหยบิยืน่ให้อย่างเดยีว แต่ให้เป็นผูล้งมอืกระท�าโดย

มกีารเตรยีมความพร้อม และวางแผนการไว้อย่างรอบคอบอนัจะก่อให้เกดิประโยชน์แก่ตัวเอง และส่วนรวม 

ซึ่งเป็นการแสดงออกมาในลักษณะของกุศลกรรมบถ เป็นหลักของคุณธรรมในการของการละความช่ัวมา

ท�าความดีเรียกว่า “การเว้น” ซึ่งเป็นการไม่กระท�า สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง และผู้อื่น  

พร้อมหันกลับมากระท�าความดี เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ สมคัสมานสามคัคคีนในครอบครวั

และชมุชนทีต่นอาศยัอยู ่คอื การท�าความสจุรติให้เกดิขึน้ มกีายสจุรติ การเว้นในการท�าความชัว่ทางกายใน

ลักษณะต่าง ๆ วจีสุจริต การเว้นในการพูดชั่วในลักษณะต่าง ๆ มโนสุจริต การเว้นจากการมีความเห็น 

ที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริง

 ประเภทของมงคลในพทุธปรชัญาทีเ่ป็นแนวทางในการปฏบิตัเิพือ่สร้างบารม ี10 ประการทีใ่ช้

ส�าหรับการด�าเนินชีวิตของอุบาสก อุบาสิกานั้น จึงเป็นหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบ�าเพ็ญบารมี 10 ประการ 

คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฐาน เมตตา อุเบกขา เพราะเป็นผู้เข้าใกล้พระพุทธเจ้า 

พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า หรือเป็นผู้เข้าใกล้พระรัตนตรัย จึงเป็นผู้มีหลักปฏิบัติที่ข้ึนจากพุทธศาสนิกชน

โดยทั่วไป

 ความส�าคัญของมงคลในพุทธปรัชญาท่ีเป็นมงคลทั้ง 38 ประการเป็นมงคลท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม

ของพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามหลักเหตุผลเพื่อให้เกิดผลคือความสงบสุข  

เมื่อเป็นเช่นนี้ มงคลเกิดขึ้นได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากตัวเราเองเป็นอันดับแรกคือไม่คบกับ

คนที่ไม่ดีหรือคนพาลเพราะการที่เราจะเป็นคนท่ีมีลักษณะนิสัยเป็นเช่นไรก็ย่อมจะข้ึนอยู่กับคนท่ีเราคบค้า

สมาคมด้วย และเป็นการเริม่ต้นทีด่จีงึห้ามไม่ให้คบคนพาลเป็นอนัดบัแรกให้คบกบับณัฑติแล้วปฏบิตัพิฒันา

ขึ้นไปตามล�าดับจนถึงประการสุดท้าย คือ ให้มีจิตใจท่ีเกษมผ่องใสปราศจากกิเลสและบุคคลท่ีปฏิบัติจน

กระทัง่มจิีตใจทีผ่่องใส ถือได้ว่าเป็นอริยบคุคลทีป่ระเสรฐิสดุในพระพทุธศาสนาคอืพระอรหนัต์ซึง่เป็นบคุคล

ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจาและใจ

 ส่วนพทุธปรชัญาทีป่รากฏในสตัว์มงคลตามคตชิาวจนี จึงท�าให้ทราบว่า พทุธปรชัญาทีป่รากฏ

ในสตัว์มงคลทีมี่ความศักด์ิสทิธิใ์นตัวตามคติชาวจนี จงึเป็นสัตว์ท่ีสามารถบ�าเพญ็เพยีร รักษาศลีได้ สตัว์มงคล

เหล่านั้นจะสามารถแสดงความศักดิ์ในตัวได้ ด้วยการอาศัยพลังที่เกิดจากจิต เพื่อบังคับ หรือการดลบันดาล

ให้สิ่งนี้ เปลี่ยนเป็นสิ่งนี้ได้ตามความปรารถนาแห่งจิต เช่น มังกรเป็นสัตว์ที่ไม่มีปีก แต่สามารถแสดงความ

ศักดิ์ในตัว ด้วยการบินอยู่บนอากาศได้ เป็นพาหนะให้เจ้าแม่กวนอิมขึ้นไปถึงสรวงสวรรค์ได้ ตามคติของ 

ชาวจีนที่ได้ยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน
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 พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลที่เป็นสิริมงคลตามคติชาวจีน จึงเป็นหลักพุทธปรัชญาที่

เกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4 และหลักของพระรัตนตรัย คือ สัตว์มงคลที่เป็นม้าตามคติของชาวจีน จะมีความ

ส�าเร็จเข้ามาเยือนในระยะเวลาอันใกล้ เพราะม้าเป็นสัตว์ที่วิ่งได้เร็ว มีความฉลาดรอบรู้ตามคติของชาวจีน 

ส่วนนกกระเรียน เป็นสัตว์มงคลท่ีสวยงาม สามารถดแูลตนเองให้มอีายยุนืยาวได้ และค้างคาวเป็นสตัว์มงคล

ทีอ่อกหาอาหารในเวลากลางคนื จงึอาศยัความโชคด ีซึง่เปรยีบเสมอืนมนุษย์มคีวามโชคดท่ีีได้เกดิเป็นมนษุย์ 

ได้พบพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า จึงเป็นความโชคดีของมนุษย์

 พทุธปรัชญาทีป่รากฏในสตัว์มงคลทีม่อี�านาจตามคตชิาวจนี คอื พทุธปรชัญาเกีย่วกบัการบนัลอื

สีหนาทของพระพุทธเจ้า ที่ทรงประกาศออกมาให้ชาวโลกทราบถึงความเป็นผู้มีอ�านาจ มีความองอาจหา 

ผูเ้สมอเหมือนพระพทุธองค์ไม่มอีกีแล้ว เช่นเดียวกบัสงิโตผูม้อี�านาจเหนอืกว่าสตัว์ท้ังปวง จงึเป็นพทุธปรชัญา

ที่เกี่ยวกับการบันลือสีหนาท 20 และพุทธไสยาสน์ของพระพุทธองค์

 พุทธปรชัญาทีป่รากฏในสตัว์มงคลทีม่คีณุธรรมตามคตชิาวจนี ทีเ่กีย่วกบัคณุธรรม ซึง่เป็นหลกั

ของความมีธรรมโดยการละเว้นจากอคติ 4 ประการ คือ การละเว้นจากการล�าเอียงเพราะชอบ ละเว้นจาก

การล�าเอียงเพราะชัง ละเว้นการล�าเอียงเพราะหลง และการละเว้นจากการล�าเอียงเพราะกลัว จึงจะเป็น 

ผู้มีคุณธรรมตามหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลที่มีคุณธรรมตามคติชาวจีน

 พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลที่มีความส�าเร็จก�าลังมาเยือนตามคติชาวจีน ที่นอกจาก 

อิทธิบาท 4 แล้วยังมีความเพียรภายใน 4 ประการ และการรักษารักษาตระกูลให้มีความมั่นคง จึงจะท�าให้

ความส�าเร็จมาเยือนตามคติชาวจีน เป็นต้น

 พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลที่เกี่ยวกับการเหลือกินเหลือใช้ตามคติชาวจีน จึงเป็นหลัก

พทุธปรชัญาทีเ่กีย่วกบัการรูจ้กัการค้าขาย การรูจ้กัการจดัสรรแบ่งส่วนทรพัย์สมบติั เพือ่ในการใช้สอยให้ได้

พอเหมาะ โดยการแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อจะได้รู้ว่าส่วนใดเหมาะสม ส่วนใดไม่เหมาะสม จึงจะได้จัดสรรถูก  

และที่ส�าคัญ คือ การรู้จักหลักพุทธปรัชญาที่ท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในปัจจุบัน คือ ความขยัน การรักษา 

การคบคนด ีและรูจ้กัการเลีย้งชพีทีเ่หมาะสมกบัรายรบั รายจ่าย จงึจะได้ช่ือว่า มหีลกัพทุธปรชัญาทีป่รากฏ

ในสัตว์มงคลที่เกี่ยวกับการเหลือกินเหลือใช้ตามคติชาวจีน เป็นต้น

 พุทธปรัชญาท่ีปรากฏในสัตว์มงคลท่ีมีอายุวัฒนะตามคติชาวจีน พุทธปรัชญาท่ีเก่ียวกับหลัก

อิทธิบาท 4 สาราณียธรรม 6 และฌาน 4 เพราะสัตว์มงคลที่มีอายุวัฒนะตามคติชาวจีนที่เป็นนกกระเรียน

จึงมีอายุยืน การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และชอบอยู่อย่างเงียบ ๆ

 พุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลท่ีเป็นมงคลสมรสตามคติชาวจีน ซ่ึงเป็นธรรมแห่งความ

เสมอกันระหว่างสามี และภรรยา คือ มีความศรัทธาเท่ากัน มีศีลเท่ากัน มีการบริจาคเท่ากัน และมีปัญญา

เท่ากัน

3. วิเคราะห์คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีน 

 วิเคราะห์คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนปัจจุบัน จึงท�าให้ทราบว่า 

คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนในด้านปฏิบัติจะเห็นได้ว่า ชาวจีนมีคติความเชื่อมา

จากธรรมชาติ ซึ่งเห็นว่าสัตว์นั้นมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รักความสงบ มีหลักปฏิบัติไปตามธรรมชาติ 

เป็นสิง่ทีคู่ก่นักับธรรมชาติ ชาวจีนจึงมคีติเกีย่วกบัความเป็นมงคล เพราะสตัว์ไม่ท�าลายระบบนเิวศ ไม่ท�าลาย



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 269

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ธรรมชาติ ชาวจีนจึงถือตามหลักของการไม่รับประอาหารจ�าพวกเนื้อสัตว์ รักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ นอกจาก

นั้น ยังยึดหลักหลักปฏิบัติตามแนวทางแห่งพุทธปรัชญา คือ หลักการกุศล การไหว้วัด ถวายสังฆทาน เพื่อ

ต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไป

 คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนในด้านภาพสัญลักษณ์ภาพแกะสลัก 

เพ่ือเป็นของขวญัในวาระต่าง ๆ  ซึง่การมอบภาพสญัลกัษณ์สตัว์มงคล เพือ่เป็นสือ่ในการสอนให้ผู้รบัได้ทราบ

ถึงคติของผู้มอบ และคติดังกล่าวนั้นจะปรากฏหลักพุทธปรัชญาในการมอบสัญลักษณ์อยู่ทุกชนิด เช่น  

การมอบภาพสัญลักษณ์ม้า เพื่ออวยพรให้มีความส�าเร็จโดยเร็ว จึงมีหลักพุทธปรัชญาปรากฏอยู่ คือ  

อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ คือ ผูกพันกับกิจการ วิริยะ คือ ความพยายาม จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ และวิมังสา 

คือ การไตร่ตรองในการท�างานเพื่อหาข้อผิดพลาด เป็นต้น

 คุณค่าพุทธปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนในด้านวรรณกรรมเรื่องมังกรหยก  

ซ่ึงเป็นการยกความส�าคัญของมังกรให้มีความส�าคัญต่อชาวจีน โดยเฉพาะการต่อสู้เพื่อผดุงคุณธรรมของ

มนุษย์ทีใ่ช้การต่อสูใ้นลกัษณะท่าทางของมงักร ส่วนคณุค่าพทุธปรชัญาทีป่รากฏในสตัว์มงคลตามคตชิาวจนี

ในด้านวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋ว จะมีหลักพุทธปรัชญาเรื่องอิทธิบาท 4 เป็นคุณค่าส�าคัญในการไปอัญเชิญ 

พระไตรปิฎกในครัง้นี ้จงึท�าให้ประเทศจนีมพีระพทุธศาสนาเข้ามาสูป่ระเทศได้ยาวนานแล้ว และคณุค่าพทุธ

ปรัชญาที่ปรากฏในสัตว์มงคลตามคติชาวจีนในด้านวรรณกรรมเรื่องนางพญางูขาว ท่ีท�าให้นางพญางูขาว

กลายเป็นมนุษย์ได้ เพราะจิตใจของนางมีพรหมวิหาร 4 คือ มีความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา  

จึงท�าให้นางพญางูขาวกลายเป็นมนุษย์ได้ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่สามารถกลายเป็นพระพรหม หรือพรหมได้ 

เพราะจิตใจมีพรหมวิหาร 4 

6.  ข้อเสนอแนะ

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 คติของชาวจีน ซึ่งเป็นคติที่ได้สืบทอดมาอย่างยาวนาน จนช่ัวลูก ช่ัวหลาน มาจนถึงในยุค

ปัจจุบัน ชาวจีนก็ยังได้ยึดถือตามหลักคติการท�างานแบบสัตว์มงคล เพราะสัตว์ไม่รู้จักค�าว่า เหนื่อย ขี้เกียจ 

หรือมีความเกียจคร้านในการท�างาน จึงท�าให้ชาวจีนในปัจจุบันมีความร�่ารวย สามรถขยายตัวออกไปทั่วทุก

มุมโลก ถือปฏิบัติแบบชาวจีน ไม่เคยปล่อยปละละเลยในชาวนิยม อาศัยอยู่มุมใดของโลก ก็เป็นชาวจีน  

มีความขยันมั่นเพียรเหมือนสัตว์มงคลที่ชาวจีนยึดถือ โดยเฉพาะม้า เป็นสัตว์ที่เดินไม่เป็น มีแต่การวิ่ง 

ตลอดเวลา ดังนั้น ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย จึงมีดังนี้

 1)  รัฐบาล และภาคเอกชนควรส่งเสริมสนับสนุน ประเพณีเทศกาลตรุษจีน

 2)  รัฐบาล และภาคเอกชนควรส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์รูปปั้น ภาพวาดสัตว์มงคลตามวัด

และสถานที่ส�าคัญต่างๆ ในประเทศ 

6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1)  ศึกษาเปรียบเทียบสัตว์มงคลตามคติชาวจีนกับสัตว์มงคลตามคติพราหมณ์

 2)  ศึกษาวิเคราะห์สัตว์มงคลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

 3)  ศึกษาความเชื่อประเพณีกินเจของชาวจีน



Vol.5 No.1 January - June 2016270

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

7.  บรรณานุกรม 

บุญชัย ใจเย็น. ไหว้เจ้าตามความเชื่อชาวจีน เสริมมงคลชีวิต ให้ร�่ารวย รุ่งเรือง. กรุงเทพมหานคร :  

เลิพบุ๊คส์, 2551.

ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล. 108 สัญลักษณ์จีน. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.

พ. สุวรรณ. มงคลจีน. กรุงเทพมหานคร : หจก. เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2550.

พัลลภ อ�าพันกูล. อุปกรณ์ฮวงจุ้ยน�าโชค และวิธีขับเสนียดจัญไร. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์เต๋า

ประยุกต์, 2550.

พระญาณวโรดม. ศาสนาต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2533. 

8.  ค�าขอบคุณ

 วิทยานพินธ์เล่มนีจ้ะส�าเรจ็ลงได้เพราะผูว้จิยัได้รบัการช่วยเหลอือย่างมเีมตตาจากบุคคลหลายท่าน

ทีใ่ห้ค�าปรกึษาแนะแนวทางในการเขยีนวิทยานิพนธ์ ให้ก�าลังใจและอุปถมัภ์ด้วยด ีตลอดมาขอกราบขอบพระคุณ 

พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ธ) พระราชธรรมานุวัตรปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

 ขอกราบขอบพระคุณพระราชปริยัติวิมล, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผู้ช่วยให้มีการเปิดสอนนักศึกษามหาบัณฑิตที่วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

ขอขอบคุณคณาจารย์ทกุท่านทีป่ระสทิธ์ิประสาทความรูท้กุแขนงวชิา จนกระทัง่ผูว้จิยั จงึได้มโีอกาส

ท�าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้ส�าเร็จ และขอกราบขอบคุณพระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร, ดร.ที่ได้ให้ความเมตตาในการ

รับเป็นอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ และขอกราบขอบคณุพระปลดัประดษิฐ์ ว�สธมโฺม, ดร. ทีใ่ห้ความเมตตา

ในการรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเล่มนี้จนส�าเร็จลงด้วยดี 

ขอกราบขอบพระมหาบุญศรี ญาณวุฑโฒ,ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ และขอขอบคุณ พระมหาประภาส 

ปรชิาโน, ดร. ดร.ไพฑรูย์ สวนมะไฟ คณะกรรมการ ทีไ่ด้มีความเมตตาให้ค�าแนะน�าปรับปรุงแก้ไขวทิยานพินธ์

เล่มนี้ 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดส�านักงานวิทยาเขต คณะเจ้าหน้าท่ี  

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ส่วนกลาง 

มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลยั เจ้าหน้าทีห้่องสมดุ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เจ้าหน้าท่ี

หอสมุดแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กราบขอบพระคุณ พระอุปัชฌาย์ อาจารย์ และผู้ที่ได้ให้ความอุปถัมภ์ด้วยดีเสมอมา ขอเจริญพร

ขอบคุณบิดา มารดา พร้อมทั้งญาติสนิท และกัลยาณมิตรที่ให้การอุปถัมภ์ทั้งก�าลังใจและก�าลังทรัพย์  

จนกระทั่ง ผู้วิจัยท�าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงด้วยดี
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ศึกษาวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท 

An Analytical Study on Ecology in Approach of  

Theravada Buddhist Philosophy

 พระภัสกรณ์ สุวุฑฺโฒ (นนนุศาสตร์) 

 Phrapassakon Suvuddho (Nonnusad)

 ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เรื่อง หลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญา

เถรวาท เป็นการศกึษาเพือ่เข้าถงึระบบนเิวศวทิยา และระบบความสมัพนัธ์ของนเิวศ ตามแนวทางของหลกั

ค�าสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อที่สามารถจะน�าไปประยุกต์ใช้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่ด�ารงอยู่ในลักษณะ

ประสานสอดคล้องกัน 

ผลการวิจัย พบว่า นิเวศวิทยา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ และ มนุษย์ พร้อมทั้งสิ่งที่ไม่มี

ชวีติต่างๆ สิง่มชีวีติในระบบนเิวศวทิยาส่วนมากจะเป็นการอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ ซึง่เป็นปัจจยัในการเกือ้หนนุ

ของสิ่งมีชีวิตด้วยกัน เพื่อให้ด�ารงชีวิตอยู่ได้และก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านกายภาพและชีวภาพที ่

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพชืหรอืสตัว์ ทีอ่ยูภ่ายใต้ระบบนเิวศวทิยา โดยองค์ประกอบของระบบนเิวศจ�าแนก

เป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิต องค์ประกอบ

ของสิ่งมีชีวิต คือ (1) ผู้ผลิต (2) ผู้บริโภค (3) ผู้ย่อยสลาย โดยการที่ส่วนประกอบของระบบนิเวศท�าให้เกิด

การหมนุเวยีนและถ่ายทอดสารอาหารผ่านสิง่มชีวีติ ซึง่ประเภทของระบบนเิวศ จ�าแนก ออกเป็นระบบใหญ่ๆ 

ได้ 3 ประเภท คือ 1 ระบบนิเวศทางบก 2 ระบบนิเวศทางทะเล 3 ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้า 

เมื่อศึกษานิเวศวิทยาตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาท ผลการศึกษาพบว่า พุทธปรัชญาเถรวาท 

เกิดขึ้นกลางธรรมชาติป่าเขาล�าเนาไพร จะเห็นได้จากตลอดพระชนมายุของพระพุทธเจ้า มีความเกี่ยวข้อง

กบัป่าไม้โดยตลอด ต้ังแต่ประสติู ตรสัรูแ้ละปรนิพิพาน ทีก่ลางธรรมชาตป่ิาเขาล�าเนาไพรทัง้นัน้ หลกัค�าสอน

ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ก็เป็นความจริงของสิ่งท้ังหลายในธรรมชาติคือ อริยสัจ 4 เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้ตาม 

พระองค์ จึงได้ทรงแสดงออกมาในรูปแบบของกฎความเป็นไปของสิ่งท้ังหลาย คือไตรลักษณ์ และกฎของ

เหตปัุจจยั คอืปฏิจจสมปุบาท เมือ่รูแ้จ้งในกฎของธรรมชาตแิล้ว พระพทุธองค์กท็รงปฏบิตัต่ิอธรรมชาตด้ิวย

ความเอือ้เฟ้ือ และในกาลต่อมามพีระภกิษุสาวกมากขึน้ พระพุทธองค์กไ็ด้ทรงบญัญตัพิระวนิยัขึน้เพือ่ให้เป็น

ระเบยีบทีด่ใีนการปฏบิตัขิองหมูค่ณะ และเพือ่ให้อยูร่วมกนักบัธรรมชาตด้ิวยความเอือ้เฟ้ือและกลมกลนืกัน 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพุทธปรัชญาเถรวาทกับหลักนิเวศวิทยาพบว่า พุทธปรัชญา

เถรวาทกับหลักนิเวศวิทยามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นหลักความจริง

อันประเสริฐ 4 อย่าง ในธรรมชาติ แล้วแสดงออกมาในรูปแบบของกฎธรรมชาติ 2 ลักษณะ คือกฎความ

เสมอกัน 3 อย่าง ของสังขาร คือ ไตรลักษณ์ และกฎการอาศัยกันเกิดและดับด้วยเหตุด้วยปัจจัย ในปฏิจจ
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สมุปบาท กฎธรรมชาติทั้ง 2 นี้เป็นการยืนยันว่าหลักนิเวศวิทยานั้นมีอยู่แล้วในพุทธปรัชญาเถรวาท เพราะ

เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนนั้นเอง 

ABSTRACT

This research serves the purposes to undergo a critical study on ecology following 

Theravada Buddhist philosophy approach. It focuses on the study of accessing ecological 

systems and relations based on Buddhism’s key teaching that enable human beings to 

coexist with environments sustaining in harmonious coordination by virtue of the relevant 

teachings. 

Outcomes of research findings: Ecology studies interactions of biota and the 

environment, together with non-living and living beings in the ecosystem. Mainly, they live 

in groups, which are beneficial factors of living beings so that they can retain their survival 

and bring about physical developments and biodiversity no matter they are plants or 

animals that live under the ecosystem. Core elements of the ecosystem can be divided 

into two groups, i.e. those of living beings and non-living beings. Elements of the former 

are 1) producers, 2) consumers, and 3) digesters. Elements of ecosystem trigger chains of 

food through living things. Types of ecosystem can be categorized into three main groups, 

i.e. land ecosystem, marine ecosystem and wetland ecosystem. 

Outcomes of research findings in Theravada Buddhist philosophy approach:  

Theravada Buddhist philosophies have originated from the midst of forests and ranges of 

wood. It has been obvious that The Buddha’s entire life has to do with the forests and 

wood, ranging from his birth and enlightenment to his demise. One of the key teachings, 

Four Noble Truths, which the Buddha has enlightened have exposed the truth of things in 

the nature. In order to have others heed his teachings, the Buddha express it in the disguise 

of Three Characteristics and Dependent Origination. Having realized natural laws, the  

Buddha has treated the nature with generosity. Even later, a number of his followers have 

increased, the Buddha legislate on Code of monastic conducts to be the good order of 

groups so that His followers can live together with the mature with generosity and  

harmony. 

The analyses of relations between Theravada Buddhist philosophies and ecosystems 

reveal the following findings. Both Theravada Buddhist philosophies and ecosystems are 

closely related, for what the Buddha has enlightened amid the nature is the Four Noble 

Truths, exposing it in the form of two equal characteristics of natural laws, i.e. three equal 

laws of Three Characteristics and Dependent Origination. Both natural existences have 
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strongly confirmed that the ecosystem prevails in Theravada Buddhist philosophies. These 

two natural laws have strongly confirmed that ecosystem exists in Theravada Buddhist 

philosophies since it has been the solid state of the Buddha’s enlightenment over 2,500 

years.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

นิเวศวิทยาเป็นธรรมชาติที่มีหลากหลายทางชีวภาพ และมีวิถีการด�าเนินชีวิตที่มีแตกต่างกัน  

โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มและพื้นที่ทางระบบนิเวศ เช่น ระบบนิเวศทางบก ระบบนิเวศทางน�้า อยู่ใกล้ตัวเรา 

ระบบนิเวศจ�าแนกเป็น 2 องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบของสิ่งไม่มี

ชีวิต องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต คือ (1) ผู้ผลิต ได้แก่ สิ่งมีชีวิตท่ีสามารถผลิตอาหารได้ด้วยตัวเอง เช่น  

พืชสีเขียวทุกชนิด แพลงค์ตอนพืช และแบคทีเรียบางชนิด (2) ผู้บริโภค ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้าง

อาหารได้ด้วยตนเอง คือพวกที่ได้รับอาหารจากการกินสิ่งท่ีมีชีวิตอื่นๆ อีกทอดหนึ่ง ได้แก่ พวกสัตว์ต่างๆ 

แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ผู้บริโภคปฐมภูมิ ผู้บริโภคทุติยภูมิ ผู้บริโภคตติยภูมิ (3) ผู้ย่อยสลาย1 

ในปัจจบุนันีก้ารเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากรอย่างรวดเรว็ และการเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางการ

เกษตรจากระบบเพื่อการยังชีพมาเป็นระบบเพ่ือการค้า ท�าให้พื้นท่ีการเพราะปลูกได้เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว

เช่นกัน ทั้งพื้นที่นาข้าวและพื้นที่ปลูกพืชไร่ เม่ือประชากรเพิ่มมากข้ึนความต้องการอาหารเพิ่มข้ึน  

ความต้องการที่ดินเพื่อท�ากินก็เพ่ิมมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้มีการบุกรุกท�าลายป่าไม้เพื่อแสวงท่ีดินท�ากิน 

เกิดขึ้นทั่วประเทศ2 ที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติท�าให้เกิดการขาดความสมดุลของ

ระบบนิเวศวิทยานั้นเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต  

แต่ใช้ทรัพยากรไปในเชิงธุรกิจมากกว่า จึงท�าให้ธรรมชาติถูกท�าลายไปอย่างมากมายความเดือดร้อนจาก 

ภัยธรรมชาติต่างจึงส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวมนุษย์เอง

พุทธปรัชญาเถรวาทมองปัญหานี้ว่า เป็นปัญหาที่เกิดสภาวะทางจิตใจของมนุษย์ที่เกิดจากความ

โลภที่มีตัณหาความทะยานอยากเป็นต้นเหตุ ตามหลักพุทธปรัชญาการที่ดับปัญหาต่างๆนั้นต้องดับที่เหตุ

ของปัญหา ซ่ึงพทุธปรชัญาเถรวาทสอนวธิแีก้ปัญหาเอาไว้ในหลกั อรยิสจั 43 การศกึษาให้รูใ้ห้เข้าใจในปัญหา

จริงๆ (2) ศึกษาให้รู้อะไรคือต้นเหตุของปัญหา (3) รู้ว่าสภาวะที่ปัญหาหมดไปเป็นอย่างไร (4) ศึกษาหาวิธี

ที่ดีที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาให้ละเอียด แล้วลงมือปฏิบัติตามวิธีนั้นอย่างจริงจัง 

1 นิตยา เลาหะจินดา, นิเวศวิทยาพื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2546), 2 92 หน้า. 
2 มั่น เสือสูงเนิน, พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา, (ฉะเชิงเทรา : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552), 

179 หน้า.
3 ม.มู. 18/300/333.
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จากความส�าคัญและปัญหาทีก่ล่าวมาน้ี ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ 

ระบบนิเวศวิทยาและธรรมชาติ เพื่อศึกษาหลักนิเวศวิทยาตามแนวทางพุทธปรัชญา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้

เกดิความรักความหวงแหนในธรรมชาต ิและเป็นไปเพือ่การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมทางธรรมชาต ิทัง้ยงัมุ่งศกึษา 

วเิคราะห์ ธรรมชาต ิตามแนวพระพทุธปรชัญาเถรวาท และความส�านกึทางนเิวศทีม่องโลกเป็นองค์รวมและ

มองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติเพ่ือให้เห็นคุณค่าทางระบบนิเวศและการแก้ปัญหาขั้นรุนแรงท่ีมี

ต่อระบบนิเวศในยุคปัจจุบัน

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวทางพุทธปรัชญาเถรวาทผู้วิจัยได้ตั้ง

วัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ดังนี้

2.1 เพื่อศึกษาหลักนิเวศวิทยา

2.2 เพื่อศึกษาหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

2.3 เพื่อวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

3.  ขอบเขตของการวิจัย

ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของงานวิจัยไว้ดังนี้

3.1  ศึกษาเกี่ยวกับหลักนิเวศวิทยา

3.2  ศึกษาหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

3.3  ศึกษาวิเคราะห์ของหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ท�าการวิจัยแบบเชิงคุณภาพและมีวิธีการด�าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้

4.1  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

4.2  เอกสารทีไ่ด้ศึกษาได้แก่พระไตรปิกฎ ฉบบัมหามกฎุราชวทิยาลยั งานวจิยั วทิยานพินธ์ หนงัสอื

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.3  รวบรวมข้อมูล เอกสารทุติยภูมิที่เกี่ยวกับคุณค่าของหลักนิเวศวิทยา

4.4  น�าเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์คุณค่าของหลักนิเวศวิทยา

5.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวไว้ว่า มนษุย์จะมจีติส�านกึต่อการอนรุกัษ์ธรรมชาตไิด้ กต่็อเมือ่

ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบทัง้ 4 ด�าเนินไปด้วยด ีโดยทีท่กุส่วนเป็นปัจจยัส่งผลในทางเกือ้กลูกนัและท�าให้

ด�ารงอยู่ด้วยดีด้วยกัน องค์ประกอบทั้ง 4 นั้น คือ

1.  มนษุย์ในฐานะทีเ่ป็นมนุษย์ มุง่ให้การศกึษาและจดัสรรปัจจัยเกือ้หนนุ เพือ่ช่วยให้มชีวีติทีเ่จรญิ

งอกงาม เข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มนุษย์ที่ได้มีการพัฒนาในฐานะนี้จะเป็นปัจจัยตัวกระท�าที่ดีที่สุด
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ที่จะช่วยให้ระบบความสัมพันธ์องค์รวมใหญ่บรรลุจุดหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ คือ เป็นทุนหรือปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคม  

ก็พึงมีการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ โดยมีสุขภาพดี ขยันอดทน รับผิดชอบ มีความสามารถฯลฯ 

พร้อมที่จะเป็นก�าลังในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่จัดสรรให้เก้ือหนุนและน�าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน  

การพัฒนามนุษย์นั้นต้องมีความบริบูรณ์ทั้ง 4 ด้านคือ

 ภาวติกาย มกีายทีพ่ฒันาแล้ว หมายถงึการพฒันาทางด้านก�าลงักายและก�าลงัการใช้ คือ รกัษา

สุขภาพให้มีพลานามัยท่ีแข็งแรงอยู่เสมอ สามารถดูแลรูปร่างได้อย่างดี ถูกต้องและเหมาะสม ในเรื่องของ

ก�าลงัการใช้กค็อื เรือ่งปัจจยัสี ่(อาหาร เครือ่งนุง่ห่ม ทีอ่ยูอ่าศยั ยารกัษาโรค) ทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการอปุโภค

และบริโภค

 ภาวิตศีล ได้รับการอบรม พัฒนาด้านระเบียบวินัย กฎหมาย ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี 

มารยาทต่างๆ ในการครองคน ครองตน ครองงาน และ ครองบ้านเมืองอย่างบริบูรณ์แล้ว นั่นก็คือ  

ส�ารวมระวังในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ของทุกหน่วยงาน การระวังตนเองในการแสดงออก

ไม่ให้ล่วงละเมดิทัง้ต่อตนเองและผูอ้ืน่ทัง้ทางร่างกาย ค�าพดูและการคดิ ด�ารงชวีติด้วยสมัมาชพี และ บรโิภค

ปัจจัยสี่อย่างส�ารวมระวัง ไม่ให้เกินตัว เกินก�าลัง และเกินความถูกต้อง

 ภาวิตจิต ได้รับการพัฒนาอบรมจนเป็นคนท่ีมีจิตใจเยือกเย็น รู้จักปล่อยวาง สะสางปัญหา 

มคีวามอ่อนโยน เมตตาการณุย์ ซือ่สัตย์สจุริต เชือ่ถอืได้ คลอ่งแคลว่ว่องไว กระตอืรอืร้น และ ไมเ่กยีจครา้น

พร้อมท�างานอยู่เสมอ

 ภาวิตปัญญา มีความคิด ทั้ง คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล และ คิดที่ท�าให้เกิดกุศล เป็น

คนมคีวามรู ้ทัง้ รูเ้รือ่ง รูร้อบ รูก้ว้าง รูไ้กล รูไ้ว รูล้กึ รูแ้น่น รูช้ดัเจน รูถ้กูวธิ ีรู้อย่างมรีะเบียบ รูอ้ย่างมเีหตผุล  

รู้เกิดกุศลและหลุดพ้นอวิชชา 

2.  สังคมทุกระบบในสังคมต้องประสานกลมกลืน สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบนฐาน 

แห่งความรู้ในความเป็นจริงแห่งกฎธรรมดาอันเดียวกัน

 สร้างบรรยากาศในการไม่เบียดเบียนกัน ไม่ข่มเหงกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน และเอื้อโอกาส

ให้แต่ละบุคคลพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป

 วางมาตรการร่วมกัน ป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน และไม่ให้ท�าลายเบียดเบียน

ธรรมชาติแวดล้อม สนับสนุนการกระท�าและกิจกรรมที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม ผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นจะท�าให้

เศรษฐกจิเจรญิเตบิโต สภาพบ้านเมอืงเรยีบร้อย บรรยากาศด ีสิง่แวดล้อมไม่เน่าเสยี บ้านเมอืงน่าอยูซ่ึง่เป็น

บรรยากาศที่เอื้ออ�านวยให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองให้เข้าถึงชีวิตท่ีดีงามจนเข้าถึงอิสรภาพและสันติสุข

ที่แท้จริง

3.  ธรรมชาติ มองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่จะต้องมีชีวิตสอดคล้องกลมกลืนกันและ 

มีชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น เกื้อกูลกันมากขึ้น

 มองธรรมชาตมิค่ีาในตวัเอง มคีวามรืน่รมย์และให้ความสขุแก่มนษุย์ ยิง่ไปกว่านัน้มนษุย์ทีเ่ข้า

สู่วิถีแห่งการพัฒนาจะได้รับประโยชน์จากธรรมชาติโดยใช้เป็นที่พัฒนาชีวิตของคนทุกด้านจนบรรลุความ

สมบูรณ์แห่งจิตใจและปัญญา
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4.  เทคโนโลยีผลิตเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาและอนุรักษ์ธรรมชาติโดยตรง ไม่ท�าลายธรรมชาติ 

เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงมีของเสียน้อย ฯลฯ ตลอดจนการ

วางมาตรการบังคับต่างๆและมาตรการทางภาษี เป็นต้น

 ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน คือ ใช้อย่างมีสติและมีโยนิโสมนสิการ มันก็จะเป็นตัวช่วยส่งเสริม 

เกื้อกูล ในการพัฒนามนุษย์และน�าการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่จุดหมาย1

 พระเมธีธรรมาภรณ์ กล่าวว่า พระสงฆ์เป็นสังคมตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนในด้านการด�าเนิน

ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ฉันน้อย นอนน้อย แต่ท�างานเพื่อสังคมมากและในขณะเดียวกันก็เป็นการจัด

ระเบยีบสังคมสงฆ์ให้สอด คล้องสมัพนัธ์กบักฎของธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อม ดงันัน้ การทีพ่ระสงฆ์ปฏบิตัิ

ตามพระวินัย จึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วย ทั้งปฏิบัติตนให้บรรลุคุณธรรม

ด้วย จึงได้ประโยชน์ทั้งสองทาง

 พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ ได้ให้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมที่ศาสนาจะพึงปฏิบัติได้คือ 

 1.  ศาสนบุคคล ต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติชอบตามหลักพุทธธรรม พระภิกษุจะต้อง

ศึกษาท�าความเข้าใจถึงจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าและพระอริยบุคคลร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าท่ีมีความ

สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ แล้วเลือกสรรมาประยุกต์ปฏิบัติให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 2.  พระภิกษุเข้าปฏิบัติธรรมในป่าจนบรรลุธรรมชั้นสูงสุดแล้วน�าหลักธรรมเหล่านั้นมา

อนุเคราะห์ให้ประชาชนได้รู้ แล้วก็จะเกิดความเลื่อมใสในธรรมะว่าเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ อันเป็นอัน

เดยีวกันกบัธรรมชาติ การเคารพรกัษาธรรมะกค็อื การเคารพรกัษาธรรมชาต ิการเคารพรกัษาดูแลธรรมชาติ

ก็เท่ากับเป็นการดูแลรักษาธรรมะ

 3.  ทั้งวัดป่าและวัดบ้านควรช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ ช่วยปลูกซ่อมแซมตามความเหมาะสม 

ซึ่งเท่ากับเป็นการอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น�้า อนุรักษ์ดิน อนุรักษ์อากาศ ไปในตัวด้วย

 4.  พระภิกษุที่ทุ่มเทเพื่อการอนุรักษ์ป่า ควรหันหน้าเข้าหากันแล้วทบทวนว่าวิธีการดังกล่าว

ปฏิบัติแล้วได้ผลคุ้มค่าหรือไม่ และควรจะปรับปรุงในรูปแบบใดเพื่อความเหมาะสม เพื่อความอยู่รอดของ

สมณเพศและป่า

 5.  การประยกุต์ศาสนพธิเีพือ่การรกัษาป่า นัน่กค็อื การบวชต้นไม้เพือ่เป็นเครือ่งหมายเตอืน

ว่า อย่าตัดต้นไม้ต้นนี้นะ ถ้าตัดแล้วจะเป็นบาป

 6.  วัดควรท�าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชนในเร่ืองของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในลักษณะต่างๆ เช่น โครงการสร้างป่าชุมชนโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางเก็บกล้าไม้และเป็นแม่แบบแห่งการ

สร้างความร่มรื่นโดยการปลูกต้นไม้ต่างๆ ให้ได้มากที่สุดในวันส�าคัญต่างๆ ของชาติ ศาสนา และพระมหา

กษัตริย์

 7.  ควรปลกูฝังจิตส�านกึแห่งความรกัธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้แก่ประชาชนทกุครัง้ทีม่กีาร

แสดงธรรม และอธิบายถึงโทษภัยแห่งความเห็นแก่ตัวที่มีต่อมนุษย์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และสอนให้

ประชาชนมีเมตตา กตัญญู ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะชีวิตของมนุษย์เกิดมาจากส่วนประกอบของ

1 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต), การพฒันาอย่างยัง่ยนื, (กรงุเทพฯ : โรงพิมพ์โกมลคมีทอง 2540), 254 หน้า.
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วปัจจัยยังชีพทั้งหลายก็ล้วนแต่มาจากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ1

 อรรถจกัร์ ได้สรปุถงึการใช้ประวตัศิาสตร์ทางนเิวศวทิยาและสิง่แวดล้อมว่า ใช้ใน 3 ความหมาย 

ด้วยกัน คือ

 1.  การศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมโดยตัวของมันเอง

 2.  การศึกษาถงึความเปลีย่นแปลงของระบบนเิวศวทิยาและส่ิงแวดล้อม ท่ีเกดิจากพลงัอ�านาจ

หรือการกระท�าของมนุษย์2

 3.  การศกึษาทีเ่น้นปฏสิมัพันธ์ระหว่างระบบนเิวศกบัสิง่แวดล้อมกบัมนษุย์ทีล้่วนแล้วแต่มอีทิธพิล 

หรือผลกระทบต่อกันและกันและปฏิสัมพันธ์นี้จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และแต่ละเวลา

 วินัยและบานชื่น ได้กล่าวถึงองค์ของการศึกษานิเวศวิทยาว่าเป็นการศึกษาถึงโครงสร้างและ

ความสัมพันธ์ของธรรมชาติ ใน 4 ระดับ คือ

 1.  สิ่งมีชีวิต การด�ารงชีวิตของสัตว์และพืชโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพว่ามีลักษณะ

เป็นอย่างไร

 2.  ประชากร กลุม่หรือจ�านวนของพชืและสตัว์ชนดิใดชนดิหนึง่ซึง่อาศยัอยูใ่นบรเิวณใดบรเิวณหนึง่

 3.  ชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรของพืชและสัตว์ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง

 4.  ชวีบรเิวณ ความสัมพันธ์ของสิง่มชีีวิตท้ังหลายในทุกระบบนเิวศซึง่จะต้องอาศัยท้ังสิง่มชีีวติ

และไม่มีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันและกัน3

 คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา ได้สรุปข้อวัตรปฏิบัติของพระภิกษุท่ีเก่ียวข้องกับการ

อนุรักษ์เสนาสนะป่าว่า

  1. การด�าเนินชีวิตของพระ ถูกก�าหนดจากพุทธบัญญัติว่า ให้อาศัยปัจจัย 4 จากผู้อื่นใน

การด�ารงชีวิต เรียกตามภาษาพระว่า “ถือนิสสัย 4” เช่น ด้านท่ีอยู่อาศัยก็ถูกก�าหนดให้อยู่ตามโคนไม ้

(รุกขมูล) ดังนั้นวิถีชีวิตของพระจึงใกล้ชิดและผูกพันกับธรรมชาติป่าไม้มาตั้งแต่แรกบวช

  2. วัตรปฏิบัติในการขัดเกลาตนเองอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญก็คือ ธุดงควัตร 

13 ที่เกี่ยวข้องกับป่าโดยตรงมีอยู่ 2 ข้อคือรุกขมูลิกังคะถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตรและอรัญญิกังคะ ถือการ

อยู่ป่าเป็นวัตร ป่าเป็นที่อยู่ปฏิบัติขัดเกลาตนเองเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

  3. การอยู่ป่าของพระมีขอบเขตชัดเจน เพราะมีพุทธบัญญัติก�าหนดไว้ไม่ให้พระตัดไม้ที่มี

กรรมสทิธ์ิหรือแม้แต่ท�าลายพชืพนัธ์ุเล็กน้อยกไ็ม่ได้ ดงันัน้การอยูป่่าของพระตามพระวินยั จงึไม่เป็นอนัตราย

ต่อธรรมชาตป่ิาไม้โดยประการทัง้ปวง มแีต่จะช่วยปกป้องอนรุกัษ์ป่าให้คงสภาพความเป็นป่าตามธรรมชาติ

มากที่สุดและช่วยให้ที่นั้นเป็นเขตอภัยทานที่ปลอดภัยส�าหรับสรรพชีวิต

  4. การที่พระเข้าไปอาศัยป่าถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎศีลธรรมที่เกี่ยวกับ

ธรรมชาติ ทั้งในส่วนของศีล คือ การอนุรักษ์สิ่งดีงามของชีวิตและสภาพแวดล้อม และส่วนของคุณธรรมคือ 

ได้สร้างจติส�านกึทีเ่ป็นสมัมาทฏิฐิ เข้าใจในธรรมชาตชีิวิตและสภาพแวดล้อมว่าเป็นหนึง่เดยีวกนัและองิอาศยั

1 พระมหาจรรยา สทุธฺญิาโณ, พทุธศาสนากบัสิง่แวดล้อม, (กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์ธรรมสภา 2536), 112 หน้า.
2 อรรถจักร์ สตัยานุรักษ์, นเิวศประวัติศาสตร์ : พรมแดนความรู,้ (กรงุเทพฯ : คบไฟ, พ.ศ. 2545), 251 หน้า. 
3 วนิยั วรีะวฒันานนท์ และบานชืน่ สผัีนผ่อง, การศกึษาสิง่แวดล้อม, (กรุงเทพฯ : โอเดยีนสโตร์), 199 หน้า.
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กันและกันเพื่อให้ด�ารงอยู่ ซึ่งทั้งหมดนี้ จัดเป็นการอนุรักษ์ระบบใหญ่ทั้งระบบ ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และ

ให้การสนับสนุนอย่างตรงไปตรงมาที่สุด1

 นิตยา เลาหะจินดา กล่าวว่า โดยความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับการด�ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิต  

ถ้าขาดองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนี้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศก็ไม่สามารถอยู่ได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1)  อนินทรีย์สาร เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ เป็นส่วนประกอบที่เป็นแร่ธาตุพื้นฐานของสิ่งมี

ชวิีต เพ่ือน�าไปใช้สร้างเนือ้เยือ่และอวยัวะต่างๆ  เช่น คาร์บอน ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ น�า้ ออกซเิจน 

ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส  เป็นต้น  ซึ่งส่วนใหญ่ อยู่ในรูปของสารละลาย  สิ่งมีชีวิตสามารถน�าไปใช้ได้ทันที

 2)  อินทรียสาร เป็นสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิต เช่น คาร์โบโฮเดรต โปรตีน ฮิวมัส เป็นต้น เกิดจาก

การเน่าเปื่อยผุพังของสิ่งมีชีวิต โดยการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ท�าให้กลายเป็นธาตุอาหารของพืชอีกครั้ง

 3)  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสง อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเค็มและ

ความชื้น เป็นต้น สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ท�าให้การด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นแตกต่างกัน 

ออกไป

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1  ท�าให้เข้าใจถึงหลักของนิเวศวิทยา

6.2  ท�าให้เข้าใจถึงหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

6.3  ท�าให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของหลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

7.  ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า นิเวศวิทยา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ และ มนุษย์ พร้อมทั้งสิ่งที่ไม่มี

ชวีติต่างๆ ส่ิงมชีวีติในระบบนเิวศวทิยาส่วนมากจะเป็นการอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ ซึง่เป็นปัจจยัในการเกือ้หนนุ

ของส่ิงมชีวีติด้วยกนั เพือ่ให้ด�ารงชวิีตอยูไ่ด้และก่อให้เกดิการพฒันาทางด้านกายภาพและชวีภาพท่ีหลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ที่อยู่ภายใต้ระบบนิเวศวิทยา โดยองค์ประกอบของระบบนิเวศจ�าแนกเป็น  

2 องค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และองค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิต องค์ประกอบของ

สิ่งมีชีวิต คือ (1) ผู้ผลิต ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่สมารถผลิตอาหารได้ตัวเอง เช่น พืชสีเขียวทุกชนิด แพลงค์ตอนพืช 

และแบคทีเรียบางชนิด (2) ผู้บริโภค ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ คือพวกที่ได้รับอาหาร

จากการกินสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆ อีกทอดหนึ่งได้แก่ พวกสัตว์ต่าง ๆ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ผู้บริโภคปฐมภูมิ  

ผู้บริโภคทุติยภูมิ ผู้บริโภคตติยภูมิ (3) ผู้ย่อยสลาย ได้แก่ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สร้างอาหารเองไม่ได้ จะท�า

หน้าที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วในรูปของสารประกอบโมเลกุลใหญ่ จนกลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก 

ระบบนิเวศ มีคุณสมบัติที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ มีกลไกในการปรับสภาวะตนเองเพื่อให้อยู่ในสภาวะ

สมดลุ โดยการทีส่่วนประกอบของระบบนเิวศท�าให้เกดิการหมนุเวยีนและถ่ายทอดสารอาหารผ่านสิง่มชีวีติ

ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายนั่นเอง ประเภทของระบบนิเวศ จ�าแนก ออกเป็นระบบใหญ่ๆ ได้ 

1 คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, พระกับป่าที่หายไป, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 

2535), 50 หน้า. 
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3 ประเภท คือ 1 ระบบนิเวศทางบก 2 ระบบนิเวศทางทะเล 3 ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้า ความสัมพันธ์ของ 

สิ่งมีชีวิตและการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ต่างฝ่ายต่างให้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน แบ่งได้ 3 พวก คือ 

1.ลมฟ้าอากาศ 2.ดนิ 3.ภมูปิระเทศ 4. สิง่มีชวิีต การถ่ายทอดพลงังานในรปูอาหารจากผูผ้ลติสูผู่บ้รโิภคเป็น

ทอดๆ คือ สายโซ่อาหารและทุกๆ จุดที่มีการถ่ายทอดพลังงาน จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานสะสม  

ซึง่ส่วนใหญ่เปล่ียนเป็นความร้อน ดังน้ันช่วงการถ่ายทอดพลงังานจงจะต้องจ�ากดัลงเพยีง 4 หรอื 5 ขัน้เท่านัน้ 

ถ้าสายโซ่อาหารยิง่สัน้เท่าไร หรอืยิง่ใกล้ผูผ้ลติมาก สิง่มชีวีติทัง้หลายในระบบนเิวศ มคีวามสมัพนัธ์และหน้าที่

เฉพาะอย่างกล่าวคือต่างฝ่ายต่างก็มีหน้าที่เฉพาะตนสามารถแบ่งหน้าที่ตามลักษณะได้ดังนี้ 1. ผู้ผลิต  

2. ผู้บริโภค 3. ผู้ย่อยสลาย 

หลกันเิวศวทิยาตามแนวทางพทุธปรชัญาเถรวาท ผลการศกึษาพบว่า พทุธปรชัญาเถรวาท เกดิขึน้

กลางธรรมชาตป่ิาเขาล�าเนาไพร จะเหน็ได้จาก ตลอดพระชนมายุของพระพทุธเจ้า ศาสดาของพระพทุธศาสนา 

นั้นมีความเกี่ยวข้องกับป่าไม้โดยตลอด และท่ีส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการที่พระพุทธองค์ได้บรรลุธรรม 

ทีเ่ป็นจดุมงุหมายสงูสดุของพระองค์กเ็พราะสภาพแวดล้อมอนัเงยีบสงบกลางธรรมชาตป่ิาเขาล�าเนาไพรนัน้

เอง หลงัจากพระองค์ทรงตรสัรูธ้รรมประเสรฐิแล้วกท็รงมพีระมหากรณุาต่อมนษุย์ด้วยการออกสัง่สอนธรรม

และแนะน�าวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้อื่นได้รู้และปฏิบัติตามและบรรลุธรรมตามพระองค์ ทั้งยังอนุเคราะห์ต่อสัตว์

เดรัจฉานทัง้หลาย รวมทัง้สิง่มชีวีติชนดิอืน่ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรอืพชื น�า้กบัพระพทุธเจ้ามคีวามเกือ้หนนุกนั

มาตัง้แต่ยงัไม่ได้ตรสัรู ้ตัง้แต่การอธษิฐานเพศเป็นนกับวชจนพระองค์ได้ตรสัรู้เป็นพระพทุธเจ้า น�า้กเ็ป็นเหตุ

ปัจจัยหน่ึงที่ธรรมให้พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ ถ้าไม่มีน�้าดื่มน�้าใช้ก็เป็นเรื่องอยากในการท่ีจะตรัสรู้ในครั้งนั้น 

พระพุทธเจ้าได้ให้ความส�าคัญกับดินเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน จะเห็นได้จากท่ีพระองค์ทรงห้ามไม่ให้พระ

โมคคัลลานะไม่ให้พลิกแผ่นดินเพราะกลัวจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ท่ีอยู่ในพ้ืนดิน ท้ังดินยังเป็นท่ีเกิดข้ึนของ

สิ่งต่างด้วย

หลักพุทธธรรมทั้ง 2 หลัก คือ ไตรลักษณ์กับปฏิจจสมุปบาท คือ หลักธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความ

เป็นไปโดยธรรมชาติและการเกดิขึน้ของสิง่ท้ังหลาย โดยไตรลกัษณ์ แสดงกฎธรรมชาตขิองสิง่ทัง้หลายทีต้่อง

เป็นไปตามลักษณะ 3 ประการนี้ คือ อนิจจตา ความไม่เที่ยงทุกขตา ความเป็นทุกข์แห่งสังขาร และอนัตตตา 

ความไม่มตีวัตนทีเ่ทีย่งแท้ ส่วนปฏิจจสมปุปบาท เป็นหลกัธรรมทีแ่สดงให้เหน็ถงึการเกดิขึน้ของสิง่ทัง้หลาย

ตามธรรมชาติเพราะมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้น ยกเว้นพระนิพพานที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุปัจจัย 

ปรุงแต่งให้เกิดขึ้น

พระวินัยกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาสรุปได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยให้เกื้อกูลต่อ

ธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และไม่ให้มนุษย์เบียดเบียนกันเอง รวมไปถึงไม่ให้มนุษย์

เบียนสัตว์เดรัจฉานหรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย เช่น โกสิยสิกขาบทที่ 2,3,4 สิกขาบท ที่เกี่ยวกับการท�าผ้ารองนั่ง 

ผสมใยไหม ปฐวีขณนสิกขาบท สิกขาบท เกี่ยวกับการขุดดิน ภูตคามสิกขาบท สิกขาบท เกี่ยวกับการตัด

ต้นไม้ สัปปานกสิกขาบท สิกขาบทเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เป็นต้น ซึ่งสิกขาบทต่างๆเหล่านี้พระพุทธองค์ทรง

บัญญัติขึ้นเพ่ือให้เป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติที่ดีงามของภิกษุและเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของ

ธรรมชาติไว้ เพื่อให้เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมค้นหาความจริงของชีวิตตามพระพุทธองค์และ

พระอริยสาวกทั้งหลายของเหล่าพระภิกษุและพุทธบริษัททั้งหลาย



Vol.5 No.1 January - June 2016280

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

จากการวิเคราะห์หลักนิเวศวิทยาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท ตามหัวข้อต่างๆ ผลการวิเคราะห์ 

พบว่า พุทธปรัชญาเถรวาทกับหลักนิเวศวิทยานั้นเป็นความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง หรือกล่าวได้ว่า 

พุทธปรัชญาเถรวาเป็นปรัชญาที่เกิดขึ้นท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาล�าเนาไพร เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์กลางป่าในต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม สิ่งท่ีพระพุทธองค์ตรัสรู้คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 

อย่าง ได้แก่ ทกุข์ เหตขุองทกุข์ สภาพทีท่กุข์หมดไป และหนทางไปสูค่วามดบัทกุข์ เพือ่ให้ผูอ้ืน่ได้รูต้ามง่ายขึน้ 

พระองค์จึงทรงแสดงออกมาในรูปแบบของกฎธรรมชาติในสองลักษณะ การอาศัยกันเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วย

ปัจจยัตามหลกัปฏิจจสมปุบาท และลกัษณะทีเ่สมอกนัของสิง่ทัง้หลายหรอืสามญัลกัษณะของสิง่ทัง้หลายใน

กฎไตรลักษณ์ ซึ่งหลักปฏิจจสมุบาทเป็นการกล่าวถึงกระบวนการของสภาวธรรมท่ีอาศัยกันแล้วเกิดข้ึน 

ในใจของมนุษย์เพ่ือขวางกั้นไม่ให้มนุษย์ไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตได้ ส่ิงนั้นเรียกว่ากิเลสตัณหานั้นเอง 

กฎธรรมชาตทิัง้สองนีเ้ป็นกฎธรรมชาตทิีม่อียูแ่ล้วถงึไม่มใีครค้นพบมนั เมือ่พระพทุธองค์ค้นพบแล้วจงึน�ามา

สอนมาเปิดเผยและเน้นทีจ่ะอธบิายถงึกระบวนธรรมชาตขิองมนษุย์ เพือ่ให้มนษุย์เขาใจแล้วปฏบิตัติามจนรู้

แจ้งและเข้าถงึจดุหมายสงูสดุของมนษุย์ได้ ในยคุสมยัต่อมาเทคโนโลยมีคีวามทนัสมยัขึน้จงึท�าให้มกีารศกึษา

และค้นพบวงจรของธรรมชาติที่เรียกว่านิเวศวิทยานี้ ซึ่งความจริงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วเมื่อ 

2500 กว่าปีที่แล้ว

พระวินัยของพุทะปรัชญาพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติข้ึนมาเพื่อให้เป็นระเบียบแบบแผนให้พระภิกษุ

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปในแนวทางเดียวกันเพื่อความสงบสุขของหมู่คณะประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งก็เพื่อ

รักษาความสมดุลของธรรมชาติเอาไว้ เพื่อประโยชน์ความสุขของของมวลมนุษย์ และรักษาความสมบูรณ์

ของป่าเขาล�าเนาไพรเอาไว้เพื่อให้เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

ปัญหาการขาดความสมดุลของระบบนิเวศวิทยานั้น เกิดขึ้นเพราะการเพิ่มจ�านวนประชากร  

จงึท�าให้ความต้องความต้องการปัจจยัการด�ารงชวีติพืน้ฐานของมนษุย์เพ่ิมมากข้ึนตาม ประการที ่2 เกดิจาก

การความต้องการใช้ปัจจัยเครื่องครองชีพเกินความต้องการพื้นฐาน แต่มีการผลิตสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อการ

ค้าขายจึงส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ และผลเสียนั้นจึงย้อนกลับมาสู่มนุษย์ ตามหลักพุทธปรัชญา 

กล่าวว่าต้นตอของปัญหาจริงอยู่ที่จิตใจของมนุษย์ท่ีมีความอยากตามอ�านาจกิเลสมากข้ึน แนวทางแก้ไข

ปัญหาของพทุธปรชัญาเถรวาท คอื ให้ท�าความเข้าใจปัญญาให้เข้าใจอย่างแท้จรงิ ว่ามนัเกดิจากสาเหตอุะไร  

ถ้าไม่มีปัญหาแล้วสังคมจะเป็นอย่างไร วิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องคืออะไร แล้วลงมือปฏิบัติตามวิธีนั้นอย่าง 

ถูกต้อง กล่าวคือพุทธปรัชญาเสนอวิธีแก้ไขปัญหาตามหลักความจริงอันประเสริฐ คืออริยสัจ 4 นั้นเอง

8.  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากการทีไ่ด้ศกึษาวเิคราะห์หลกันเิวศวทิยาตามแนวพทุธปรชัญา ท�าให้ผูว้จิยัได้เหน็ถึงความส�าคัญ

และเข้าใจถงึความสมัพนัธ์กนัของระบบนเิวศและหลกัค�าสอนในทางพทุธปรชัญามากขึน้ ผูวิ้จยัจงึมแีนวคดิ

ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการให้หน่วยงานทางราชการท่ีเก่ียวข้องกับป่าไม้ ดินและแหล่งน�้าในระดับ

อ�าเภอ จัดโครงการขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับระบบนิเวศวิทยาในธรรมชาติ ช้ีแจงเก่ียวกับการอาศัยกัน

ของระบบนิเวศให้ประชาชนได้เข้าใจถึงผลดีของการมีธรรมชาติป่าเขาท่ีสมบูรณ์ และผลเสียจากการตัดไม้
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ท�าลายป่า จากนั้นก็รณรงให้ประชาชนปลูกป่าและปลูกจิตส�านึกในการรักและหวงแหนป่าไม้อย่างจริงจัง

ซึ่งที่กล่าวมานี้หน่วยงานทางราชการต้องอาศัยคณะสงฆ์ คือขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์ เพื่อให้

พระสงฆ์ใช้หลักธรรมในทางพุทธปรัชญาเถรวาท อบรมและโน้มน้าวจิตใจประชาชนก่อน หลังจากนั้นก็ใช้

หลักจารีตประเพณีต่างๆในทางพระพุทธศาสนาเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกป่าหรืออนุรักษ์ป่าไม้

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยคร้ังต่อไป ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนามี

ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น 

ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อระบบนิเวศ

ศึกษาวิเคราะห์หลักค�าสอนพระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 เอกสารงานวิจัย
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สาขาปรัชญาและศาสนา, 2548. 

10.  ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  

ที่ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

กราบขอบพระคุณ พระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร, (ดร.) ที่เมตตาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้

ให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษาและตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย 

เจริญพรขอบคุณ (ดร), สฤษฎ์ แพงทรัพย์ ที่เมตตาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้

ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษาและตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย

กราบขอบพระคณุ พระครปูรยิตัธิรรมวัฒน์, (ดร.) ทีม่จีติเมตตาให้ค�าปรึกษาในการท�าวทิยานิพนธ์ 

และค�าแนะน�า

กราบขอบพระคุณ พระชัยยะ โกมโล ที่มีเมตตาสงเคราะห์ ช่วยเหลือเรื่องเอกสาร และในการจัด

ท�างานวิทยานิพนธ์ ให้ส�าเร็จลงได้ด้วยดี

ขอบพระคณุ พระใบฎกีานรนิทร์ สลีะเตโช ทีใ่ห้ความช่วยในการจดัท�าวทิยานพินธ์ ให้ส�าเรจ็ลุล่วง

ไปได้ด้วยดี

กราบขอบพระคณุ พระวเิชียร สารโท ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ความรูใ้นเนือ้หาและรปูแบบวิทยานพินธ์ 

ในการแนะน�า

เจริญพรขอบคณุเจ้าหน้าทีห้่องสมดุมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ ทีไ่ด้ช่วย

เป็นแหล่งข้อมลูสนบัสนนุในด้านเอกสารทีใ่ช้ในการประกอบการท�าวทิยานพินธ์ และขออนโุมทนาบุญคณุครู

สมหมาย ปาปะเกา ชาวบ้านเหล่ายาว – บ้านเหล่าใหญ่ ต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ปัจจัยค่าน�้ามันรถ จนท�าให้งานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ 
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ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์  

และพื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

DRUG ADDICTS’ SATISFACTION WITH SERVICE OF REHABILITATION AND 

WELFARE CENTER FOR DRUG ADDITS AT WAT THUNGSAI KHAYUNG,  

TAMBON YANG SAWANG, RATANABURI DISTRIC, SURIN PROVINCE

พระเรืองเดช โชติธมฺโม (เสียงเพราะ)

Rueangdet Siangphro

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้

บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  

ต่างกันที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง 

อ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ และ 3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะของผูต้ดิยาเสพตดิ เก่ียวกบัการให้บรกิารของ

ของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติดที่มารับบริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง  

ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้สูตรการค�านวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 

1973, หน้า 727) จ�านวน 243 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับโดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู ได้แก่ ความถี ่(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

สถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA: F-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1)  ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยา 

เสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก พิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากห้าด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้บริการอย่าง

รวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการ

อย่างเพียงพอ และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 

2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ติดยาเสพติดที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบล
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ยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน1

3)  ผู้ติดยาเสพติด มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรียงล�าดับตามความถี่มากไป

หาน้อย สามอันดับแรก คือ ควรเพิ่มพนักงานแนะน�าการขอรับบริการในช่วงก่อนการให้บริการ ควรมีคู่มือ

การบ�าบัดรักษา และควรมีอุปกรณ์การรักษาให้เพียงพอต่อความต้องการ 

ค�าส�าคัญ: 1. ความพึงพอใจ 2.การให้บริการ

ABSTRACT

The objectives of this thesis were : 1) to study drug addicts’ satisfaction with service 

of rehabilitation and welfare center for drug addict at Wat Thungsai Khayung, Tambon Yang 

Sawang, Ratana Buri District, Surin Province 2) to compare their satisfaction with service of 

rehabilitation and welfare center for drug addict at Wat Thungsai Khayung, Tambon Yang 

Sawang, Ratana Buri District, Surin Province classified by their genders, ages, educational 

levels and occupations, and 3) to regulated their suggestions for the service. The sampling 

group employed for this research comprised 234 drug addicts. The research instrument 

was five rating scale questionnaire, earning the reliability at 0.91. The statistics utilized for 

data analyses incorporated percentage, mean, standard deviation, t-test and One Way 

ANOVA : F-test. 

The results of the research were as follows;

1.  The drug addicts satisfaction with service of rehabitation and welfare center 

for drug addict at Wat Thungsai Khayung, Tambon Yang Sawang, Ratana Buri District, Surin 

Province in the overall was rated at high Considered by each aspect, all five aspects were 

rated at high level. They were the timely service, the continuous service. the equity service, 

the amply service and the progressive service, respectively.

2.  The comparison of the drug addicts’ satisfaction with service of rehabilitation 

and welfare center for drug addict at Wat Thungsai Khayung, Tambon Yang Sawang, Ratana 

Buri District, Surin Province classified by their genders, ages, educational levels and  

occupations as overall was not different. 

3.  The three highest frequency of the suggestions of the samples were as follows; 

there should be more personnel introducing before rehabilitating, there should be  

handbook for rehabilitating and there should be enough tools and instruments for  

rehabilitating. 

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.
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1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

เมือ่โลกเจรญิทางด้านวตัถ ุปัญหาของมนษุย์และการท�าลายล้างซึง่กนัและกนัมมีากขึน้เช่น ปัญหา

สิง่แวดล้อม ปัญหาทางด้านจติใจของคนในโลก และปัญหาการท�าลายล้างกันด้วยสงคราม ทีต่กเป็นทาสของ

วัตถุนิยม เป็นต้น เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมมนุษย์จ�านวนมาก และหาทางออกด้วยการ

พึ่งพาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจในเวลาท่ีต้องประสบปัญหาชีวิต หรือจะด้วย

ความหลงผดิ คกึคะนอง เมือ่ได้เสพวตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อจติประสาท ทัง้ชนดิกดประสาท และกระตุน้ประสาท 

ท�าให้หลงผิดไปว่า สิ่งน้ันสามารถดับทุกข์ได้ แม้จะเป็นชั่วคราวชั่วขณะก็ตาม เมื่อต้องการเสพเรื่อยๆ 

และต้องเพิ่มปริมาณของการเสพขึ้นตามล�าดับ จึงเกิดค�าว่า สิ่งเสพติด สารเสพติด หรือยาเสพติด นั่นเอง 

ความต้องการวัตถุสิ่งเสพติดนี้ กลายเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ ท�าให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของสังคมโลก 

(ระดบัโลก) ทีเ่ชือ่มโยงกบัปัญหาอืน่ๆ ในทกุประเทศทัง้ทางตรงและทางอ้อม (พระราชวรมนุ ีประยรู ธมมฺจติโต,  

2544, หน้า 9)

เน่ืองจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงและส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่นๆ 

หลายด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ความเช่ือ ความคิด วิถีชีวิตและอาชญากรรม ดังนั้น  

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในชุมชน และจากทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นที่จะต้องด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงต้อง

สร้างความรู ้ความเข้าใจ และตระหนกัถงึความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมของประชาชนทกุคนในการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประเสริฐ สาลีเกิด, 2543, หน้า 4) 

ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัด

สริุนทร์ มภีารกจิในการด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ โดยการท�าความเข้าใจสถานการณ์

ปัญหาทีเ่กิดขึน้ในเขตชมุชนและมกีารสร้างความสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชดิกบัประชาชนในชมุชนเพือ่ให้เป็นเครอืข่าย

ในการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันได้วางแผนงาน การบริหารจัดการด้านงบประมาณและบุคลากร รวมท้ัง

ประสานงานกบัหน่วยงานทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง การปฏบิตัภิารกจิด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย มีการพัฒนาศักยภาพในหลายด้าน ทั้งด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านกฎหมาย 

ด้านการบรหิารจดัการ ด้านรปูแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยการด�าเนนิการดงักล่าวเพือ่ตอบสนอง

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ มีจ�านวนปีละ หลายร้อยคน แต่ในการด�าเนินการดังกล่าวยังไม่มีการศึกษา

วิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ (ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง, 

2557, หน้า 2) 

ผู้วจิยัในฐานะทีเ่ปน็หนึ่งในอาสาสมคัร จงึมคีวามสนใจท�าการวจิยัเกี่ยวกบัความพงึพอใจของผูต้ดิ

ยาเสพติดที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง 

อ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ ทัง้นีเ้พือ่น�าผลการวจิยัเป็นข้อเสนอในการพฒันาการให้บรกิารเพือ่ให้ผูม้ารบั

บริการให้มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการป้องกันยาเสพติด อย่างยั่งยืนต่อไป
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2.  วัตถุประสงค์ในการวิจัย

2.1  เพือ่ศกึษาความพึงพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่ต่ีอการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

ต่างกันที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง 

อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

2.3  เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะของผูต้ดิยาเสพตดิ เกีย่วกบัการให้บรกิารของของศนูย์สงเคราะห์และ

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1  ผู้ติดยาเสพติด ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์แตกต่างกัน 

3.2 ผู้ติดยาเสพติด ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

3.3 ผูต้ดิยาเสพติด ทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

3.4 ผู้ติดยาเสพติด ที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และ

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตการวิจัย 

4.1  ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผูต้ดิยาเสพตดิทีม่ารบับรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิ

ยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบุร ีจงัหวดัสรุนิทร์ จ�านวน 618 คน (สถติ ิพ.ศ. 2557)

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดที่มีต่อการให้บริการของศูนย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 5 ด้าน 

โดยใช้กรอบแนวคิดของมิลเล็ท (Millet, 1954, p. 397) ดังนี้ 

 1)  ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

 2)  ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา

 3)  ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ

 4)  ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

 5)  ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบล 

ยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
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5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ได้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และ

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

5.2 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และอาชพี ต่างกัน ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติด วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง 

อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  

5.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะของผู้ติดยาเสพติดต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู 

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

5.4 ข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการวางแผน และ

พัฒนาปรับปรุงการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง 

อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดท่ีมารับบริการให้มากยิ่งข้ึน

ต่อไป

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การศกึษาเรือ่ง ความพงึพอใจของผู้ติดยาเสพตดิทีม่ต่ีอการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์ และฟ้ืนฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยก�าหนดวิธีการด�าเนิน

การศึกษา ดังนี้

1.  ประชากร

 1.1 ประชากร ได้แก่ผูต้ดิยาเสพตดิทีม่ารบับรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ 

วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสริุนทร์ จ�านวน 618 คน (สถิติ วัดทุง่ไทรขะยงู พ.ศ. 2557)

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติดที่มารับบริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยา 

เสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้สูตรการค�านวณของทาโร  

ยามาเน่ (Taro Yamane. 1973, หน้า 727) จ�านวน 243 คน 

2. เครื่องมือการวิจัย 

 2.1 เครื่องมือเชิงปริมาณ

  การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

  ตอนที ่1 เป็นปัจจยัส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการ

ศึกษา และอาชีพ

  ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating-Scale) ตามแนวคดิของ 

ลิเคิร์ต (Likert) 5 ระดับ เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์ 

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ คือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

  ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์ และฟื้นฟูผู้ติดยา

เสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นค�าถามชนิดปลายเปิด
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 2.2 เครื่องมือเชิงคุณภาพ

  การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงทางการ (Semi-formal interview) และการ

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) 

3.  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 3.1 เครื่องมือเชิงปริมาณ

  การสร้างเครื่องมือและทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี ขั้นตอน ดังนี้ 

  3.1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจาก ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ 

ข้อมูลจากเอกสาร ต�าราวิชาการ แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) และงานวิจัยเชิงส�ารวจหรืองานวิจัยภาคสนาม (Survey Research or Field 

Research) 

  3.1.2  ศึกษาวธิกีารสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวจิยั แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

  3.1.3 น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาวางโครงสร้างแบบสอบถามโดยก�าหนด

ขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และตามกรอบแนวคิดของการวิจัยมาสร้าง

แบบสอบถาม

  3.1.4  น�าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไข 

  3.1.5  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา

  3.1.6  เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อค�าถาม 

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวนสามท่าน ดังนี้ 

    1)  พระครูรัตนธรรมมานุรักษ์ วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ต�าแหน่ง  

รองเจ้าคณะอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านเนื้อหา และพิจารณาความสอดคล้อง

    2)  ดร.อปุกรณ์ ดีเสมอ วฒุกิารศกึษา ปรชัญาดษุฎีบณัฑติ (ยทุธศาสตร์การพฒันา

ภูมิภาค) ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ด้านภาษา และพิจารณาความสอดคล้อง

     3)  ดร.จิราภรณ์ บาริศรี วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ต�าแหน่ง 

อาจารย์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบด้านวทิยาการวจิยั และพจิารณาความสอดคล้อง

  3.1.7  น�าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยการวิเคราะห์ค่า IOC ตามสูตร

ดังนี้

    สูตร IOC = 
Ν

Χ∑

    เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์

    ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ

    Ν   แทน จ�านวนผู้เชี่ยวชาญ
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    ให้คะแนน   +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค�าถามวัดได้ตรงวัตถุประสงค์

    ให้คะแนน   0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค�าถามวัดได้ตรงวัตถุประสงค์

    ให้คะแนน   -1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค�าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

  โดยเลือกข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป จากข้อค�าถามทั้งหมด ซึ่งข้อค�าถามที่ใช้ได้มี

ค่า IOC อยู่ในช่วง 0.66– 1.00

  3.1.8  น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try - out) กับผู้ติดยาเสพติดของศูนย์สงเคราะห์ 

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 30 คน จากนัน้จงึน�าแบบสอบถาม ไปหาค่าความเชือ่มัน่ (Reliability) เป็นรายข้อ (Item analysis) 

โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ดังนี้

    สูตร  rtt  =  k  1 - s 2
1        

        K -1  s2 
x
 

    เมื่อ k  = จ�านวนข้อสอบทั้งฉบับ

     s 2 
1
  = ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ

     s 2 
x
  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

    ผลจากการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.91

  3.1.9  จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

4. เครื่องมือเชิงคุณภาพ

  การสร้างเครื่องมือเชิงคุณภาพ มี ขั้นตอน ดังนี้ 

  4.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์จากแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  4.2  น�าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไข 

  4.3  น�าแบบสัมภาษณ์ไปด�าเนินการสัมภาษณ์

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 5.1  เชิงปริมาณ

  การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด�าเนินการ ดังนี้

  5.1.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาตเจ้าอาวาสในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  5.1.2  ผู้วิจัย รวบรวมแบบสอบถามจากผู้ติดยาเสพติดท่ีมารับบริการ กล่าวคือเมื่อม ี

ผูม้ารับบรกิารได้รบับรกิารแล้ว ผูว้จิยัและผูช่้วยผูว้จิยัจะขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามโดยชีแ้จง

วัตถุประสงค์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจวัตถุประสงค์และข้ันตอนการตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยรอ

จนกว่าผู้ตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย โดยสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนได้ครบทุกฉบับ

  5.2  เชิงคุณภาพ

   การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด�าเนินการ ดังนี้
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   5.2.1  ผู้วิจัยนัดหมายผู้รับการสัมภาษณ์โดยวิธีการแบบเจาะจง จ�านวน 10 คน 

   5.2.2  เตรียมอุปกรณ์การสัมภาษณ์ คืออุปกรณ์การเขียน สมุดบันทึก 

   5.2.3  เริ่มการสัมภาษณ์ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

 6.1  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 

  6.1.1  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item  

Objective Congruence (IOC)

  6.1.2  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แบบแอลฟา (Alpha Coefficient)

 6.2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

  6.2.1 ความถี่ (Frequency)

  6.2.2  ร้อยละ (Percentage)

  6.2.3  ค่าเฉลี่ย (Mean)

  6.2.4  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 6.3  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่

  6.3.1 ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent)

   6.3.2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA : F-test) 

7.  ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า 

1)  ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่ต่ีอการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ  

วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า อยู่ในระดับมากห้าด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 

ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ และ

ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 

2)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ติดยาเสพติดท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ  

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง  

ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน 

3)  ผู้ติดยาเสพติด มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรียงล�าดับตามความถี่มากไป

หาน้อย สามอันดับแรก คือ ควรเพิ่มพนักงานแนะน�าการขอรับบริการในช่วงก่อนการให้บริการ ควรมีคู่มือ

การบ�าบัดรักษา และควรมีอุปกรณ์การรักษาให้เพียงพอต่อความต้องการ 
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8.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรปุผลการวจิยั ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีมี่ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จ�านวน 5 ด้าน คือ 

ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา

ด้านการให้บรกิารอย่างเพยีงพอ ด้านการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง ด้านการให้บรกิารอย่างก้าวหน้า 

ผู้วิจัย น�าผลการวิจัยมาอภิปรายตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

  พบว่า ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟ ู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง  

ตามล�าดบัก่อน-หลงัของผูม้ารบับรกิาร ให้บรกิารเป็นไปด้วยความยตุธิรรมกบัทกุคน มเีมตตาธรรม เจ้าหน้าที่

ทุ่มเทเวลาในการให้บริการในการบ�าบัดรักษา มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน ที่เข้าใจง่าย มีโต๊ะ เก้าอี้ นั่ง

รอการรับบริการอย่างเพยีงพอท้ังผู้มารบับรกิารและญาต ิมสีถานทีจ่อดรถอย่างเพยีงพอสะดวกสบาย มแีผ่นพบั 

หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นปัจจุบัน และมีป้ายแสดงวิสัยทัศน์การท�างาน อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให ้

ความพึงพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่ต่ีอการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทร

ขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ทวีวรรณ ลีระพันธ์ (2535,หน้า 261) ที่ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเก่ียวกับยาเสพติด 

ให้โทษ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษานักเรียนเกินร้อยละ 50 มีความรู ้

เกี่ยวกับยาเสพติดทั้ง 10 ชนิด ร้อยละ 92 เห็นด้วยกับโครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ เอกรัตน์ แปงสนิท (2549, หน้า 79) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล

ป้องกันอาชญากรรมด้านยาเสพติดในอ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่

มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในระดับสูง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ดาบต�ารวจสุกิจ ปากเมือง (2557, หน้า 87) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนครพนม 

ในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อระดบั

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธร

จังหวัดนครพนม ในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง 

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ด้านการให้บรกิารอย่างรวดเรว็ทนัเวลามค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบั

มาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า เจ้าหน้าทีทุ่ม่เทเวลาในการให้บรกิารมคีวามเสยีสละ เพราะเป็นอาสาสมคัร

ในการท�างาน มีป้ายบอกขั้นตอนการให้บริการชัดเจนเพื่อให้ผู้มารับบริการได้ทราบล่วงหน้า สามารถปรับตัว 

ได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการเพราะเป็นงานท่ีอาสาท�าด้วยความเต็มใจ 

ต้องการให้เพ่ือนมนษุย์พนัทกุข์จากยาเสพตดิ เจ้าหน้าท่ีบรกิารตามเวลาทีก่�าหนด ท�าให้ผูร้บับรกิารได้ทราบ

เวลาที่ชัดเจนแน่นอน ไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับการบริการหรือไม่ เมื่อใด และที่ส�าคัญคือเจ้าหน้าที่ให้บริการ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เสรจ็ตามเวลาท่ีแจ้งไว้อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่ต่ีอการให้บรกิารของศนูย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านการ

ให้บรกิารอย่างรวดเรว็ทนัเวลาอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ สพุศิ วนัทะพงิค์ (2544, หน้า 

65) ได้รับการวิจัย เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระบวนการประชาคม: ศึกษากรณีบ้านเขาโคกแม่น 

ต�าบลทน อ�าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่เป้าหมาย คือ หมู่ 2 บ้านเขาโคกแท่น ต�าบลท่าตะโก 

จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเกิดความตระหนักของผู้น�าและประชาชนต่อปัญหา การใช้

ยาเสพติดในหมู่บ้าน ท�าให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เกิดกระบวนการเรียนรู้ของ 

ชาวบ้านอย่างเป็นระบบ 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า สถานที่รักษาบ�าบัดแห่งนี้เป็นศูนย์ท่ีเป็นวัด ใช้สมุนไพรเป็นตัวยาส�าคัญในการ

รกัษา ไม่ได้ใช้ยาแผนปัจจบุนั แต่เครือ่งมอือืน่ๆทีเ่ป็นส่วนประมีความก้าวหน้าและทนัสมัยพอสมควร มีแผ่นพบั 

หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบัน มีการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ มีบริการสืบค้นข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ต อาจด้วยเหตุนีจึ้งท�าให้ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ท่ีมต่ีอการให้บริการของศนูย์สงเคราะห์

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านการให้บริการ

อย่างก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพตดิ (ศอ.ปส.) ได้มคี�าสัง่ท่ี 1/2549 ลงวนัที ่พฤศจกิายน 2549 เรือ่ง ปฏบิตักิารรวมพลงัไทย ขจดั

ภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน” (1 ธันวาคม 2549 - 30 กันยายน 2550) ที่ก�าหนดแนวทางการ

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์โดยจัดท�าโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักและการสร้างความมี

ส่วนร่วมของสังคม โดยปลุกกระแสความคิดให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 

โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน แผ่นผับ โปสเตอร์ ให้เป็นกระแสที่ทุกคนเห็นพ้องต่อการจัดระเบียบ เพื่อป้องกัน

เยาวชนไม่ให้เข้าไปม่ัวสมุ และให้จดัท�าแผนรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ ปลกุจติส�านกึ เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

การบริโภคด�าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันด้านการ

 ให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่าง 

ต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า พบว่า

  1.  ด้านการให้บรกิารอย่างเท่าเทยีมกนั พบว่า ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่ต่ีอการ

ให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดั

สุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการตามล�าดับก่อน- หลังของ 

ผูม้ารบับรกิาร เจ้าหน้าทีช่่วยแก้ปัญหาอย่างเท่าเทยีมโดยไม่เลอืกปฏบิตัว่ิาเป็นใคร เจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิารด้วย

ความยตุธิรรมโดยไม่เลอืกเพศ หรอืระดับการศกึษา หรอือาชพี เจ้าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�า อย่างเสมอภาคเพราะ

มีกระบวนการท�างานเป็นกลุ่ม เจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาคกับทุกกลุ่มอาชีพ และจ้าหน้าที่อ�านวยความ

สะดวกอย่างเท่าเทียม 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือเจ้าหน้าที่ให้บริการตามล�าดับก่อน- หลัง มีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารด�าเนนิการตามล�าดบัก่อนหลงั เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรม
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กบัผู้มารบับริการ ท�าให้เกดิความสบายใจ และรูไ้ด้ชดัเจนว่าใครควรได้รบัการบรกิารก่อน โดยไม่มกีารเลอืก

ปฏิบัติว่าเป็นเพศใด อายุเท่าใด ระดับการศึกษาใด หรือมีอาชีพใด อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ผู้มารับบริการ  

มีความพึงพอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ เจ้าหน้าทีใ่ห้ความเสมอภาคกบัทกุกลุม่อาชพี มค่ีาแปลผลอยูใ่น

ระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า แม้ข้อนีม้ค่ีาเฉลีย่น้อยกว่าข้ออืน่ แต่อยูใ่นระดบัมาก ซึง่อาจเป็นไปได้

ว่า ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ได้พยายามปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความเสมอภาค

กับทุกอาชีพ แต่บางครั้งผู้รับบริการอาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพรับจ้างทั่วไปมีความรู้สึกว่า

ตัวมคีวามด้อยกว่าผูม้ารบับรกิารทีป่ระกอบอาชีพอืน่ หรอือาจมารบับรกิารในสภาพท่ีไม่พร้อมด้านเศรษฐกจิ 

หรือด้านสังคม ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ พิทักษ์ ตรุษนิยม (2538, หน้า 2) ที่กล่าวว่า ความ 

พึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลได้รับการตอบสนองหรือ

บรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิทซเกอรัลด์ และดูแรนท์ (Fizgerald and 

Durant, 1980, p. 39) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อบริการสาธารณะ 

(Pubic Service Satisfaction) ว่าเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริการของหน่วยงาน โดยมี

พื้นฐานเกิดจากการรับรู้ (Perceptions) ถึงการส่งมอบการบริการที่แท้จริง และการประเมินผลนี้ก็จะแตก

ต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับเกณฑ์ (Criteria) ที่แต่ละบุคคลท�าไว้ รวมทั้งการ

ตัดสิน (Judgment) ของบุคคลนั้น

 2. ด้านการให้บรกิารอย่างรวดเรว็ทนัเวลา พบว่า ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ท่ีมต่ีอ

การให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าท่ีทุ่มเทเวลาในการให้บริการ 

ไม่เหน็แก่ความเหน็ดเหน่ือย เจ้าหน้าทีบ่รกิารตามเวลาทีก่�าหนด ท�าให้การให้บรกิารเป็นไปตามเวลาทีก่�าหนด

ไว้ ผูรั้บบริการทราบและเข้าใจการให้บริการ และท่ีส�าคญัคอืการท�างานมเีวลาแล้วเสรจ็ทีช่ดัเจน ผลการวจิยั

สอดคล้องกับแนวคิดของสมจิตร กาหาวงศ์ (2540,หน้า 30) ท่ีกล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความคิดเห็น 

หรือทัศนคติที่ดีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือความรู้สึกที่บุคคลได้รับการตอบสนองในสิ่งท่ีต้องการ และในเวลาท่ี 

เหมาะสม 

   ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คือ เจ้าหน้าท่ีทุ่มเทเวลาในการให้บรกิาร มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบั

มาก ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่าเจ้าหน้าทีทุ่ม่เทเวลาในการให้บรกิาร ไม่เหน็แก่ความเหนด็เหนือ่ย ท�าให้การ

ให้บรกิารเป็นไปตามเวลาทีก่�าหนดไว้ การรกัษาผูป่้วยต้องมคีวามพร้อมอยูต่ลอดเวลา และระดบัความรนุแรง

ของยาเสพตดิต่างกัน ผูร้กัษาจงึต้องทุม่เทเวลาในการให้บรกิารผลการวจิยัสอดคล้องกบัแนวคดิของ สมจติร 

กาหาวงศ์ (2540,หน้า 30) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ดีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือ

ความรู้สึกที่บุคคลได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ และในเวลาที่เหมาะสม 

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เจ้าหน้าที่ให้บริการเสร็จตามเวลาที่แจ้งไว้ มีค่าแปลผลระดับ

มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า แม้ข้อนี้มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าข้ออื่น แต่อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า 

ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ให้บริการเสร็จตามเวลาที่แจ้งไว้ ท�าให้ผู้รับบริการ 

หรือผู้ป่วยมคีวามสบายใจ สามารถค�านวณหรอืก�าหนดเวลาในการรกัษาของตนเองได้ผลการวจิยัสอดคล้อง
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กับแนวคิดของสมจิตร กาหาวงศ์ (2540,หน้า 30) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความคิดเห็นหรือทัศนคติ

ที่ดีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือความรู้สึกที่บุคคลได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ และในเวลาที่เหมาะสม 

 3.  ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้

บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่ามีโต๊ะ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

วัดทุ่งไทรขะยูง ได้จัดเก้าอี้ นั่งรอการรับบริการและมีสถานท่ีจอดรถอย่างเพียงพอ มีเอกสารน�าช้ีแจงและ

แนะน�า มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ สมชัย เสิศทิฐิวงศ ์

(2544,หน้า 35) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการรับบริการ คือ ความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกรัก ชอบและสุขใจ 

หรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ 

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีโต๊ะ เก้าอี้ นั่งรอการรับบริการอย่างเพียงพอ มีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบล

ยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโต๊ะ เก้าอี้ นั่งรอการรับบริการอย่างเพียงพอ ไม่มีการยืนรอ 

ท�าให้ผู้มารับบริการได้พักผ่อนไปในตัว ไม่เครียด ไม่เหนื่อย ท�าให้มีความสบายทั้งกายและใจ ผลการวิจัย

สอดคล้องกบัแนวคดิของ พทิกัษ์ ตรษุนยิม (2538,หน้า 2) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึ หรอื

ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง 

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการช่วงวันหยุดราชการเพียงพอมีค่าแปล

ผลระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า แม้ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น แต่อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็น

ไปได้ว่า ศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วัดทุง่ไทรขะยงูได้เตรยีมเจ้าหน้าทีไ่ว้รกัษาและบ�าบดัผูป่้วย

โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้เพราะการเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และผู้ป่วยส่วนหนึ่งอาจสะดวก

ที่จะมารับการรักษาในวันหยุดราชการมากกว่าในวันท�าการปกติ

   ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องพบว่า ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้

บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่ง

ไทรขะยงู ให้การบ�าบดัรักษาผูม้ารบับรกิารอย่างต่อเนือ่ง เช่นให้ค�าแนะน�าอย่างต่อเนือ่ง กรณกีารให้บรกิาร

ไม่ต่อเน่ือง เจ้าหน้าทีอ่ธบิาย นอกจากนัน้การให้บรกิารเป็นไปตามขัน้ตอนและมกีารนดัหมายการให้บรกิาร

คร้ังต่อไป ผลการวจิยัสอดคล้องกบัแนวคดิของวารธิร ประวตัวิงศ์ (2545, หน้า 10) กล่าวว่า ความพึงพอใจ

ในการรับบริการ หมายถงึ ความรูส้กึของบคุคลในทางบวกทีเ่กดิข้ึนจากการประเมินการให้บรกิาร เมือ่ความ

ต้องการได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในสิ่งที่ต้องการ ท�าให้ผู ้ให้บริการสามารถก�าหนด

คณุลกัษณะของการบรกิาร เป็นการประเมนิคณุภาพของการบรกิาร และบ่งชีถ้งึความส�าเรจ็ของงานบรกิาร

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสุด คือ การให้การบ�าบัดรักษากระท�าอย่างต่อเนื่อง มีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบล

ยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ให้การบ�าบัดรักษาผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่องจนอาการดีขึ้น หรือ

สามารถหยุดยาเสพติดได้ หรือสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าจะไม่เสพอีก และเมื่อกลับมาเสพอีกทางศูนย์ก็ยัง

ให้ความเมตตาให้การบ�าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของวาริธร ประวัติวงศ ์
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(2545,หน้า 10) กล่าวว่า ความพงึพอใจในการรบับรกิาร หมายถงึ ความรูส้กึของบคุคลในทางบวกทีเ่กดิขึน้

จากการประเมินการให้บริการ เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในสิ่งที่ต้องการ 

ท�าให้ผู้ให้บริการสามารถก�าหนดคุณลักษณะของการบริการ เป็นการประเมินคุณภาพของการบริการ และ

บ่งชี้ถึงความส�าเร็จของงานบริการ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการนัดหมายการให้บริการครั้งต่อไป มีค่าแปลผลระดับมาก  

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า แม้ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น แต่อยู่ในระดับมาก ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่า ศูนย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง มีการนัดหมายให้ผู้ป่วยมารับยาหรือมาพัฒนาจิตใจอยู่ 

จนกว่าจะมั่นใจว่าสามารถเลิยาได้ และถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงาน ผลการวิจัยสอดคล้องกับ

แนวคิดของ สุระ การวิบูลย์ (2550,หน้า 14) ได้สรุปความหมาย ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ 

ความรู้สึกและทัศนะของบุคคลอนัเนือ่งมาจากส่ิงเร้าใจและสิง่จงูใจ ซึง่จะปรากฏออกทางพฤตกิรรมและเป็น

องค์ประกอบที่ส�าคัญในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล 

   ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้บริการ

ของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยูง 

มีป้ายแสดงวิสัยทัศน์การท�างานของส�านักงาน ท�าให้ผู้มารับบริการทราบเป้าหมาย การท�างานท่ีชัดเจน  

มแีผ่นพบัหรือเอกสารประชาสมัพันธ์การปฏบิติังานทีเ่ป็นปัจจุบัน มกีารให้บรกิารโทรศพัท์สาธารณะไว้บรกิาร

ส�าหรบัผูไ้ม่มโีทรศัพท์มอืถือ มบีรกิารสบืค้นข้อมลูทางอนิเตอร์เนต็ ท�าให้ทราบข้อมลูทีจ่�าเป็นทีต้่องการทราบ 

มีเคร่ืองมือทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์บริการ ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ วาริธร ประวัติวงศ ์

(2545,หน้า 10) กล่าวว่า ความพงึพอใจในการรบับรกิาร หมายถงึ ความรูส้กึของบคุคลในทางบวกทีเ่กดิขึน้

จากการประเมินการให้บริการ เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในสิ่งที่ต้องการ 

ท�าให้ผู้ให้บริการสามารถก�าหนดคุณลักษณะของการบริการ เป็นการประเมินคุณภาพของการบริการ และ

บ่งชี้ถึงความส�าเร็จของงานบริการ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีป้ายแสดงวิสัยทัศน์การท�างานของส�านักงานมีค่า แปลผล 

อยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่าศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง 

อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีป้ายแสดงวิสัยทัศน์การท�างานของส�านักงาน ท�าให้ผู้มารับบริการทราบ 

เป้าหมาย การท�างานทีช่ดัเจน ว่าต้องการให้หน่วยงานปฏบิตังิานทีม่ผีลสงูสดุคอือะไร ผลการวจิยัสอดคล้อง

กับแนวคิดของ สมจิตร กาหาวงศ์ (2540,หน้า 30) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความคิดเห็นหรือทัศนคติ 

ที่ดีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือความรู้สึกที่บุคคลได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ และในเวลาที่เหมาะสม 

   ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คือ มเีครือ่งมอืทันสมยัเช่นคอมพวิเตอร์บรกิารมค่ีาแปลผลระดบั

มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า แม้ข้อนี้มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าข้ออื่น แต่อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า 

ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง มีเครื่องมือทันสมัยเช่นคอมพิวเตอร์บริการ ท�าให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน เก็บข้อมูลได้เป็นจ�านวนมาก และสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่าง

รวดเร็ว ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของสมชัย เสิศทิฐิวงศ์ (2544,หน้า 35) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ

ในการรับบริการ คือ ความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกรัก ชอบและสุขใจ หรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า ผู้ติดยาเสพติด ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ

ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุี 

จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า 

 1. เพศ จากสมมติฐานที่ว่า ผู้ติดยาเสพติด ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

แตกต่างกัน

  ผลการวจัิยพบว่า ผู้ติดยาเสพตดิ ท่ีมเีพศต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของศนูย์

สงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบุร ีจงัหวดัสรุนิทร์ ไม่แตกต่างกนั 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้ติดยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงจะเกิดความพึงพอใจต่อ 

สิ่งใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบใจประทับใจต่อสิ่งนั้น ซึ่งการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยา

เสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรีุ จังหวัดสริุนทร์ น้ัน สามารถท�าให้ผูติ้ดยาเสพติด เกิดความ 

พึงพอใจ และประทับใจอยู่ในระดับมาก ด้วยเหตุนี้ผู้ติดยาเสพติด ทั้งเพศชาย และเพศหญิงจึงมีความพึง

พอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอ

รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ ดาบต�ารวจสุกิจ ปากเมือง (2557 หน้า 87)  

ได้วจิยัเรือ่งปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ของกองก�ากบัการสืบสวนต�ารวจภธูรจังหวดันครพนม ในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยเพศมคีวามสมัพนัธ์กับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิของกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจังหวดันครพนม ในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมือง จงัหวดั

นครพนม

 2.  อายุ จากสมมติฐานที่ว่าผู้ติดยาเสพติด ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

แตกต่างกัน

   ผลการวิจัยพบว่า ผู้ติดยาเสพติด ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  

ไม่แตกต่างกันที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุของผู้ติดยาเสพติดเป็นเพียงเครื่องหมายให้รู้ว่าใครเกิดก่อน

เกิดหลัง แต่การให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอ

รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ นั้นสามารถท�าให้ผู้ติดยาเสพติดไม่ว่าจะช่วงอายุใดเกิดความพึงพอใจ ประทับอยู่ใน

ระดับมากได้ ดังนั้นผู้ติดยาเสพติดไม่ว่าช่วงอายุใด จึงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน  

 ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิยของ ดาบต�ารวจสกุจิ ปากเมอืง (2557 หน้า 87) ได้วจิยัเรือ่งปัจจยัท่ีมคีวามสมัพนัธ์

กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจ
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ภูธรจังหวัดนครพนมในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยอายุ

มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองก�ากับการ

สืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนครพนม ในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

  3.  ระดับการศึกษา จากสมมติฐานท่ีว่าผู้ติดยาเสพติด ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ 

พึงพอใจต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอ

รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

   ผลการวิจัยพบว่า ผู้ติดยาเสพติด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้

บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน

   ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษา

ไม่มผีลต่อ ความพงึพอใจต่อการให้บริการของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพตดิ วัดทุ่งไทรขะยงู ต�าบล

ยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพราะผู้ติดยาเสพติด ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจ 

ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุี 

จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในระดับมาก จึงท�าให้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติด

ยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกับการ

วิจัยของ ดาบต�ารวจสุกิจ ปากเมือง (2557 หน้า 87) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิของกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันครพนม

ในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยระดับการศึกษามีความ

สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองก�ากับการสืบสวน

ต�ารวจภูธรจังหวัดนครพนม ในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

  4.  ประกอบอาชีพ จากสมมติฐานที่ว่าผู้ติดยาเสพติด ที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

   ผลการวิจัยพบว่า จากสมมติฐานที่ว่าผู้ติดยาเสพติด ที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อาชีพไม่มีผลต่อ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

เพราะผู้ติดยาเสพติดไม่ว่าประกอบอาชีพใด ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จึงท�าให้มีความ 

พึงพอใจต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอ

รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ดาบต�ารวจสุกิจ ปากเมือง (2557 หน้า 

87) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพตดิของกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภูธรจังหวดันครพนมในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

นครพนม 
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   ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยอาชีพมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนครพนม ในเขตต�าบล

อาจสามารถ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

9.  สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ท่ีมีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟ ู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

1.  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวจิยั พบว่า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�านวน 172 คน คดิเป็น

ร้อยละ 70.98 มีอายุ ไม่เกิน30 ปี จ�านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 41.98 ระดับการศึกษาประถมศึกษา 

จ�านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 50.21 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ�านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.63

2.  ตอนที ่2 วเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ตดิยาเสพตดิ ทีมี่ต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์ 

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งห้าด้าน เรียงค่าเฉลี่ยปานกลางไปหาน้อย คือ ด้านการ

ให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  

ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า เมื่อแยกเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 

 1.  ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

  พบว่า ความพงึพอใจของผูติ้ดยาเสพตดิ ทีมี่ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้บริการตามล�าดับก่อน- หลัง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือข้อ 4ที่ว่า “เจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม”

 2.  ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา

  พบว่า ความพงึพอใจของผูติ้ดยาเสพตดิ ทีมี่ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย

ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอืข้อ 5 ทีว่่า “เจ้าหน้าทีทุ่ม่เทเวลาในการให้บรกิาร” ”ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ 

คือข้อ 6 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้บริการเสร็จตามเวลาที่แจ้งไว้”

 3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ

   พบว่า ความพงึพอใจของผูติ้ดยาเสพตดิ ทีมี่ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย

ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอืข้อ 5 ทีว่่า “มโีต๊ะ เก้าอี ้นัง่รอการรบับรกิารอย่าง” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ 

คือข้อ 6 ที่ว่า“มีเจ้าหน้าที่ให้บริการช่วงวันหยุดราชการเพียงพอ”
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 4.  ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

   พบว่า ความพงึพอใจของผูติ้ดยาเสพตดิ ทีมี่ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย

ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอืข้อ 3 ทีว่่า “การให้การบ�าบัดรกัษากระท�าอย่างต่อเน่ือง”ส่วนข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อย

ที่สุด คือข้อ 4 ที่ว่า“มีการนัดหมายการให้บริการครั้งต่อไป”

 5.  ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า

   พบว่า ความพงึพอใจของผูติ้ดยาเสพตดิ ทีมี่ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 5 ที่ว่า “มีป้ายแสดงวิสัยทัศน์การท�างานของส�านักงาน”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือข้อ 1 ที่ว่า“มีเครื่องมือทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์บริการ”

 3. ตอนที่ 3 สมมติฐานการวิจัย

  การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศกึษา และอาชพีต่างกนั 

มคีวามพึงพอใจต่อการให้บรกิารของศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุ่งไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง 

อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

  สมมติฐานที่ 1 ผู้ติดยาเสพติด ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน 

  ผลการวิจัย พบว่า ผู้ติดยาเสพติด ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ์

ไม่แตกต่างกัน 

  สมมติฐานที่ 2 ผู้ติดยาเสพติด ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน 

  ผลการวิจัย พบว่า ผู้ติดยาเสพติด ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ์

ไม่แตกต่างกัน 

  สมมตฐิานที ่3 ผูติ้ดยาเสพติด ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิาร

ของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

แตกต่างกัน 

  ผลการวิจัย พบว่า ผู้ติดยาเสพติด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้

บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน 

  สมมตฐิานท่ี 4 ผูติ้ดยาเสพติด ทีม่อีาชพีต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของศนูย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน 
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  ผลการวิจัย พบว่า ผู้ติดยาเสพติด ที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ์

แตกต่างกัน 

 4. ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยเรียงล�าดับความถี่ในแต่ละด้าน ดังนี้

   ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน   

   1. ควรก�าหนดหมายเลขประจ�าตัว และล�าดับที่ของผู้มารับริการ

    2. ชาวไร่ชาวนาควรได้รับการต้อนรับเท่าเทียมกับอาชีพอื่น

   ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา

   1. ควรมีเจ้าหน้าที่แนะน�าเบื้องต้นก่อนเริ่มการบัดบัดรักษา 

   2. ควรบริการในวันหยุดในช่วงเทศกาล

   ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ

    1. ควรเพิ่มพนักงานแนะน�าการขอรับบริการในช่วงก่อนการให้บริการ 

    2. ควรมีอุปกรณ์การรักษาให้เพียงพอต่อความต้องการ

   ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

    1. ควรนัดการให้บริการครั้งต่อไปเป็นระยะเวลาที่แน่นอน

   ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า

    1. ควรมีคู่มือการบ�าบัดรักษา 

    2. ควรมีบริการสอบถามทางโทรศัพท์ได้เมื่อมีปัญหา 

  5.  ตอนที่ 5 วิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีสัมภาษณ์ ผู้ติดยาเสพติดเกี่ยวกับ

การให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง โดยเลือกจาก บุคคลในการ

วิจัยเชิงปริมาณ รวม 11 คน สรุปได้ ดังนี้ 

   1.  ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

    1. ควรมีชุดที่เหมือนกัน เป็นชุดที่สุภาพ เช่น กางเกงขาสั้นสีด�า เสื้อสีขาว 

     2. ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกันทุกวันเว้นวัน โดยไม่แยกชาย-หญิง 

   2.  ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 

    1. ควรเพิ่มอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

     2. ควรมีแพทย์ และพยาบาล ให้ค�าแนะน�าญาติเกี่ยวกับดูแลรักษา 

   3.  ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ

    1. ควรเพิ่มการบริการโดยเน้นสมุนไพร เพราะราคาไม่แพง หาได้ง่าย 

    2. ควรเน้นอาหารมังสะวิรัติและจัดอย่างเพียงพอ 

   4.  ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

    1. ควรมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามผลการ ละ เลิก ยาเสพติดของผู้มารักษา 

    2. ควรให้ผู้มารักษา เป็นตัวแทนของศูนย์ ในการป้องกันการติดยาของเยาวชน
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   5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า

    1. ควรมีการติดตามประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

    2. ควรมีบริการความรู้เกี่ยวกับการรักษาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

10.  ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบั ความพงึพอใจของผู้ตดิยาเสพตดิท่ีมต่ีอการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และ

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นข้อเสนอแนะ และ

ข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัย และการอภิปรายผล จ�านวน 5 ด้าน คือ ด้านการให้บริการอย่าง

เท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการ

อย่างต่อเนือ่ง ด้านการให้บรกิารอย่างก้าวหน้า โดยควรมกีารปรบัปรุงกลยทุธ์ในด้านต่างๆ เพือ่ให้เกดิความ

พงึพอใจ และเพือ่ให้ผูต้ดิยาเสพตดิเกดิความประทบัใจมากยิง่ขึน้ต่อไป อกีทัง้เพือ่ให้เป็นประโยชน์แก่ศกึษา 

และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง 

ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้น�ามาเป็นข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น  

2 ระดับ ดังนี้ 

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

 ผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์

และฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพติด วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ดงัน้ัน ผู้บริหารศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วัดทุง่ไทรขะยงู ควรปรบัปรงุแก้ไข และยกระดบัการ

พัฒนาในส่วนที่ยังพกพร่อง เช่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ ให้บริการช่วงวันหยุดราชการ เพื่อให้ 

ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้มากที่สุดต่อไป

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ด้านการให้บรกิารอย่างรวดเรว็ทนัเวลา มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก  

ดงัน้ัน ผู้บริหารศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วัดทุง่ไทรขะยงู ควรปรบัปรงุแก้ไข และยกระดบัการ

พัฒนาการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา เช่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเพียงพอ ให้บริการช่วงวันหยุด

ราชการ เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อไป

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 

ดงัน้ัน ผู้บริหารศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วัดทุง่ไทรขะยงู ควรปรบัปรงุแก้ไข และยกระดบัการ

พัฒนาการให้บริการอย่างก้าวหน้า เช่น มีอุปกรณ์ที่ให้บริการอย่างเพียงพอ และทันสมัย เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด 

เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

 และจ�าแนกเป็นรายด้านในการเสนอแนะเชิงนโยบายตามล�าดับดังนี้

 1.  ด้านการให้บรกิารอย่างเท่าเทยีมกนั พบว่า ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่ต่ีอการ

ให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดั
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สุรินทร์ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติด

ยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาในด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  

โดย เจ้าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าและให้ความเสมอภาคกบัทกุกลุม่อาชพี เพือ่ให้ผูต้ดิยาเสพตดิ เกิดความพึงพอใจ

ด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการตามล�าดับก่อน- หลังมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข  

และยกระดบัการพฒันาการให้บรกิารอย่างรวดเรว็ทนัเวลา เจ้าหน้าทีอ่�านวยความสะดวกอย่างเท่าเทยีมและ 

ให้ความเสมอภาคกับทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม มีค่าแปลผล 

อยู่ในมาก ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข และ

ยกระดับการพัฒนาโดยให้เจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียมกันทุกสาขาอาชีพ โดยอาจเพิ่มเจ้า

หน้าที่ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

 2.  ด้านการให้บรกิารอย่างรวดเรว็ทนัเวลา พบว่า ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่ต่ีอ

การให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง 

ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาในด้านด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา เช่นให้เจ้าหน้าที่

ให้บรกิารเสรจ็ตามเวลาทีแ่จ้งไว้ เพิม่ป้ายบอกขัน้ตอนการให้บรกิารชัดเจน เพือ่ผูต้ดิยาเสพตดิ เกิดความพงึ

พอใจให้มากที่สุดต่อไป

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ทุ่มเทเวลาในการให้บริการ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข และ

ยกระดับการพัฒนาการให้บริการอย่างทุ่มเทเวลาในการให้บริการมากขึ้น โดยอาจเพิ่มเวลาในวันปกติและ

เพิ่มเวลาในวันหยุด เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

   ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าท่ีให้บริการเสร็จตามเวลาท่ีแจ้งไว้ ซ่ึงมีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข 

และยกระดบัให้เจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิารเสรจ็ตามเวลาทีแ่จ้งไว้ หรอืหากไม่สามารถให้บรกิารเสรจ็ตามเวลาทีแ่จ้ง

ไว้ให้ประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป 

 3.  ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้

บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร์ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ดังนัน้ ศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ควรปรบัปรงุ

แก้ไข และยกระดับการพัฒนาในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ เช่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการช่วงวันหยุด

ราชการเพียงพอ เพื่อใผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจให้มากที่สุดต่อไป

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โต๊ะ เก้าอี้ นั่งรอการรับบริการอย่างเพียงพอ ซึ่งมีค่าแปล

ผลอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ ผูบ้รหิารศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ควรปรบัปรงุแก้ไข 

และยกระดับการบริการคือจัดโต๊ะ เก้าอี้ นั่งรอการรับบริการ ให้บริการมากขึ้น และให้มีความสะดวกสบาย
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มากขึ้น เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการช่วงวันหยุดราชการเพียงพอ ซ่ึงมีค่า

แปลผลอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ ผูบ้ริหารศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพติด วดัทุง่ไทรขะยงู ควรปรบัปรงุแก้ไข 

และยกระดับการบริการคือมีเจ้าหน้าที่ให้บริการช่วงวันหยุดราชการเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด  

เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

 4.  ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้

บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุ ีจังหวดัสรุนิทร์  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข 

และยกระดับการพัฒนาในด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น มีมีการนัดหมายการให้บริการครั้งต่อไป 

และให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจให้มากที่สุดต่อไป

    ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การให้การบ�าบัดรักษากระท�าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข 

และยกระดับการบริการคือ การให้การบ�าบัดรักษากระท�าอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมากขึ้นและท�าอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

    ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื มกีารนดัหมายการให้บรกิารครัง้ต่อไป ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่น

ระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข และ

ยกระดับการบริการคือ การนัดหมายการให้บริการครั้งต่อไปควรกระท�าอย่างชัดเจน โดยระบุวันเวลา สถานที่

และท�าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

 5.  ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า พบว่า ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดที่มีต่อการให้

บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุ ีจังหวดัสรุนิทร์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข 

และยกระดบัการพฒันาในด้านการให้บรกิารอย่างก้าวหน้า เช่น มเีครือ่งมอืทนัสมยั เช่น คอมพวิเตอร์บรกิาร 

และเพิม่การบรกิารสบืค้นข้อมลูทางอนิเตอร์เนต็ เพือ่ให้ผูต้ดิยาเสพตดิ เกดิความพงึพอใจให้มากทีส่ดุต่อไป

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีป้ายแสดงวิสัยทัศน์การท�างานของส�านักงาน ซึ่งมีค่าแปล

ผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุง

แก้ไข และยกระดับการบริการ เช่น มีค�าอธิบายวิสัยทัศน์การท�างาน เพิ่มภารกิจ และปรัชญา เป็นต้น และ

ท�าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือมีเครื่องมือทันสมัยเช่นคอมพิวเตอร์บริการ ซ่ึงมีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข 

และยกระดับการบริการคือ เพิ่มเครื่องมือทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์และมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ เพื่อให้

ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

  จากผลการวจัิย ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่ต่ีอการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และ

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะ
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เสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัยต่อยอด ดังต่อไปนี้จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้

 1.  ควรศึกษา แนวทางการพัฒนาด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า หรือ

 2.  ควรศกึษา การมส่ีวนร่วมของชมุชนการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ  

วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
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ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์ 
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ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการ 

ในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  

BUDDHIST MONKS OPINONS ON ADMINISTRATIVES PERFORMANCES OF 

MONK EXECUTIVES IN PHRAI BUNG DISTRICT, SI SA KET PROVINCE

พระสมคิด นิติสาโร (ธรรมคุณ)1

PHRA SOMKID THAMMAKHUN

ร.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง)

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สามประการคือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการ

บรหิารกิจการคณะสงฆ์เขตอ�าเภอไพรบงึ จังหวดัศรสีะเกษ 2) เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการบรหิาร

กิจการคณะสงฆ์เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ของพระสงฆ์ท่ีมีพรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ  

วฒุกิารศึกษาทางธรรม และวุฒกิารศึกษาเปรยีญธรรม ต่างกนั และ 3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัญหา

และแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารกิจการคณะสงฆ์เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประชากรท่ีใช้ใน

การวิจัย ได้แก่ พระภิกษุในเขตพื้นที่การปกครองของคณะสงฆ์เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�านวน 

205 รูป ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 

136 รูป โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอ้างอิงได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) แล้วทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี LSD  

(Least Significant Difference)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต

อ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด ได้แก่ ด้านปกครอง รองลงมาได้แก่ ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก่ 

ด้านการศึกษาสงเคราะห์ จ�าแนกตามพรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการ

ศึกษาเปรียญธรรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ

การบริหารงานของพระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ จ�าแนกตามวฒุกิารศกึษาทางธรรม

ต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพรรษาต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน วุฒิการศึกษาสายสามัญ และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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นัยส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 3) ข้อเสนอแนะเกีย่วกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบรหิารงานของ

พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นปัญหามีผู้เสนอแนะมากที่สุดคือ ด้านศาสน

ศึกษา ได้แก่ข้อที่ว่า พื้นฐานของพระภิกษุ สามเณรที่เรียนหนังสือนั้นยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร ประเด็น

แนวทางแก้ไขปัญหามผีูเ้สนอแนะมากทีส่ดุคอื ด้านศาสนศกึษา ได้แก่ ข้อทีว่่า ควรมกีารสนบัสนุนการศกึษา

ของพระภิกษุ สามเณร จากรัฐบาลและเอกชน

บุคลากรได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน จงัหวดัสริุนทร์ คอื ควรใช้ทรพัยากรทีม่อียูร่่วมกนัให้เกดิประโยชน์สงูสดุของ

แต่ละหน่วยงานทีม่อียู ่ควรลดการคอรปัชัน่ในหน่วยงานและปลกูจตินกึทีด่ใีนการบรหิารงานพร้อมเปิดเผย

ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รบัทราบอย่างท่ัวถงึ ส่วนข้อเสนอแนะจ�านวนน้อยทีส่ดุคอื การใช้หลกั

นิติธรรม หากเคร่งครัดจนเกินไปอาจท�าให้การบริหารงานเกิดความล่าช้า และเกิดความยุ่งยากของปัญหา

ตามมา ควรมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวเอื้ออาทรต่อกันโดยถูกต้องตามระเบียบ

ABSTRACT

The objactive of this thesis was as follows: 1) to study the opinion of the clergy on 

the management of the ecclesiastical district of Praibung, Sisaket Province2) to compare 

the reviews on the management of the ecclesiastical district of Praibung, Srisaket Province 

of the clergy, the age, years old, General Education, Religious education and Education 

Divinity fairly different, and 3) to study feedback on problems and solutions for the  

management of the ecclesiastical district of Praibung, Sisaket Province. The population in 

this study include the monks in the area of the rule of the ecclesiastical district of Praibung, 

Sisaket Provice total 205 monks. The size of the sample using a sample schedule of Taro 

Yamane . The sample consisted of 136 monks by using simple random sampling was used 

for data collection was a questionnaire. The statistics used in this study was the frequency, 

percentage, mean, standard deviation test T-test, F-test and test different pairs using LSD 

(Least Significant Difference). 

The results showed that 1) A comments of the clergy for the Administration of the 

Sangha Praibung district, Sisaket Province Overall, the high level considering it was found 

that the highest with an average of Education. Followed by The propagation of Buddhism 

and the side with the lowest is of the public welfare by age , years of general education 

were included in the line level. 2) Results to comparison of the clergy on the management 

of the ecclesiastical district of Praibung, Sisaket Province. Distinguish by Age - year and 

general Education. No difference was significant at the 0.05 level. 3) Suggestions regarding 

problems and solutions to manage the ecclesiastical district of Praibung, Sisaket province. 

Issues with most of the suggestions is the religious education including that monks and 
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novices who learn the basics of the book is not yet available as it should. Issues with sug-

gested solutions the most study religious aspects, namely that there should be support 

for the education of monks and novices from the government and private sectors.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

วดัเป็นหน่วยงานปกครองและเป็นหน่วยงานด�าเนนิกจิการคณะสงฆ์ และกจิการพระศาสนาทีส่�าคญั

ที่สุด และเป็นฐานอันส�าคัญยิ่งของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา เป็นองค์กรหลักในการปกครองคณะสงฆ์ 

หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับวัด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ท้ังและบทบัญญัติว่าด้วยมหาเถร

สมาคม ซ่ึงเป็นสถาบันหรือองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือเป็นบุคคลตาม

กฎหมายในมาตรา 31 วรรคสอง และมาตรา 19 แห่งราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 วัดจึงได้

รับความคุ้มครองจากบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่น ๆ วัดทั้งหลายย่อมมี

สทิธแิละหน้าทีต่ามกฎหมายดงัเช่นบคุคลธรรมดาแต่วดัใช้สทิธแิละหน้าที ่ในการต่าง ๆ  เองมไิด้ จ�าเป็นต้อง

มีผู้แทน เพื่อใช้สิทธิและหน้าที่หรือแสดงเจตนา แทนโดยบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 31 

วรรคสาม ว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป” ดังนั้น เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัดตามมาตรา 

36 และเป็นผู้แทนวัดตามมาตรา 31 วรรคสาม ทั้งเป็นฐานะเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมาย

อาญา ดังความแห่งมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความใน

ประมวลกฎหมายอาญา เพราะเหตุนี้ ต�าแหน่งเจ้าอาวาส จึงเป็นต�าแหน่งที่ส�าคัญยิ่งโดยเฉพาะการบริหาร

จัดการวัดให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน (กรมการศาสนา, 2540, หน้า 10)

เจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการในระดับวัด เป็นผู้น�าของพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ที่มีอยู่ในวัด 

จึงมีบทบาทส�าคัญที่สุดต่อความเจริญรุ่งเรือง สันติสุข และความมั่นคงของวัด (ไพบูลย์ เสียงก้อง, 2544, 

หน้า 20) โดยเหตุนี้ มหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์จึงได้ก�าหนดภารกิจส�าคัญใน

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ไว้หกด้านคือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

ด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ด้านการสาธารณปูการ และด้านการสาธรณสงเคราะห์ (พระเมธธีรรมาภรณ์, 

2539, หน้า 78) ซึ่งการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ พระสังฆาธิการจ�าเป็นต้อง

มทีัง้ศาสตร์และศลิป์ในการบรหิารจดัการวดั เพือ่ให้การบรหิารจดัการของวดัด�าเนนิการไปในเชงิรกุ และได้

ผลเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพ (กรมการศาสนา, 2544, หน้า 20) 

อ�าเภอไพรบึง ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา มีวัดที่ขึ้น

ทะเบียนกับกรมศาสนาทั้งหมดจ�านวน 16 แห่ง มีจ�านวนพระภิกษุรวมกัน 205 รูป การปกครองพระสงฆ์

ยึดตามเขตการปกครองของบ้านเมืองและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ตามกฎหมายมหาเถรสมาคมเป็นหลัก  

มีผู้บริหารคณะสงฆ์ภายในอ�าเภอ คือ เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเจ้าอาวาสวัด เนื่องจากสภาพวัด 

เจ้าอาวาส สิ่งแวดล้อมทางด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของแต่ละวัดมีความแตกต่างกัน ประกอบกับ

กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกาภวิตัน์ ท�าให้เกดิปรากฏการณ์ท่ีเกีย่วกบัการบรหิารของพระสงัฆาธกิารเป็น

ที่ประจักษ์ อาทิ สถานที่และบริเวณวัดบางแห่งไม่สะอาดเรียบร้อย การประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม

ส�าคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ทั่วถึง การขาดความร่วมมือที่ดีระหว่างชุมชนกับวัด และมีปัญหาอบายมุข  
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สิ่งเสพติดให้โทษ และพระภิกษุสามเณรขาดความกระตือรือร้นในการบริหารจัดการวัด เป็นต้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระ

สังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน�าผลการวิจัยใช้เป็นสารสนเทศในการปรับปรุงแก้ไข

และพัฒนาการบริหารงานของพระสังฆาธิการให้มีประสิทธิภาพ สร้างความศรัทธาเลื่อมใสให้แก่ประชาชน

เพิ่มมากยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง 

จังหวัดศรีสะเกษ ของพระสงฆ์ที่มีพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ ระดับการศึกษาทางธรรม และ 

เปรียญธรรม ต่างกัน

 2.3  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง 

จังหวัดศรีสะเกษ

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1  พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการแตกต่างกัน

3.2  พระสงฆ์ท่ีมรีะดับการศกึษาสายสามญัต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของพระสงัฆาธิการ 

แตกต่างกัน

3.3  พระสงฆ์ทีม่รีะดบัการศกึษาทางธรรมและเปรยีญธรรมต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงาน 

ของพระสังฆาธิการแตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร

 ได้แก่ พระภิกษุในเขตพื้นที่การปกครองของคณะสงฆ์ในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

มีทั้งหมดจ�านวน 205 รูป (ข้อมูลสถิติทะเบียนพระภิกษุในเขตพื้นที่ การปกครองของคณะสงฆ์ เขตอ�าเภอ

ไพรบึง ส�านักงานเจ้าคณะอ�าเภอไพรบึง ณ มกราคม 2557)

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ได้แก่ ความคดิเหน็ของพระสงฆ์ทีม่ต่ีอการบรหิารงานของพระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึ 

จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้

 (1)  ด้านการปกครอง

 (2)  ด้านการศาสนศึกษา

 (3)  ด้านการศึกษาสงเคราะห์

 (4)  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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 (5)  ด้านการสาธารณูปการ

 (6)  ด้านการสาธารณสงเคราะห์

4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่

 ได้แก่ สถานที่เขตพื้นที่การปกครองของคณะสงฆ์ในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

5.  ประโยชน์ที่ได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต

อ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

5.3  ท�าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานของ 

พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

5.4 ท�าให้ทราบน�าผลการวจิยัครัง้นีไ้ปใช้ประโยชน์ในการพฒันาการบรหิารงานของพระสังฆาธกิาร 

ในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระภิกษุในเขตพื้นท่ีการปกครองของคณะสงฆ์เขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�านวน 205 รูป โดยมีจ�านวนวัดทั้งสิ้น 36 แห่ง (ข้อมูลบัญชีสรุปพระภิกษุในเขต

พื้นที่การปกครองของคณะสงฆ์เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ)

6.2 ได้แก่ พระภิกษุในเขตพื้นที่การปกครองของคณะสงฆ์เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

จ�านวน 136 รูป โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549, หน้า 48)  

ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 154 คน 

6.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวข้องต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการจัดท�าแบบสอบถาม แบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น  

สามตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย พรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ  

วุฒิการศึกษาทางธรรมและเปรียญธรรม เป็นแบบสอบถามแบบมีค�าตอบให้เลือกตอบ (Check List)

 ตอนที่ 2  ข้อค�าถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ของพระสงฆ์ทีม่ต่ีอการบริหารงานของพระสงัฆาธกิาร 

ในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นลักษณะค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ต (Likert’s five rating scale)ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นลักษณะค�าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) เพื่อให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ

6.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
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 มาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

7.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีพรรษาต�่ากว่า 10 พรรษา จ�านวน 79 รูป คิดเป็นร้อยละ 58.50 และมีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป จ�านวน 

57 รูป คิดเป็นร้อยละ 41.50 มีการศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญาตรี จ�านวน 101 รูป คิดเป็นร้อยละ 74.80 

และมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า จ�านวน 35 รูป คิดเป็นร้อยละ 25.20 มีวุฒิการศึกษาทางธรรม 

ไม่มีวุฒินักธรรม จ�านวน 53 รูป คิดเป็นร้อยละ 39.30 รองลงมาคือ นักธรรมชั้นตรี – เอก จ�านวน 52 รูป 

คิดเป็นร้อยละ 38.50 เปรียญธรรมประโยค 1 – 3 จ�านวน 20 รูป คิดเป็นร้อยละ 14.80 และ เปรียญธรรม

ตั้งแต่ ประโยค 4 ขึ้นไป จ�านวน 11 รูป คิดเป็นร้อยละ 7.40 ตามล�าดับ

7.2  ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของพระสงฆ์ทีม่ต่ีอการบรหิารงานของพระสงัฆาธกิารในเขต

อ�าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ พระสงฆ์ซึง่มรีะดับการศกึษาสายสามญัต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิาร

งานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อยคือ ต�่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรีและสูงกว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลปรากฏดังต่อไปนี้

 1)  พระสงฆ์ซึ่งมีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ 

พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก ล�าดับตามค่าเฉลี่ยมากไป

หาน้อยคือ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ 

ด้านการปกครอง และด้านการสาธารณะสงเคราะห์

 2)  พระสงฆ์ซึง่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรแีละสงูกว่า มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของ

พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมากสี่ด้าน และระดับปานกลางสองด้าน 

ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้าน

ศาสนศึกษา ด้านการสาธารณูปการ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และด้านการปกครอง

7.3  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า พระสงฆ์ซึ่งมีพรรษา 

ระดบัการศกึษาสายสามญั และวฒุกิารศึกษาทางธรรมและเปรยีญธรรมต่างกัน มคีวามคิดเหน็ต่อการบรหิาร

งานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้

8.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัย พบประเด็นส�าคัญสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

8.1  ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง 

จังหวัดศรีสะเกษ

 ความคิดเหน็ของพระสงฆ์ทีม่ต่ีอการบรหิารงานของพระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึ จงัหวดั

ศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 1) ด้านการปกครอง พบว่า พระสงฆ์มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของพระสงัฆาธกิารใน

เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ การส่งเสรมิให้ครพูระสอนปรยิตัธิรรม เปรยีญธรรม

ได้เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ตามแต่โอกาส รองลงมาคือ การใช้อ�านาจและหน้าที่ด�าเนินการบริหารจัดการวัด 

และการปฏบิติัหน้าทีใ่นการสอดส่อง ดูแล และรกัษาความเรยีบร้อยของวดัได้เป็นอย่างด ีและข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

น้อยที่สุดได้แก่ การออกระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตามล�าดับ

 2) ด้านศาสนศึกษา พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน

เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ การควบคุม เร่งรัดให้มีการเรียนการสอนนักธรรม  

ตามหลักสูตรนักธรรมตามค�าสั่งของมหาเถรสมาคม รองลงมาคือ การจัดหาทุนการศึกษาให้แก่พระสงฆ์ท่ี

เรียน นักธรรม และ บาล ีและการศกึษาด้านอืน่ๆ และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ การยกย่องเชดิชเูกยีรติ

ผู้สอนพระปริยัติธรรม เปรียญธรรมบาลีประโยคต่างๆ ให้มีขวัญและก�าลังใจ ตามล�าดับ

 3) ด้านการศกึษาสงเคราะห์ พบว่า พระสงฆ์มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของพระสงัฆาธกิาร 

ในเขตอ�าเภอไพรบึง จงัหวดัศรสีะเกษ อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จาก

มากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การจัดให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับองค์กรอื่นในการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของชุมชน รองลงมาการ การจัดตั้งโรงเรียน

สอนพระปริยัติธรรมสายสามัญและบาลีขึ้นในวัด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีการสนับสนุนหรือจัด

ครูพระไปช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่าง ๆ ตามล�าดับ

 4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ 

พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง

ล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ การจดัตัง้ให้มกีารพมิพ์หนงัสอืธรรมะ

หรอืเทศน์ ออกเผยแผ่เป็นธรรมทาน รองลงมาคอื การเผยแผ่ธรรม โดยวธิกีารเทศนา การปาฐกถา และการ

อภิปรายในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในวัดและนอกวัด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การจัดตั้งห้องสมุดภายใน

วัดเพื่อประโยชน์ในการศึกษาธรรมบาลีแก่พระสงฆ์ สามเณร และประชาชน ตามล�าดับ

 5)  ด้านการสาธารณปูการ พบว่า พระสงฆ์มีความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของพระสงัฆาธกิาร 

ในเขต อ�าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดับค่าเฉลีย่จาก

มากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การดูแล ซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ ภายในวัด

ที่ช�ารุดทรุดโทรม รองลงมา คือ การควบคุมดูแลการก่อสร้าง โดยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และข้อที่มี 

ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุได้แก่ การจดัให้วดัเป็นสถานทีส่ปัปายะเหมาะสมแก่การเป็นศาสนสถาน ส�าหรบัการพ�านกั

อาศยัอยูเ่พือ่การประพฤติปฏิบติัธรรมของพระสงฆ์ หรอืการจดักจิกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชน

ในชุมชน ตามล�าดับ

  6)  ด้านการสาธารณะสงเคราะฆ์ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ 

พระสงัฆาธกิารในเขต อ�าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ อยู่ในระดับมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดับ 

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การด�าเนินกิจการสาธารณสงเคราะห์ด้วย



Vol.5 No.1 January - June 2016314

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

การพัฒนาสร้างถนน ขุดลอกคูคลอง เป็นต้น รองลงมาคือ การจัดท�าถนนภายในวัดให้สะดวกแก่การสัญจร

ไปมา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ และผู้มีความ 

เดือดร้อนอื่น ๆ ตามล�าดับ

8.2  อภิปรายผลความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง 

จงัหวดัศรสีะเกษ ของพระสงฆ์ท่ีมพีรรษา วฒุกิารศกึษาสายสามญั วฒุกิารศกึษาทางธรรม และวฒุกิาร

ศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน ดังนี้

 จากผลการศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน

เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะได้อภิปรายผลในแต่ละประเด็น ดังนี้

 1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของ 

พระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึ จังหวดัศรสีะเกษ โดยรวมทัง้ 6 ด้าน อยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภิปราย

ได้ว่า พระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ มหีลกัการปฏบิติังานตามกฎระเบยีบ และตัง้ม่ัน

อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเป็นส�าคัญ แต่บางส่วนการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง 

จังหวัดศรีสะเกษ มีการบริหารไม่ค่อยราบรื่นเท่าท่ีควร ท้ังในด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการ

ศกึษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ด้านการสาธารณปูการ และด้านการสาธารณะสงเคราะห์ 

การก�ากับดูแล แนะน�าสั่งสอนพระภิกษุ สามเณรและฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ดีงาม ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี มีปฏิบัติศาสนกิจการด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของวัดให้ส�าเร็จไป 

ด้วยด ีมปีระสทิธภิาพสงู และการเสรมิสร้างความศรทัธาเลือ่มใสให้แก่ประชาชน และส่งผลให้ประชาชนเข้า

วัดปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอน การด�าเนินการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้สนใจ

ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลัก

ธรรมค�าสอนและสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ�าวนั ส่วนทีไ่ม่ราบรืน่ เนือ่งจากปัญหาทางหลายด้าน 

เช่น การอุดหนุนส่งเสริมจากงบประมาณ หรือปัจจัย 4 ที่จะน�ามาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงกระจายทางหลายด้าน 

ทัง้ภายใน และภายนอกทีจ่ะเข้ามาสนใจให้มาก ช่วยมแีรงกระตุน่ในการผลกัดนัส่งเสริมให้เกดิความเชือ่มัน่

มากขึ้น พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บริหารงานด้านการปกครองได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

เนื่องจากประสบปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม จึงท�าให้

การบริหารงานไม่สะดวกราบรื่น ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับการวิจัยของ พระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ 

ได้วจิยัเรือ่ง “บทบาทการบริหารกจิการคณะสงฆ์ของพระสงัฆาธกิารในอ�าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์” 

ผลการวจิยัพบว่า พระภกิษแุละสามเณร มีความเหน็ต่อบทบาทการบรหิารกจิการคณะสงฆ์ของพระสงัฆาธกิาร 

ในอ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า  

พระภกิษแุละสามเณรมคีวามเห็นต่อการบรหิารกจิการคณะสงฆ์ของพระสงัฆาธกิารในอ�าเภอหวัหนิ จงัหวดั

ประจวบคีรีขันธ์ ที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด ในด้านการปกครอง ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ในด้านการศึกษาสงเคราะห์

  ด้านการปกครอง พบว่า พระสงฆ์มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของพระสงัฆาธกิารใน

เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัด

ศรีสะเกษ บริหารงานด้านการปกครองได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากประสบปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม การแตกแยกทางความคดิของคนในสงัคม จงึท�าให้การบรหิารงานไม่สะดวกราบรืน่ ดงันัน้การบรหิาร
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

งานควรค�านึงถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอก สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหา

  ด้านศาสนศึกษา พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน

เขตอ�าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า พระสงฆ์เหน็ว่า พระ

สงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ ให้ความส�าคญัในเรือ่งการศกึษาของพระภกิษ ุสามเณรอยู่

เสมอท้ังด้านนักธรรมและบาลี และการศึกษาสามัญควบคู่กันไป โดยมีการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุ 

สามเณร และประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ 

ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค�าสอนและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน มีการจัดต้ัง

โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมเพือ่การศกึษาแก่พระภกิษแุละสามเณร มกีารควบคมุ เร่งรดัให้มกีารเรยีนการสอน

นักธรรม ตามหลักสูตรนักธรรมตามค�าสั่งของมหาเถรสมาคม และยังมีการมอบทุนการศึกษา

  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการริหารงานของ 

พระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ โดยรวมมค่ีาแปลผลอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอภปิราย 

ได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือการเผยแผ่ศาสนธรรม ถือเป็นบทบาทหน้าที่หลักของพระสงฆ์ทุกรูป

ทีต้่องยึดถอืปฏิบติั การเผยแผ่ศาสนธรรมเป็นภารกิจท่ีมคีวามส�าคญัยิง่ท้ังต่อความมัง่คงแห่งพระพทุธศาสนา

และต่อความสงบร่มเยน็ และความสขุของมวลมนษุยชาตทิีต่นได้น้อมน�าเอาหลกัธรรมจากพระพทุธศาสนา

ไปเป็นประทปีธรรมน�าชีวิต เป็นการปลกูฝังอบรมให้พทุธศาสนกิชนเป็นคนด ีมศีีลธรรมและประพฤตดิปีฏบัิติ

ชอบ อบรมสั่งสอนประชาชนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเป็นพลเมืองด ี

ของประเทศชาติ การบรหิารงานของพระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบึง จงัหวดีศรสีะเกษ ได้ให้ความส�าคญั

ในเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกๆด้าน เช่น การเทศน์ การบรรยายธรรม การปาฐกถา และการ

อภปิรายในโอกาสต่างๆ ทัง้ในวดัและนอกวดั รวมถึงการปฏบัิตวิปัิสสนากรรมฐานทุกๆ วนัพระหรือวนัอาทิตย์

อยู่เสมอ มีการจัดให้มีกิจกรรมการบ�าเพ็ญกุศลในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา  

วันมาฆบูชา และส่งเสริมให้พระในปกครองเป็นพระวิทยากรอบรมจริยธรรมในโรงเรียน การจัดตั้งห้องสมุด

ภายในวดัเพือ่ประโยชน์ในการศกึษาธรรมบาลแีก่พระสงฆ์ สามเณร ปละประชาชน จงึท�าให้การบรหิารงาน

ของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

  ด้านการสาธารณปูการ พบว่า พระสงฆ์มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของพระสงัฆาธิการ 

ในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์ เห็นว่า 

การบริหารการสาธารณปูการ เป็นบทบาทหน้าทีข่องคณะสงฆ์โดยตรง ในการด�าเนนิพฒันาวดัในด้านอาคาร

สถานที่ สถาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง การบูรณปฏิสังขรณ์ และการจัดให้มีการบ�ารุงดูแลรักษา

ศาสนสมบัติของวัด เช่น อุโบสถ วิหาร เจดีย์ กุฏิ ก�าแพง ซุ้มประตู ศาลาการเปรียญ เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อ 

ให้วัดเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะสมแก่การเป็นศาสนสถาน ส�าหรับการพ�านักอาศัยอยู่เพื่อการประพฤติ

ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ หรือจัดกิจกรรมที่ เป ็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนนั้นๆ  

การสาธารณูปการจะเน้นในเรื่องการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ตลอดถึงการท�านุบ�ารุงรักษาวัดและ

ศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ซึ่งพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความส�าคัญ

ในเรื่องท�านุบ�ารุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดให้คงอยู่เสมอ 
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  ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ 

พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

การสาธารณสงเคราะห์เป็นการด�าเนินการสงเคราะห์แก่ประชาชน ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ด้วยกิจกรรม

หรือโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นการด�าเนินการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ของพระสงฆ์ ที่สอดคล้อง

เหมาะสมกับสมณภาวะโดยไม่ชดัต่อพระธรรมวนิยั การให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนต่างๆ 

ในกจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัชมุชนท้องถิน่ ซ่ึงได้แก่ การให้วดัเป็นสถานทีจ่ดักจิกรรมต่างๆ ของชมุชนหรอืการ

บ�าเพญ็กศุลในประเพณทีีเ่กีย่วกบัชวีติด้านต่างๆ ได้แก่ การเกดิ การแก่ การเจบ็ และการตาย โดยมุง่เน้นให้

ประชาชนได้ด�าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา รวมถึงการสงเคราะห์ของคณะพระสงฆ์และวัดที่ประสบภัย 

และขาดแคลน การสนับสนุนหรือการสงเคราะห์สังคมการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม พระสงฆ ์

เหน็ว่า บทบาทการพฒันาด้านการสาธารณะสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในเขตอ�าเภอไพรบงึ ให้ความส�าคญัใน

เรื่องการสร้างสถานที่สาธารณะต่างๆ เพื่ออ�านวยต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับวัด และเพื่อเป็นประโยชน์

กับประชาชน ที่มาท�าบุญ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนที่วัดให้ได้รับความสะดวกสบายมาก

  1)  ผลการเปรยีบเทียบความคิดเหน็ทีม่ต่ีอการบรหิารงานของพระสงัฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�าแนกตามพรรษา โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันต่างก็มีความคิดเห็น 

ต่อการบรหิารงานของพระสังฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึทีเ่หมอืนกนั โดยทีพ่ระสงัฆาธกิารจะให้ความส�าคญั

ในการบริหารกิจการในทุกด้านให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด ท้ังเอาใจใส่ดูแลพระภิกษุ 

สามเณรที่อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างสม�่าเสมอ ไม่ว่าพระภิกษุนั้นจะมีพรรษามากหรือพรรษาน้อยก็ตาม และ

จัดหาทุนการศึกษาได้แก่ พระสงฆ์ที่เรียน นักธรรม และบาลี และการศึกษาด้านอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน 

เป็นต้น จึงท�าให้พระภิกษุสงฆ์มีความเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการที่ไม่แตกต่างกัน

  2)  ผลการเปรยีบเทียบความคิดเหน็ทีม่ต่ีอการบรหิารงานของพระสงัฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�าแนกตามพรรษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนับส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 01 โดย

พระสงฆ์ที่มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มากกว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษาต�่ากว่า 10 พรรษา ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันต่างก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของ 

พระสงัฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบงึ ทีแ่ตกต่างกนัออกไป เนือ่งจากพระสงฆ์ทีจ่�าพรรษาอยูใ่นวดันัน้มพีรรษา

ที่ต่างแตกกัน ได้เห็นถึงการบริหารงานของพระสังฆาธิการที่มากบ้างน้อยบ้าง ถึงแม้ว่ากิจการบางอย่างจะ

เหน็เหมอืนกนั เช่น การเผยแผ่ธรรม โดยวธิกีารเทศนา การปาฐกถา และการอภปิรายในโอกาสต่างๆ ทัง้ใน

วัดและนอกวัด การจัดให้มีกิจกรรมการบ�าเพ็ญกุศลในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การหล่อเทียน 

เข้าพรรษา วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา เป็นต้น ส่วนการที่พระสงฆ์ที่มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็น 

ต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มากกว่าพระสงฆ์ท่ีมีพรรษา 

ต�่ากว่า 10 พรรษา อาจเป็นเพราะว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา 10 พรรษาข้ึนไป มีประสบการณ์เก่ียวกับการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์มากกว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษาต�่ากว่า 10 พรรษา จึงท�าให้มีความคิดเห็นที่มากกว่า 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  3)  ผลการเปรยีบเทียบความคิดเหน็ทีม่ต่ีอการบรหิารงานของพระสงัฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�าแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมมุตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า พระสงฆ์ท่ีมวีฒุกิารศกึษา

สายสามัญต่างกันก็มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง ท่ีเหมือนกัน 

เนื่องจากการเข้ามาจ�าพรรษาอยู่ในวัดนั้น คณะสงฆ์ได้มีการออกระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะของ

พระสงฆ์ไว้แล้ว อีกทัง้มพีระวนิยัต่างๆ ทีพ่ระสงฆ์ต้องปฏบัิตติามทีเ่หมอืน จงึท�าให้พระสงฆ์ไม่ว่าจะมวีฒุกิาร

ศกึษาสายสามญัทีต่่างกนัเพยีงใดกต้็องปฏบัิตทิีเ่หมอืนกนั ไม่มกีารแบ่งพรรคแบ่งพวก หรอืยกย่องผูท้ีม่กีาร

ศกึษาทีส่งูกว่าให้ได้รบัสทิธนิอกเหนือจากทีก่ฎระเบียบท่ีวางไว้ จงึท�าให้พระสงฆ์มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิาร

งานของพระสังฆาธิการที่ไม่แตกต่างกัน

  4)  ผลการเปรยีบเทียบความคิดเหน็ทีม่ต่ีอการบรหิารงานของพระสงัฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�าแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ทีร่ะดบั .001 โดยกลุม่วฒิุนกัธรรมช้ันตร ีความคิดเหน็ท่ีมต่ีอการบรหิารงานของพระสงัฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จงัหวดัศรสีะเกษ น้อยกว่ากลุ่มวฒุนิกัธรรมชัน้โท, กลุม่วฒุนิกัธรรมชัน้เอก และกลุม่ไม่มวีฒุนิกัธรรม 

ส่วนกลุม่วฒุนิกัธรรมชัน้โท ความคิดเหน็ท่ีมีต่อการบริหารงานของพระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบึง จงัหวัด

ศรีสะเกษ น้อยกว่ากลุ่มวุฒินักธรรมช้ันเอก และกลุ่มไม่มีวุฒินักธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า พระสงฆ์ทีม่วีฒุกิารศกึษาทางธรรมต่างกนัต่างก็มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการบรหิาร

งานของพระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึแตกต่างกนัออกไป เนือ่งจากพระสงฆ์ได้มกีารสนบัสนนุส่งเสรมิ

ให้มีการศึกษาโดยการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาเล่าเรียน 

พระธรรมวินัย ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค�าสอนและ

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน จัดหาทุนการศึกษาให้แก่พระสงฆ์ที่เรียน นักธรรม และบาลี 

สรรหา ส่งเสริม และ พัฒนาครูสอนนักธรรม จึงท�าให้พระสงฆ์เห็นถึงการบริหารงานที่ดีของพระสังฆาธิการ 

ส่วนการทีก่ลุ่มวฒุนิกัธรรมชัน้ตร ีความคดิเหน็ท่ีมีต่อการบริหารงานของพระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบึง 

จังหวัดศรีสะเกษ น้อยกว่ากลุ่มวุฒินักธรรมชั้นโท, กลุ่มวุฒินักธรรมชั้นเอก และกลุ่มไม่มีวุฒินักธรรม ส่วน

กลุ่มวุฒินักธรรมชั้นโท น้อยกว่ากลุ่มวุฒินักธรรมชั้นเอก และกลุ่มไม่มีวุฒินักธรรม อาจเป็นเพราะว่าการ

บรหิารงานของพระสงัฆาธกิารได้มกีารพัฒนาและส่งเสรมิให้มปีระสทิธภิาพมากข้ึน จงึท�าให้ผูท้ีส่นใจในการ

ศกึษานกัธรรมมมีากขึน้โดยเฉพาะกลุม่ทีม่นีกัธรรมทีส่งูกว่าจะเหน็ถงึการเปลีย่นแปลงและการสนบัสนนุใน

การศกึษาทางธรรมมากข้ึน จนเกดินกัธรรมในชัน้ต่างๆ ทีม่มีากข้ึนและสงูยิง่ข้ึน 5) ผลการเปรยีบเทยีบความ

คิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�าแนกตามวุฒิการ

ศกึษาเปรียญธรรม โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตุฐิาน

ที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกันต่างก็มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์เขตอ�าเภอไพรบึงเหมือนกัน เนื่องจากคณะสงฆ์จะให้ความส�าคัญในการบริหหาร

กจิการในทกุด้านเพือ่ให้การเผยแผ่พระพทุธศาสนามมีากขึน้ การให้การศกึษาทางธรรมก็เป็นอกีกจิการหนึง่

ที่พระสงฆ์มีการสนับสนุนและส่งเสริม จึงท�าให้พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมและไม่มีต่างก็เห็นถึง

การบริหารกิจการที่ดีของพระสังฆาธิการ 
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8.3 ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต

อ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้

 1) ด้านการปกครอง ได้แก่ การปฏิบตัหิน้าทีใ่นการดแูลพระภกิษ ุสามเณร ในปกครองไม่ทัว่ถงึ 

พระเถระผูใ้หญ่ไม่ค่อยใกล้ชดิกบัพระภกิษ ุสามเณรเท่าทีค่วร ขาดความสมัพนัธ์กนัระหว่างพระภกิษ ุสามเณร

ใหม่ และพระเถระหรือพระที่อยู่ก่อนแล้ว

 2) ด้านศาสนศึกษา ได้แก่ พืน้ฐานของพระภกิษ ุสามเณรท่ีเรยีนหนงัสอืนัน้ยงัไม่มคีวามพร้อม

เท่าที่ควร การศึกษาในประโยคบาลีชั้นสูงๆ ยังมีน้อย ขาดครู – อาจารย์ที่ท�าการสอนนักธรรมและบาลีใน

ชั้นสูง ขาดความเข้มงวดส�าหรับพระภิกษุ สามเณรที่เริ่มเข้ามาเรียน ขาดเงินทุนการศึกษาในการสนับสนุน

ให้แก่พระสงฆ์ที่เรียน นักธรรม และบาลี และการศึกษาด้านอื่นๆ

 3) ด้านการศกึษาสงเคราะห์ ได้แก่ ยงัขาดบคุลากรทีม่คีณุภาพและไม่เพยีงพอเท่าทีค่วรโดย

เฉพาะด้านพระภิกษุ สามเณรผู้มีความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติด้านกรรมฐาน การสนับสนุนในเรื่องทุนการ

ศึกษาส�าหรับนักเรียนที่มีการศึกษาในระดับสูงค่อนข้างน้อย และการจัดให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้าง 

เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของชุมชนยังมีน้อย

 4) ด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ได้แก่ พระนกัเทศน์ภายในวดัทีเ่ทศน์ได้ดมีน้ีอย มกีารจดั

อบรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไปยังค่อนข้างน้อย ประชาชน 

ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังธรรมมากนัก นอกจากตามเทศกาลต่าง ๆ

 5) ด้านการสาธารณูปการ ได้แก่ การจัดสรรที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ สามเณรของแต่ละวัด

ยงัไม่ค่อยดเีท่าทีค่วร รปูแบบการก่อสร้างของแต่ละวดัมคีวามแตกต่างกนัมาก บางวดัมสีิง่ก่อสร้างเกนิความ

จ�าเป็น

 6)  ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ได้แก่ บางวดัยงัมีปัญหาเกีย่วกับท่ีดนิสาธารณะกบัประชาชน 

การสร้างสิง่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนรอบ ๆ  วัดยังมีน้อย และการจัดกจิกรรมท่ีเป็นส่วนรวมบางอย่าง 

ไม่ควรจัดภายในวัด

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย เกีย่วกบัแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของพระสงัฆาธิการ 

ในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้

 1) ด้านการปกครอง ได้แก่ ควรมีการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพระภิกษุ สามเณรในปกครอง

ให้ทั่วถึงมากขึ้น พระเถระผู้ใหญ่ควรมีการพูดคุย หรือสั่งสอนเรื่องการเรียนแก่พระและสามเณร ควรจัดให้

มีการประชุมพระภิกษุ สามเณรทุกๆ เดือน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ควรจัดให้มีกฎระเบียบอย่าง

เท่าเทยีมกนั และควรให้พระภกิษ ุสามเณรรุน่ใหม่ๆ ช่วยอปัุฏฐากพระเถระเพือ่สร้างความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั

 2) ด้านศาสนศึกษา ได้แก่ ควรมีการสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรจากรัฐบาล

และเอกชน ควรสนับสนุนการศึกษานักธรรมและบาลใีนช้ันสงู ๆ  ควรสรรหาบุคลากรท่ีมคีวามรู้ความสามารถ
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ในนกัธรรมและบาลใีนชัน้สงูๆ มาท�าการสอน ควรมกีารสนบัสนนุการศกึษาทางโลกและทางธรรม และควร

มกีารจดัหาเงนิทุนการศึกษามรการสนบัสนนุให้แก่พระสงฆ์ท่ีเรยีนนกัธรรมและบาล ีและการศกึษาด้านอืน่ๆ 

และมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรที่สอบผ่านเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจ

 3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ เพิ่มบุคลากร และท�าความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษา 

สงเคราะห์ให้มากขึ้น ควรมีการสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียนในระดับสูงๆ ขึ้นไปควรจัดตั้ง

มลูนิธิเพ่ือการศึกษาธรรมะ ส�าหรับพระภกิษ ุสามเณร และบุคคลท่ัวไป และควรมกีารจดัให้วดัเป็นศนูย์กลาง

ในการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัองค์กรอืน่ในการจดัการศกึษาท่ีสนองความต้องการของชมุชนให้มากข้ึน

 4) ด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ได้แก่ ส่งเสรมิและจดัอบรมพระภกิษนุกัเผยแผ่พระพทุธ

ศาสนา ควรให้พระภกิษุได้มีการจัดอบรมธรรมะหรอืหลกัการปฏิบัตหิรอืควรจดัให้มกีารสนทนาธรรมกนัตาม

สมควร โดยจะจัดในรปูแบบการอบรมหรอืเข้าค่ายไปปฏบิตัธิรรมนอกสถานที ่และควรมกีารจดัค่ายคณุธรรม 

หรือค่ายพุทธบุตรอยู่เสมอๆ และควรเน้นในเรื่องหลักธรรมในการแสดงธรรมให้มากกว่านี้

 5) ด้านการสาธารณูปการ ได้แก่ ควรมีการจัดสรรที่อยู่ให้เพียงพอกับจ�านวนของพระภิกษุ 

สามเณรเพื่อลดความแออัด และควรมีการควบคุมการก่อสร้างไม่ให้เกินความจ�าเป็น

 6)  ด้านสาธารณะสงเคราะห์ ได้แก่ ควรท�าความเข้าใจในการใช้ที่ดินสาธารณะเพื่อความ

สามคัค ีควรมผีูส้นบัสนนุในการก่อสร้างสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ บรเิวณรอบวดั และไม่ควรจดักจิกรรม

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาภายในบริเวณวัด

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 ผลจากการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน

เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป ดังนี้

 1.  ควรศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน

จังหวัดศรีสะเกษ”

 2.  ควรศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน

เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ”

 3.  ควรศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารงานของพระสังฆาธิการเขต

อ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ”
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11.  ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์นีส้�าเรจ็สมบรูณ์ลงได้ด้วยการความอนเุคราะห์จากมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอกราบขอบพระคุณ พระราชปริยัติวิมล, ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่ได้เปิดสถานการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึน ณ สถานท่ีแห่งนี้ ท�าให้ผู้วิจัยมี

โอกาสได้ศึกษา จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอเจริญพรขอบคณุ ดร.ไพรชั พืน้ชมภ ูประธานหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิารฐัศาสตร์

การปกครอง รองศาสตราจารย์ ดร.อดุม พริยิสงิห์ อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ และ ดร.สวุฒัน์ จติต์จนัทร์ 

อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม อาจารย์วนิยั สพุรรณ์ อาจารย์นพรจุ ค�าเหนอื นางทพิย์สดุา ภักดไีสย ทีไ่ด้อนเุคราะห์

เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย และกรุณาให้ความรู้และค�าแนะน�าตลอดจนข้อคิดเห็น 

ต่าง ๆ ในการวิจัยในครั้งนี้

ขอเจรญิพรขอบคณุคณาจารย์ สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครองทกุท่าน ทีไ่ด้ประสิทธ์ประสาทวชิา

ความรู้ ตลอดจนนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองทุกท่าน ที่กรุณาให้ก�าลังใจ รวมทั้งความห่วงใย 

ที่มอบให้ผู้วิจัยตลอดมา

ขอกราบขอบพระคุณ เจ้าคณะอ�าเภอไพรบึง ต�าบลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ และพระภิกษุทุกรูป

ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง
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ประโยชน์และคุณค่าอนัพึงมจีากวทิยานพินธ์ฉบบันี ้ผูวิ้จัยขอมอบความดทีัง้หมดนีแ้ด่พระอปัุชฌาย์ 

และพระอาจารย์ ผูใ้ห้ก�าเนดิชวีติในทางพระพทุธศาสนา และขอเจรญิพรขอบพระคุณคณุพ่อสนัน่ ธรรมคณุ 

และคุณแม่แก้ว ธรรมคุณ ผู้ให้ก�าเนิดเป็นพุทธบุตร พี่น้องในครอบครัวและญาติมิตร ตลอดท้ังพระภิกษุ

สามเณรผู้ที่คอยช่วยเหลือทุกท่านที่มีพระคุณให้ก�าลังกาย ก�าลังใจ จึงท�าให้ผู้ศึกษามีก�าลังใจในการเขียน

วิทยานิพนธ์ยิ่งขึ้น จนส�าเร็จลงได้ 
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บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง  

อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

COMMITTEES’ ROLES IN MANAGEMENTS OF VILLAGE LOAN FUND IN  

TAMBON THUNGLUANG IN SUWANNAPHUM DISTRICT, ROIET PROVINCE

พิณผกา วงษ์แสน1

PHINPHAKA WONGSAEN

ท�าวิจัยเมื่อปี พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการ

กองทนุหมูบ้่าน ต�าบลทุง่หลวง อ�าเภอสวุรรณภมู ิจงัหวดัร้อยเอ็ด 2) เพือ่เปรยีบเทยีบบทบาทของคณะกรรมการ 

ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และ

ระดบัการศกึษา ต่างกนั และ 3) เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่วกบับทบาทของคณะกรรมการในการบรหิาร

จดัการกองทนุหมูบ้่าน ต�าบลทุง่หลวง อ�าเภอสวุรรณภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 128 คน ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ สถติเิชิงพรรณนาคอื ความถี ่ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANONA หรือ F-test)

ผลการวิจัยพบว่า  

1)  บทบาทของคณะกรรมการในการบรหิารจดัการกองทุนหมูบ้่าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสวุรรณภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ ปานกลางทั้งห้าด้าน 

เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการตดิตามผลการด�าเนนิงาน ด้านการจดัเกบ็ข้อมูล ด้าน

การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย ด้านการประสานงานและด้านการด�าเนินการ ตามล�าดับ

2)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท่ีมีเพศและระดับการศึกษา

ต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านด้านการติดตามผลการด�าเนินงาน แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่อีกสี่ด้านที่เหลือและโดยรวม ไม่แตกต่างกัน และ 3) ข้อเสนอแนะที่ได้

จากการวิจัยครั้งนี้ เรียงล�าดับจากความถี่มากไปหาน้อย สามอันดับแรก คือคณะกรรมการควรได้รับการ

อบรมด้านการจดัท�าบญัชแีละการท�างบการเงนิกองทนุหมูบ้่าน คณะกรรมการควรรบัผดิชอบหน้าทีท่ีต่นเอง

ได้รบัมอบหมายอย่างเคร่งครดั และควรมกีารก�าหนดแนวทางให้ผูกู้น้�าเงนิไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ

ที่ขอกู้

1 นกัศึกษาปรญิญาโท สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลัย วทิยาเขตร้อยเอด็.
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ABSTRACT

This thematic paper serves the purposes: 1) to study committees’ roles in managing  

village loan funds in Tambon Thungluang in Roi Et province’s Suwannaphum district, 2) to 

compare their roles in managing village loan funds in the preceding tambon to variables 

of genders, ages and educational levels, and 3) to collect their suggestions for their roles 

in managing them in the aforesaid Tambon. The sampling groups employed for the research 

comprise 128 committees managing the village loan funds in the aforesaid tambon, setting 

the sampling groups through Taro Yamane’s table. The instrument used for the research 

is five-rating scale questionnaires. The statistics for data analyses encompass frequency, 

percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA).

Outcomes of research findings: 1) Committees’ roles in managing village loan funds 

in Tambon Thungluang in Suwannaphum district of Roi Et province have been rated  

‘neutral’ in the overall aspect, as have been scored in terms of each of five aspects. These 

five aspects ranked in descending orders of means take in: i) following up work performance, 

ii) storing data, iii) setting the target groups, iv) coordinating and v) operating respectively. 

3) The hypothesis testing results have revealed that variables of committees’ genders, ages 

and educational levels show significant differences in playing their management roles in 

the follow-up aspect, with the statistical significance level at .05; whereas the four  

remaining aspects prove the opposite. 3) Suggestions garnered from the research have 

been recommended in descending orders of three frequencies. Firstly, village loan fund 

committees should attend courses on accountancy and drawing up financial budgets of 

the village loan funds. Secondly, they should take stringent responsibilities for their assigned 

duties. Thirdly, they should set guidelines on having borrowers use the loan funds follow-

ing objectives of borrowers’ projects.  

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  

อันเกิดจากมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งเป็นผลมาจากการตกงาน ราคาสินค้าเกษตรตกต�่า รัฐบาล 

จึงตั้งเป้าหมายที่จะด�าเนินนโยบายเพื่อลดปัญหาความยากจนและน�าไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่

ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมรีายได้เพยีงพอกบัรายจ่าย น�าไปสู่การด�ารงชวีติอย่างพอมพีอกนิและเหลอืเกบ็ 

จากนั้นจึงน�าไปสู่การสร้างชีวิตใหม่ โดยใช้กลไกทุกส่วนของภาครัฐในการสร้างโอกาสให้ประชาชนและใช้

ทุนทางปัญญา ศักยภาพส่วนตัวตลอดจนสินทรัพย์ที่มีอยู่ท�างานอย่างเต็มที่ เมื่อประชาชนมีรายได้ส่งผลให้

ประเทศชาติมีรายได้ ซึ่งจะกลายเป็นฐานภาษีใหม่ให้รัฐมีรายได้มากขึ้น เพื่อน�าไปสู่การลดภาระหนี้สินของ
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ประเทศในโอกาสต่อไป (ค�าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร.ี 2544, หน้า 2) จากสภาพวกิฤตดิงักล่าวรฐับาล
จงึได้ก�าหนดนโยบายกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืงแห่งชาต ิกองทนุละ 1 ล้านบาท โดยถอืว่าเป็นนโยบาย
ที่ส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นเครื่องมือในการ 
กระจายโอกาสให้แก่คนจนเข้าถงึแหล่งเงินทนุ แหล่งความรูแ้ละโอกาสท่ีจะให้กลุม่คนดงักล่าวได้ร่วมคิด ร่วม
ท�าด้วยภมูปัิญญาของตนเอง เสรมิสร้างจติส�านกัความเป็นชุมชนและท้องถิน่ สร้างกระบวนการพึง่ตนเองได้ 
เป็นการสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการกระตุ้นเศรษฐกิจของหมู่บ้าน
และชมุชนเมอืง อนัเป็นเศรษฐกจิระดับรากหญ้าของประเทศ (คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง
แห่งชาติ, 2544, หน้า 12) 

จากการน�านโยบายไปปฏบิติัในระดับพืน้ที ่คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านถอืเป็นองค์กรทีม่บีทบาท
ส�าคัญและได้รับการคาดหวังว่าคณะกรรมการจะมีความสามารถผลักดันให้ชุมชนบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ซ่ึงหากพิจารณาในแง่ของ
โครงสร้างหน้าทีข่องคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชุมชนเมอืง นบัว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้พิจารณาคนดี มีความรู้ ความสามารถได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบริหารจัดการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้หมู่บ้านและชุมชนได้ใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ามาท�างานร่วมกัน 
เพ่ือก�าหนดอนาคตของตนเองซึง่เป็นจุดแขง็ ในการบรหิารจดัการกองทนุให้ประสบผลส�าเรจ็ คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านจึงมีความส�าคัญเปรียบเสมือนเป็นมันสมองของการด�าเนินงานกองทุน 

อ�าเภอสวุรรณภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ มกีองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืงจ�านวนทัง้สิน้ 199 กองทนุ แยก
เป็นกองทุนหมู่บ้านของต�าบลทุ่งหลวง ได้จ�านวน 15 กองทุน ซึ่งได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลเป็นเงินจ�านวน 
35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จ�านวน 15 คณะ รวม 188 
คน จากรายงานผลการด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ปี 2557 พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านต�าบลทุ่งหลวง 
ส่วนใหญ่ได้กู้เงินไปเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมค้าขาย ทอผ้า และบริการ ซึ่งมีทั้งผู้ที่ประสบผลส�าเร็จ
และไม่ประสบผลส�าเรจ็ตามโครงการหรอืวัตถปุระสงค์ของโครงการเป็นจ�านวนมาก (ส�านกังานพฒันาชุมชน
จังหวัดร้อยเอ็ด, 2557, หน้า 4) จากการบริหารงานคณะกรรมการกองทุนยังประสบปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบตังิาน โดยพบว่า คณะกรรมการขาดความรูค้วามเข้าใจทีช่ดัเจนต่อนโยบายหรอืแนวทางการด�าเนนิงาน 
ขาดการติดตามผลและการตรวจสอบร่วมกันอย่างจริงจัง ขาดการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกที่เป็นปัจจุบัน  
ขาดการมส่ีวนร่วม และไม่ปฏิบติัหน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมาย จากปัญหาอปุสรรคดงักล่าวอาจจะสร้างความ
เสียหายต่อกองทุนและส่งผลต่อการด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้ 
(ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอสุวรรณภูมิ, 2557, ไม่ปรากฏเลขหน้า) 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าคณะกรรมการมีบทบาทในการบริหารจัดการ
กองทนุหมูบ้่านอยูใ่นระดบัใด เปรยีบเทยีบบทบาทของคณะกรรมการทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศกึษาต่างกนั 
และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการกองทุนอย่างไร เพื่อให้เป็น
แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อันจะ
เป็นการสร้างศักยภาพและการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับหมู่บ้านและชุมชน

ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพ่ือศึกษาบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง 

อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบล 

ทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

2.3 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุน

หมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานของการวิจัย 

3.1  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีเพศต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 

แตกต่างกัน

3.2  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีอายุต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 

แตกต่างกัน 

3.3 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการ

กองทุนหมู่บ้าน แตกต่างกัน  

4.  ขอบเขตของการวิจัย 

4.1  ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน ต�าบลทุง่หลวง อ�าเภอสวุรรณภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 15 กองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 188 คน (ส�านักงานพัฒนา

ชุมชนอ�าเภอสุวรรณภูมิ, 2557, ไม่ปรากฏเลขหน้า)

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 

จ�าแนกได้ห้าด้าน (ส�านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2551, หน้า 71-72) 

ดังนี ้1) ด้านการด�าเนนิการ 2) ด้านการจดัเกบ็ข้อมลู 3) ด้านการก�าหนดกลุม่เป้าหมาย 4) ด้านการประสานงาน 

และ 5) ด้านการติดตามผลการด�าเนินงาน

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง 

อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2 ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง 

อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของคณะกรรมการที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบับทบาทของคณะกรรมการในการบรหิารจดัการกองทนุหมูบ้่าน 

ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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5.4  ท�าให้สามารถน�าผลการวจิยัไปใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศการส่งเสรมิบทบาทของคณะกรรมการ

ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอ

สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 188 คน

6.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิจังหวัด

ร้อยเอ็ด ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ,์ 2545, 

หน้า 111) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 128 คน

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้ก�าหนดใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือส�าหรับเก็บรวบรวม

ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที ่2 แบบสอบถามความคดิเหน็ของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านเกีย่วกบับทบาทในการ

บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ตอนที ่3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านเกีย่วกบับทบาทในการ

บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

6.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาคือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-way ANONA หรือ F-test)

7.  ผลการวิจัย

7.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ�านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 มีอายุเกิน 50 ปี จ�านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 และ

มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเท่า จ�านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00

7.2  ผลการวเิคราะห์บทบาทของคณะกรรมการในการบรหิารจดัการกองทนุหมูบ้่าน ต�าบลทุง่หลวง 

อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 

ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

อยู่ในระดับปานกลางทั้งห้าด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการติดตามผลการด�าเนินงานรอง 

ลงมา คือ ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย และด้านการประสานงานตามล�าดับ  

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการด�าเนินการ ส่วนผลการวิจัยเป็นรายด้าน ปรากฏดังต่อไปนี้

 1)  ด้านการด�าเนินการ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่า
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เฉลีย่มากทีสุ่ด คือ ข้อ 7 ทีว่่า “คณะกรรมการฯ มกีารเสนอแนะการด�าเนนิงานตามโครงการอย่างสม�า่เสมอ” 

ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 4 ทีว่่า “คณะกรรมการฯ ได้ให้ค�าแนะน�าแก่สมาชกิในการวางแผนการ

ประกอบการ” 

 2)  ด้านการจัดเก็บข้อมูล คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่า

เฉล่ียมากทีส่ดุ คอื ข้อ 1 ทีว่่า “คณะกรรมการฯ ได้ส�ารวจข้อมลูการประกอบอาชพีของประชาชน ในหมูบ้่าน 

เพื่อน�าไปใช้ในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ” ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 5 ท่ีว่า 

“คณะกรรมการฯ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อน�าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารจัดการ

กองทุนให้เหมาะสม”   

 3)  ด้านการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอ

สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 5 ทีว่่า “คณะกรรมการฯ ได้พจิารณาเงินกูใ้ห้สมาชกิอย่างทัว่ถงึและเป็น

ธรรม” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “คณะกรรมการฯ ได้ประชุมแก้ไขปัญหาการด�าเนินงาน

ให้สอดคล้องเกื้อกูลกับกองทุนอื่นที่มีอยู่แล้ว” 

 4)  ด้านการประสานงาน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อท่ีมี 

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “คณะกรรมการฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อรับทราบข้อมูล

ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “คณะกรรมการฯ ได้

ประสานงานกับหน่วยงานของรฐั/เอกชน เพือ่ขอรับการสนบัสนนุวทิยากรเพือ่ให้ความรูใ้นด้านการประกอบ

อาชีพ” 

  5)  ด้านการติดตามผลการด�าเนินงาน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอ

สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “คณะกรรมการฯ ได้ติดตามการช�าระคืนเงินกู้ของสมาชิกอย่าง

สม�า่เสมอ” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คือ ข้อ 1 ทีว่่า “คณะกรรมการฯ ได้จดัท�าบญัชใีนการกูเ้งนิกองทนุ

ได้อย่างถูกต้อง” 

7.3  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า คณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน 

มบีทบาทในการบริหารจดัการกองทนุหมูบ้่าน แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน

ที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม ด้านการด�าเนิน

การ ด้านการจดัเกบ็ข้อมลู ด้านการก�าหนดกลุม่เป้าหมาย และด้านการประสานงาน ไม่แตกต่างกัน แต่ด้าน

การติดตามผลการด�าเนินงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านที่มีอายุต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

7.4  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบล

ทุง่หลวง อ�าเภอสวุรรณภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ ซึง่ผลการวจิยัสรปุได้ดงันี ้คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน ได้เสนอ
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แนะเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุน เรียงล�าดับจากความถ่ีมากไปหาน้อย

สามอันดับแรก คือ 1) คณะกรรมการควรได้รับการอบรมเรื่องการจัดท�าบัญชีรับจ่ายเงิน และการท�างบการ

เงินกองทุนหมู่บ้าน 2) คณะกรรมการควรรับผิดชอบหน้าที่ท่ีตนเองได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และ 

3) คณะกรรมการควรก�าหนดแนวทางให้ผู้กู้น�าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอกู้

8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย พบประเด็นส�าคัญสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

8.1  ผลการวเิคราะห์บทบาทของคณะกรรมการในการบรหิารจดัการกองทนุหมูบ้่าน ต�าบลทุง่หลวง

อ�าเภอสุวรรณภูม ิจังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า คณะ

กรรมการกองทนุหมู่บ้านมกีารบรหิารจัดการกองทนุ โดยยดึระเบยีบคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชุมชน

เมืองแห่งชาติ และระเบียบกองทุนหมู ่บ้าน คณะกรรมการกองทุนมีหลักการบริหารงานท่ียึดหลัก

ประชาธิปไตย มีการแบ่งงาน มีการก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ Henri Faylor ได้เน้นถงึเกณฑ์การบรหิารทีเ่ป็นสากล

ว่าการบริหารมีส่วนประกอบห้าประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การ

ประสานงาน และการควบคุม เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านและรายข้อ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1)  ด้านการด�าเนนิการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการวิจยัปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า 

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยยึดระเบียบข้อบังคับท่ีใช้ร่วมกันใน

หมูบ้่าน มกีารเรยีกประชมุสมาชกิเพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจ และมีการพจิารณาอนมุตัเิงินกูใ้ห้แก่สมาชกิ

เป็นไปตามระเบยีบ ซึง่ค�านงึถงึการสร้างอาชพีและสร้างรายได้ของสมาชกิเป็นส�าคญั พร้อมทัง้มกีารจดัสรร

ผลประโยชน์ด้วยการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและชุมชนซึ่งสอดคล้องโดยเทียบเคียงกับงานวิจัยของ  

วิสิษฐ์ศักดิ์ ยิ้มสุข เรื่อง ความสามารถของคณะกรรมการกองทุนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของ 

คณะกรรมการกองทุนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

ด้านผลการด�าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

 2)  ด้านการจัดเก็บข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

คณะกรรมการได้ส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลการเป็นสมาชิกภาพกองทุนหมู่บ้านและกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน

หมู่บ้าน จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้าน เพ่ือประกอบ

การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ของสมาชิก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เครือมาศ เจียรนัย ที่พบว่า บทบาท

ของคณะกรรมการในการบรหิารจดัการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง ด้านการจดัเกบ็ข้อมลู อยูใ่นระดบัมาก

 3)  ด้านการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า คณะกรรมการมีบทบาทในการจัดสรรเงินกู้ให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้

เน่ืองจากคณะกรรมการได้มาจากการคดัเลอืกกนัเองโดยการจดัเวทปีระชาคมและคณะกรรมการเป็นบคุคล

ในพื้นที่รู้จักสมาชิกทุกคนเป็นอย่างดี จึงสามารถอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกได้ในวงเงินท่ีเหมาะสมกับอาชีพ 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ เครอืมาศ เจยีรนยั ทีพ่บว่า บทบาทของคณะกรรมการ ในการบรหิารจัดการ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก 

 4)  ด้านการประสานงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปราย  

ได้ว่า คณะกรรมการได้ประสานงานกบัเจ้าหน้าที ่คณะอนกุรรมการสนบัสนนุการด�าเนนิงานกองทนุหมูบ้่าน

ระดับต่างๆ หน่วยงานอื่น และสมาชิก เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ และวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพ พร้อมท้ังได้ประสานงานกับ

คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาการด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน จนสามารถให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันได้ ส่วนการ

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างมีระบบและเจ้าหน้าที่ได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานเป็น

อย่างด ีซึง่ไม่สอดคล้องโดยเทยีบเคยีงกบังานวจิยัของ พชัรนิทร์ ไชยวรนิทรกลุ ทีพ่บว่า ประสทิธภิาพในการ

บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีอ�าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ด้านการ

ประสานงาน อยู่ในระดับมาก

 5)  ด้านการติดตามผลการด�าเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ 

อภิปรายได้ว่า คณะกรรมการมีการจัดท�าบัญชีและหลักฐานต่าง ๆ มีการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีรับ-จ่าย

เงินกองทุน ให้ค�าแนะน�าวิธีการและค�าปรึกษาการช�าระคืนเงินกู้แก่สมาชิก ติดตามและเร่งรัดการส่งคืนเงิน

กู ้พร้อมทัง้มกีารรายงานผลการด�าเนนิงานปัญหาและอปุสรรครวมทัง้ฐานะทางการเงนิของกองทนุหมูบ้่าน

ให้คณะกรรมการและสมาชกิทราบอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ Frederick W. Tay-

lor ที่กล่าวถึง การบริหารจัดการควรมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน จัดงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับ 

คนงาน โดยต้องอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท�างานที่ถูกวิธี ซึ่งในการคัดเลือกคนงานจะต้องพิจารณาเป็น

พเิศษเพือ่ให้ได้คนทีม่คุีณสมบตัทิีด่ทีีส่ดุตรงตามงานทีจ่ะให้ท�าเป็นส�าคญั แต่ไม่สอดคล้องโดยเทยีบเคยีงกบั

งานวิจัยของ พรรณี ราชคม พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของ 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษาต�าบลม่วงค�า อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้านการติดตามผล 

อยู่ในระดับมาก

8.2  ผลการเปรียบเทยีบบทบาทของคณะกรรมการในการบรหิารจดัการกองทนุหมูบ้่าน ต�าบลทุง่หลวง 

อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน�ามาอภิปรายผล ดังนี้

 1)  เพศ พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันเพศชายและเพศ

หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการเป็นผู้น�า การปฏิบัติงาน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  การเข้ารับการ

อบรม เป็นต้น จงึอาจส่งผลให้คณะกรรมการไม่ว่าเพศชายหรอืเพศหญงิต่างกม็บีทบาทในการบรหิารจดัการ

กองทุนหมู่บ้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เครือมาศ เจียรนัย ท่ีพบว่า บทบาทคณะ

กรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืงทีเ่ป็นชายและเพศหญงิมบีทบาทต่อการจดัการกองทุนหมูบ้่านและ

ชมุชนเมอืงในจังหวดัอ่างทอง ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องโดยเทยีบเคยีงกบังานวจัิยของ เพญ็โสภา ปณุโณฑก 

ที่พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีเพศต่างกัน มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่
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  ส�าหรับรายด้าน ได้แก่ ด้านการติดตามผลการด�าเนินงาน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศ

หญิงมีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านมากกว่าเพศชาย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ผลการ

วิจัยปรากฏเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า เพศหญิงซ่ึงท�างานอยู่ที่บ้านและส่วนมาก มีต�าแหน่งเป็นเลขานุการหรือ

เหรัญญิกกองทุน มีเวลาในการจัดท�าเอกสารหลักฐาน หรือจัดการเก่ียวกับการด�าเนินงานกองทุนมากกว่า

เพศชาย ซึง่ส่วนมากเป็นประธานกองทนุและต้องท�างานนอกบ้าน หน้าทีก่ารตดิตามผลการด�าเนนิงานหรือ

รายงานผลการด�าเนินงานจึงมอบให้เพศหญิงด�าเนินการ 

 2)  อายุ พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่มีอายุต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันนี้เพศชายและ

เพศหญิงมสีทิธิเท่าเทยีมกนั และได้เปิดโอกาสให้คนทุกวยัได้ร่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมในการบรหิารจดัการกองทุน

ที่มีอยู่ในชุมชน ส่งผลให้คณะกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดต่างมีบทบาท ในการบริหารจัดการกองทุน

หมู่บ้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องโดยเทียบเคียงกับงานวิจัยของ วิวัฒน์ พงษ์รัตนกาญจน์ ที่พบว่า อายุ 

ไม่ส่งผลต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขต

ต�าบลหนองบัว

 3)  ระดับการศึกษา พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อบทบาทการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ 

จงัหวัดร้อยเอด็ ทัง้นีเ้พราะคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านได้บริหารจดัการตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ และ

คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านมหีลักการในการจดัสรรเงนิให้แก่กองทนุหมู่บ้าน ด้วยความพร้อม ความสนใจ 

และการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการพร้อมทัง้สมาชกิ โดยเน้นความพร้อมของบคุคลทัง้ในด้านความรู ้และ

ประสบการณ์ในการบรหิารจดัการกองทนุ ความพร้อมของระบบการตรวจสอบและประเมนิผลการด�าเนนิงาน 

ของคณะกรรมการกองทุนโดยสมาชิก ความพร้อมของการบริหารจัดการ ที่สอดรับและเกื้อกูลกันระหว่าง

กองทนุหมู่บ้านกบักองทนุอืน่ ๆ  ทีห่น่วยงานราชการจดัตัง้ขึน้ในหมูบ้่าน ซึง่สอดคล้องโดยเทยีบเคยีงกบังาน

วิจัยของ เพ็ญโสภา ปุณโณฑก ที่พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีระดับการศึกษา

ต่างกนั มปีระสทิธภิาพการบรหิารจดัการกองทนุหมูบ้่านของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  แต่ส�าหรบัรายด้าน ได้แก่ ด้านการตดิตามผลการด�าเนนิงาน คณะกรรมการกองทุนหมูบ้่าน 

มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป

ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ผลการวิจยัปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า คณะกรรมการทีม่กีารศกึษาระดับอนปุรญิญา/

ปวส. หรอืเทยีบเท่า มบีทบาทในการบรหิารจัดการกองทุนหมูบ้่านน้อยกว่าคณะกรรมการท่ีมกีารศกึษาระดบั

ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า ท่ีเป็นเช่นนี้เนื่องมาจากคณะกรรมการกองทุน
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หมู่บ้านที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีเวลาท�างานเป็นของตนเอง

และไม่จ�ากดัเวลาในการท�างาน ท�าให้มคีวามพร้อมและมเีวลาในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการได้อย่าง

เตม็ความสามารถ ซ่ึงต่างจากคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านท่ีมกีารศกึษาระดับอนปุรญิญา/ปวส. หรอืเทยีบเท่า 

และระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่

ก�าหนด ส่วนคณะกรรมการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน

มากว่าคณะกรรมการทีม่กีารศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. หรอืเทียบเท่า ท้ังนีอ้าจเนือ่งมาจากคณะกรรมการ

ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจิตอาสา และต้องการใช้ความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือพัฒนางาน

กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องโดยเทียบเคียงกับงานวิจัยของ ชัยวัตร ด�าศรีสวัสดิ์ ท่ีพบว่า คณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้าน จ�าแนกตามระดับการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

9.  ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้ว สามารถสรุปผล 

โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1)  พบว่า บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง

อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งห้าด้านอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น คณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้าน จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ถึงระดับมากและระดับมากที่สุดต่อไป

 2)  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการติดตามผลการ

ด�าเนินงาน ดังนั้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการ

ติดตามผลการด�าเนินงานให้ถึงระดับมากและระดับมากที่สุดต่อไป โดยคณะกรรมการควรจัดท�าหลักฐานต่าง ๆ  

ในการกู้เงินให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน ในการตรวจสอบบัญชีรับ-จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านควร

คัดเลือกผู้มีความรู้ ประสบการณ์มาปฏิบัติงาน และควรให้ค�าแนะน�าการช�าระคืนเงินกู้แก่สมาชิกและ 

คณะกรรมการควรติดตามการช�าระคืนเงินกู้ของสมาชิกอย่างสม�่าเสมอ

 3)  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการด�าเนินการ ดังนั้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  

จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการด�าเนินการให้ถึงระดับมากและระดับมากท่ีสุด 

ต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ควรให้ค�าแนะน�าแก่สมาชิกในการวางแผนเขียนโครงการ และควรให้ค�าแนะน�า

การวางแผนการประกอบอาชีพแก่สมาชิก ทั้งนี้เพราะจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ ลดรายจ่าย 

และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ควรพิจารณาอนุมัติโครงการให้แก่สมาชิกอย่าง 

เป็นธรรม

  เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบประเดน็ส�าคญัและน�าเสนอแนะเชงินโยบายตามล�าดบั ดงันี้

  1)  ด้านการด�าเนินการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการด�าเนินการให้ถึงระดับมากและระดับมากท่ีสุด 

ต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ควรให้ค�าแนะน�าแก่สมาชิกในการวางแผนเขียนโครงการ และควรให้ค�าแนะน�า
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และเพ่ิมรายได้ให้กบัสมาชกิ นอกจากน้ีคณะกรรมการฯ ควรพจิารณาอนมุตัโิครงการให้แก่สมาชกิอย่างเป็นธรรม 

  2) ด้านการจัดเก็บข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้าน จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลให้ถึงระดับมากและระดับ

มากที่สุดต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ควรรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อน�าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

การบริหารจัดการกองทุนให้เหมาะสม และควรจัดเก็บข้อมูลการเป็นสมาชิกกองทุนอื่น ๆ ท่ีมีอยู่แล้ว 

ในหมู่บ้านอย่างเป็นปัจจุบัน เป็นประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้และลดความเสี่ยงในการค้างช�าระหนี้

ของกองทุน

  3) ด้านการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นคณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้าน จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ถึงระดับ

มากและระดบัมากทีส่ดุต่อไป โดยคณะกรรมการควรจดัล�าดบัความส�าคญัของ ปัญหาและความจ�าเป็นของ

สมาชิก และก�าหนดวงเงินกู้ให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ พร้อมท้ังพิจารณาเงินกู้ให้สมาชิกอย่าง 

ทัว่ถงึและเป็นธรรม หากประสบปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิงานควรจดัประชมุแก้ไขปัญหา โดยไม่ขดั

กับระเบียบของกองทุนหมู่บ้านและระเบียบของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและให้สอดคล้อง

เกื้อกูลกับกองทุนอื่นที่มีอยู่แล้ว 

  4) ด้านการประสานงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น คณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้าน จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการประสานงานให้ถึงระดับมากและระดับ

มากทีส่ดุต่อไป โดยคณะกรรมการควรสร้างความรู ้ความเข้าใจกบัสมาชกิในการด�าเนนิการต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

กบักองทนุ และประสานงานกับหน่วยงานของรฐั เพือ่รบัทราบข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  เกีย่วกับกองทนุหมูบ้่าน 

และขอรับสนับสนนุวทิยากรเพ่ือให้ความรูใ้นด้านการประกอบอาชพี รวมทัง้เพือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ พร้อม

ทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ

  5)  ด้านการติดตามผลการด�าเนนิงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้ คณะกรรมการ

กองทนุหมูบ้่านจงึควรปรับปรงุ แก้ไข และพัฒนาการปฏบิตังิานด้านการตดิตามผลการด�าเนนิงานให้ถงึระดบั

มากและระดบัมากทีส่ดุต่อไป โดยคณะกรรมการควรจัดท�าหลกัฐานต่าง ๆ  ในการกูเ้งนิให้ถูกต้องตามระเบียบ

และเป็นปัจจุบัน ในการตรวจสอบบัญชีรับ-จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านควรคัดเลือกผู้มีความรู้ ประสบการณ์มา

ปฏิบตังิาน และควรให้ค�าแนะน�าการช�าระคนืเงนิกูแ้ก่สมาชกิและคณะกรรมการควรตดิตามการช�าระคนืเงนิ

กู้ของสมาชิกอย่างสม�่าเสมอ 

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  จากผลการวิจัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการด�าเนินการ ดังนั้นควรมีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative research) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติการด้านการด�าเนินการของคณะกรรมการ เพื่อศึกษาข้อมูล เชิงลึกและ

น�าผลการวิจยัใช้เป็นข้อมลูสนเทศในการปฏบัิติหน้าทีข่องคณะกรรมการในการบรหิารจดัการกองทนุหมูบ้่าน 

ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มมากยิ่งขึ้น
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 2)  จากข้อเสนอแนะความถีม่ากทีส่ดุ คอื ควรได้รบัการฝึกอบรมด้านการจดัท�าบญัชีรบั-จ่าย

เงิน และการท�างบการเงินกองทุนหมู่บ้าน เพื่อจะได้น�าความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการเงินการบัญชี ไปใช้ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ส�าเร็จได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
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ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ และรองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่เมตตาให้ความ

ช่วยเหลือ และได้ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไข อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย  

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้ขอขอบพระคณุ ดร.ไพรชั พืน้ชมภ ูทีก่รณุาเป็นประธาน

กรรมการสอบสารนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก และดร.ยุทธนา ปราณีต กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงแก้ไขสารนิพนธ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ นายนิคม  

บูระพันธ์ นางภักดี สตาสิทธิ์ และนางวรารัตน์ โชติจ�าลอง ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญและประเมินคุณภาพ 

เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ขอขอบคณุประธานคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านทกุท่าน ทีอ่นเุคราะห์

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

ทุกท่านที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจให้บริการที่ดีเยี่ยม อ�านวยความสะดวกทุกด้าน และสนับสนุนการท�า

นิพนธ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความส�าเร็จ ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ อันเป็นท่ีเคารพรักยิ่ง 

ผู้ซึ่งวางรากฐานการศึกษาที่ดี และเป็นก�าลังใจที่ส�าคัญยิ่งของผู้วิจัย ทุกท่านที่กล่าวมาได้เสียสละเวลาอันมี

ค่าในการให้ค�าปรึกษา แนะน�าองค์ความรู้ ให้บริการและช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของสารนิพนธ์ฉบับนี้

จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 335

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

TEXPATERS’SATISFACTION WITH RENDERING TAX COLLECTION SERVICES OF 

TAMBON KHWAO THUNG, THAWATBURI DISTRICT, ROI ET PROVINCE

 ยุพิน สรภูมิ1

YUPIN SORAPHUM

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ดังนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ

การให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวัดร้อยเอด็, 2) เพือ่เปรยีบเทยีบ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน, และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การให้บรกิารจดัเกบ็ภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ กลุม่ตัวอย่าง 

ได้แก่ ประชาชนผูช้�าระภาษแีก่องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 352 

คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค�านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�านวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวัชบรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยูใ่นระดับมากทัง้ห้าด้าน เรยีงจากด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสะดวกท่ีได้รบั,ด้าน

ข้อมลูทีไ่ด้รบัจากการบรกิาร, ด้านระยะเวลาในการให้บรกิาร, ด้านคณุภาพของการบรกิารและด้านเจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการ ตามล�าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบพบว่าประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน  

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอด็ ทัง้โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 3) ข้อเสนอแนะเกีย่วกับการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงตามความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก ได้แก่ 

ควรมีเจ้าหน้าที่ช่วยในการกรอกเอกสาร ควรมีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี และสถานที่ให้บริการ

ควรมีความสะอาดอยู่เสมอ ตามล�าดับ

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ABSTRACT

The specific objective of thematic paper were: 1) to study taxpayer’s satisfaction 

with rendering tax collection services of Tambon Khwao Thung, Thawatburi district, Roi Et 

province., 2) to compare their satisfaction with rendering tax collection services of this  

local unit, resting upon differences in the genders, ages, and education levels, and  

3) to regulate suggestion regarding tax collection services here. The sampling groups were 

the taxpayers at the aforesaid local unit which have been set through Taro Yamane’s  

formula, gaining the samples of 352 subjects. The instrument used for the research was 

five-rating-scale questionnaires of 40 questions, which possessed the reliability for the 

whole entry at 0.95. Statistical tools used for analyzing data encompassed frequency, 

percentage, arithmetic mean (X ) and standard deviation (S.D.), comparing differences of 

means by using t-test and F-test (One-way ANOVA)

The results of the research indicated that::1) taxpayer’s satisfaction with rendering 

tax collection services of Tambon Khwao Thung, Thawatburi district, Roi Et province was 

rated ‘high’ in the overall aspect. Given a single aspect, all five aspects were also scored 

‘high’. These aspects placed in descending order of arithmetic mean included: (1) hospitality  

received, (2) information obtained from service, (3) period of service, (4) quality of service, 

and (5) officer of providers, respectively. 2) Hypothesis testing results confirmed that  

variables of their genders, ages, and educational levels showed no significant differences 

in their satisfaction with its services in the overall aspect. 3) Residents’ suggestions  

regarding tax collection services here in descending order of three frequencies were: 1) the 

authorities should help in filling out the document., 2) training program and knowledge 

about tax should be provided., and 3) place for services should be cleaned frequently, 

respectively. 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ก�าหนดให้รัฐต้องกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่น 

พึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง โดยค�านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้นรัฐ

จึงได้เพิ่มบทบาทอ�านาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการบริหารจัดการแทนเพื่อจะได้

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและท่ัวถึงประกอบกับพระราช

บญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ได้ก�าหนดให้

มแีผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่เป็นกรอบทศิทาง และแนวทางการกระจาย 

อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน โดยเฉพาะการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วน

กลางและราชการส่วนภูมิภาคไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยิ่งท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้
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งบประมาณเพิ่มมากขึ้น ในการด�าเนินการจัดท�าบริการสาธารณะต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน โดยที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายของแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก�าหนดการจัดสรรภาษีอากร เงินอุดหนุนและรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้อง

กับการด�าเนินการตามอ�านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดย

ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รัฐบาลภายในปี พ.ศ. 2544 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มรีายได้เพิม่ขึน้ คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้ของรฐับาล

ภายในไม่เกิน พ.ศ. 2549 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยการเพิ่มสัดส่วนอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

และสอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดบริการสาธารณะได้ด้วย

ตนเองและจดัสรรในสดัส่วนทีเ่ป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยค�านงึถงึรายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย แต่ในความเป็นจริงนั้น ในปี พ.ศ. 2549 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายได้จาก

การจัดสรรของรัฐบาล เพียงร้อยละ 24 ของรายได้ของรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนพระราชบัญญัติ

ก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สภาพการณ์เช่นนี ้

ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบกับปัญหาการมีงบประมาณ พ.ศ. 2542 สภาพการณ์เช่นนี้ท�าให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประสบกบัปัญหาการมงีบประมาณไม่เพยีงพอทีจ่ะไปจดับรกิารสาธารณะต่างๆ 

แก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชน ดังนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ�าเป็นต้องพึ่งตัวเอง

ให้ได้มากทีส่ดุ กล่าวคอื ต้องมรีายได้ทีพ่อเพียงกบัรายจ่าย เพือ่จะได้น�ารายได้มาใช้จ่ายได้อย่างเพยีงพอกบั

ความต้องการของประชาชนตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยแหล่งท่ีมาของ

เงินรายได้ กฎหมายจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ มีการก�าหนดแหล่งที่มาของรายได้ไว้

คล้ายคลึงกัน เช่น รายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จาก

สาธารณปูโภคและการพาณชิย์ เงนิอดุหนนุ เงนิกู ้เงินสะสม เป็นต้น นอกจากนัน้ในการเกบ็และจดัสรรภาษี

แต่ละประเภท จะมีกฎหมายให้อ�านาจในการจัดเก็บหรือก�าหนดสัดส่วนการจัดสรรไว้ด้วย เช่น พระราช

บัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เป็นต้น 

โดยแหล่งที่มาของเงินรายได้ ตามที่กฎหมายจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ  

มีการก�าหนดแหล่งที่มาของรายได้ไว้คล้ายคลึงกัน เช่น รายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  

ค่าปรบั รายได้จากทรพัย์สนิ รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ เงนิอดุหนนุ เงนิกู้ เงนิสะสม เป็นต้น 

นอกจากน้ันในการเก็บและจัดสรรภาษีแต่ละประเภท จะมีกฎหมายให้อ�านาจในการจัดเก็บหรือก�าหนด

สัดส่วนการจัดสรรไว้ด้วย เช่น พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติจัดสรร

เงินภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2527 เป็นต้น ส�าหรบัพระราชบัญญตักิ�าหนดแผนและข้ันตอนแรกกระจายอ�านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้มีบทบัญญัติว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมีรายได้

ต่าง ๆ ซ่ึงสามารถจัดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ รายได้ของ

เทศบาล เมอืงพทัยา องค์การบรหิารส่วนต�าบล และท้องถิน่รปูพเิศษ ไม่เตม็พืน้ทีจ่งัหวดัมรีายได้ 20 รายการ 

(มาตรา 23) รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมี 13 รายการ (มาตรา 24 ) รายได้ของกรุงเทพมหานคร

ม ี21 รายการ (มาตรา 25 ) รายได้ท้องถิน่รปูแบบพเิศษเตม็พืน้ทีจ่งัหวดั มเีช่นเดยีวกบัเทศบาลและองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (มาตรา 26)
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แต่ปัจจบัุนองค์การบรหิารส่วนต�าบล เป็นรูปแบบหนึง่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีป่ระสบกบั

ปัญหาการมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะไปตั้งจ่ายเป็นงบประมาณรายจ่าย ในการจัดท�าบริการสาธารณะต่าง ๆ 

ได้ตามความต้องการของประชาชน และรายได้ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ส่วนใหญ่ยังต้องพึง่เงนิอดุหนนุ

จากรัฐบาล ในการด�าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนต�าบล ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความ

พงึพอใจของประชาชนต่อการบรกิารจัดเกบ็ภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวชับุร ีจงัหวดั

ร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางพัฒนาการบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลให้

มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ อนัจะท�าให้ประชาชนในท้องถิน่ได้รบัผลประโยชน์อย่างแท้จรงิ และสะท้อนให้เหน็ถงึ

ความส�าเร็จของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

เขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

2.3  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

เขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1  ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนทีม่อีายุต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3 ประชาชนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเก็บภาษีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร 

 ได้แก่ ประชาชนผู้ช�าระแก่องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557) รวม 2,925 คน 

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรไว้ดังนี้

 1)  ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา   

 2)  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 5 ด้าน ได้แก่

  1)  ด้านความสะดวกที่ได้รับ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

  3)  ด้านคุณภาพของการบริการ

  4) ด้านระยะเวลาในการให้บริการ

  5)  ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความพึงพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษี

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4  สามารถน�าข้อมูลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการการ

ให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

6.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากร 

 ได้แก่ ประชาชนผูช้�าระภาษแีก่องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวชับุร ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557) รวม 2,925 คน

6.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 ได้แก่ ประชาชนผูช้�าระภาษแีก่องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวชับุร ีจงัหวดัร้อยเอด็ 

จ�านวน 352 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค�านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2535 หน้า 40.) แล้วท�าการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก 

6.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูทีส่ร้างขึน้จากการศึกษาทฤษฎ ีแนวคิด เอกสารท่ีเกีย่วข้อง โดยข้อค�าถามได้ครอบคลมุถึงวตัถุประสงค์

ที่ต้องการศึกษาและแบ่งข้อค�าถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้   

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ด้าน 

จ�านวน 40 ข้อ ดังนี้
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  1.  ด้านความสะดวกที่ได้รับ   มี 8 ข้อ

 2.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   มี 8 ข้อ

 3.  ด้านคุณภาพของการบริการ   มี 8 ข้อ

  4.  ด้านระยะเวลาของการให้บริการ  มี 8 ข้อ

 5.  ด้านข้อมูลที่ได้รับจาการบริการ  มี 8 ข้อ

 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั คอื

  5  หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการมากที่สุด

  4  หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการมาก 

  3  หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการปานกลาง

  2  หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการน้อย

  1  หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการน้อยที่สุด

  ตอนที ่3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพือ่สอบถามข้อเสนอแนะ 

เกีย่วกับมตี่อการให้บริการจัดเกบ็ภาษขีององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวัชบรุี จังหวัดรอ้ยเอ็ด

6.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

 6.4.1  สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส�าหรับบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล

 6.4.2  สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t–test) 

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) F-test

7.  ผลการวิจัย

ผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปผลได้ดังนี้

7.1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 61.36 

มีอายุไม่เกิน 40 ปี จ�านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 26.14 เพศชาย จ�านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 38.64 

เมื่อจ�าแนกตามอายุ พบว่า และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า/สูงกว่าปริญญาตรี จ�านวน 117 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.24 

7.2  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่

ในระดับมากทั้งห้าด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสะดวกที่ได้รับ, ด้านข้อมูล

ที่ได้รับจากการบริการ, ด้านระยะเวลาในการให้บริการ, ด้านคุณภาพของการบริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ตามล�าดับ และสรุปผลเป็นรายด้านได้ดังนี้
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 1) ด้านความสะดวกที่ได้รับ พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความสะดวกที่ได้รับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “สถานที่ 

จอดรถเหมาะสม” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ทางเข้าออกเพื่อรับบริการมีความสะดวก”

 2)  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับุร ีจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท้ังแปดข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 5 ท่ีว่า  

“เจ้าหน้าที่ให้บริการตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ 

ยิ้มแย้มแจ่มใสระหว่างบริการ”

 3)  ด้านคุณภาพของการบริการ พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านคุณภาพของการบริการ โดยรวม  

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

ข้อ 2 ที่ว่า “ในการให้บริการมีความถูกต้องทุกครั้ง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อ 5 ที่ว่า“การให้

บริการต่อเนื่องจนเสร็จ”

 4)  ด้านระยะเวลาในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านระยะเวลาในการให้บริการ โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

ข้อ 6 ทีว่่า “มกีารให้บริการในช่วงหยดุพกักลางวนั” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 1 ทีว่่า “เจ้าหน้าที่

ให้บริการเป็นไปตามเวลาที่ก�าหนด”

 5)  ด้านข้อมลูท่ีได้รบัจากการบรกิาร พบว่า ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

ข้อ 4 ที่ว่า “มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอยู่เสมอ” รองลงมา คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีการใช้ระบบ

เทคโนโลยีในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “สามารถให้บริการ

ติดต่อข้อมูลได้หลายทาง เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต”

7.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมตฐิานที ่3 ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็

ภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

7.4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 โดยสรุป ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงตามความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก ได้แก่ ควรมี

เจ้าหน้าที่ช่วยในการกรอกเอกสาร ควรมีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี และสถานที่ให้บริการควรมี

ความสะอาดอยู่เสมอ ตามล�าดับ

8.  การอภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัยความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล

เขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งห้าด้านคือ 1) ด้านความสะดวกที่ได้รับ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการ 3) ด้านคุณภาพของการบริการ 4) ด้านระยะเวลาในการให้บริการ 5) ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการ

บริการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

8. การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

เขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง  

อ�าเภอธวัชบรีุ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมทัง้ห้าด้าน อยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า เนือ่งจากคณะ 

ผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญในด้านการการบริการในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง 

และคอยก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การบริการมีความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งมีส�านึกในการบริการ

ประชาชน ให้บรกิารมคีวามเสมอภาค ในการปฏบิตัหิน้าที ่เท่าเทยีมกนั บรกิารด้วยความสภุาพ บรกิารด้วย

ความเป็นกันเอง มีอธัยาศัยดี มารยาทและการวางตวัเหมาะสม ให้เกยีรตผิูม้าใช้บรกิารและบรกิารด้วย กริยิา 

วาจา สภุาพอ่อนโยนต่อผูม้ารบับรกิาร ตลอดจนดแูลเอาใจใส่และการมจีติส�านกึในการบรกิาร ซึง่สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ นศิานาถ จนัทร์อาภาพ ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจของประชาชนในการให้บริการ

จดัเกบ็ภาษขีองเทศบาลต�าบลพทุไธสง อ�าเภอพทุไธสง จงัหวดับรุรีมัย์” ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนมคีวาม

พึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลพุทไธสง อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่
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ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพิศ พานิชย์ดี ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ช�าระ

ภาษีต่อให้การบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลหลักเลื่อม อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์” 

พบว่า ความพงึพอใจของผูช้�าระภาษีต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลหลกัเหลีย่ม 

อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี ดวงวันนา  

ได้ท�าการวจิยัเร่ือง “ความพงึพอใจของผูช้�าระภาษต่ีอการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบริการส่วนต�าบล

ยางน้อย อ�าเภอโกสมุพสิยั จงัหวัดมหาสารคาม” ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของผูช้�าระภาษต่ีอการให้

บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลยางน้อย อ�าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้งห้าด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 1)  ด้านความสะดวกทีไ่ด้รบั พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดัเก็บ

ภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความสะดวกที่ได้รับ อยู่ใน

ระดับมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนทีไ่ปใช้บรกิารท่ีองค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุ่งได้รบัความ

สะดวก ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต�าบลสะดวกในการติดต่อ สถานที่จอดรถเหมาะสม 

เป็นต้น ประชาชนจึงมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของ ช�านาญ วลิยัพนัธ์ ได้ท�าการ

วจิยัเรือ่ง ความพึงพอใจของประชาชนเกีย่วกบัการให้บรกิารด้านการจัดเกบ็ภาษใีนองค์การบรกิารส่วนต�าบล

ดอนเกาะกา อ�าเภอบางน�า้เปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของประชาชนเกีย่วกบั 

การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีในองค์การบริการส่วนต�าบลดอนเกาะกา ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก  

โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของ สมพศิ พานชิย์ด ีได้ท�าการวจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจ 

ของผู ้ช�าระภาษีต่อให้การบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลหลักเล่ือม อ�าเภอนามน  

จงัหวดักาฬสินธุ”์ ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของผูช้�าระภาษต่ีอการให้บริการจดัเกบ็ภาษขีององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลหลกัเหลีย่ม อ�าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์ด้านความสะดวกทีไ่ด้รบั อยูใ่นระดบัมาก และ

สอดคล้องกบังานวจิยัของ นศิานาถ จันทร์อาภาพ ได้ท�าการวจัิยเรือ่ง “ความพงึพอใจของประชาชนในการ

ให้บรกิารจดัเกบ็ภาษีของเทศบาลต�าบลพุทไธสง อ�าเภอพทุไธสง จงัหวดับุรรีมัย์” ผลการวจิยัพบว่า ประชาชน

มคีวามพงึพอใจในการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาลต�าบลพทุไธสง อ�าเภอพทุไธสง จงัหวดับรุรีมัย์ ด้าน

สิ่งอ�านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “สถานที่จอดรถ

เหมาะสม” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง  

มีการสถานที่ในการจอดรถส�าหรับผู้มาติดต่อราชการ อย่างเพียงพอ และมีความสะดวกการติดต่อราชการ 

จึงท�าให้มีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าข้ออื่นๆซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ โครมิค (Mc Cormic) 

กล่าวว่า “ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ท่ีตั้งบนพื้นฐาน (Basic Need) มีความเก่ียวข้องอย่าง 

ใกล้ชิด กับผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ”

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 3 ทีว่่า “ทางเข้าออกเพือ่

รับบริการมีความสะดวก” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่งมีป้ายทางเข้า  

ออก ไว้อย่างชัดเจน แต่ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เนื่องจากในช่วงการช�าระภาษี 

ได้มปีระชาชนได้มาใช้บรกิารเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ถนนทางเข้าออกมคีวามคบัแคบและไม่ได้รบัสะดวกเท่า
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ที่ควร สอดคล้องกับแนวคิดของ เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ ได้กล่าวถึงลักษณะของ

ความพึงพอใจว่า “ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลหรือ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลจะรับรู้ความพึงพอใจ จ�าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวการตอบสนอง

ความต้องการส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื่นและสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน ท�าให้แต่ละคนมี

ประสบการณ์การรับรู้ เรียนรู้ สิ่งที่ได้รับการตอบสนองแตกต่างกันไป และหากสิ่งที่ได้รับเป็นไปตามความ

ต้องการก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ”

 2)  ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บรกิาร พบว่า ระดบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้ บรกิาร

จดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับุร ีจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้ บรกิาร 

โดยรวม อยูใ่นระดับมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนพงึพอใจต่อกรยิา มารยาททีแ่สดงออกในการ

ปฏบิตัหิน้าทีเ่จ้าหน้าที ่องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ ทัง้ในเรือ่งการมคีวามอดทนอดกลัน้ต่อประชาชน

ที่มาใช้บริการความมีมารยาท เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเองให้บริการอย่างมีอัธยาศัยไมตร ี

ทีดี่ และบรกิารด้วยกริิยา วาจา สภุาพอ่อนโยนต่อผูม้ารบับรกิาร สอดคล้องกบังานวจิยัของ ช�านาญ วิลยัพนัธ์  

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีในองค์การ 

บรกิารส่วนต�าบลดอนเกาะกา อ�าเภอบางน�า้เปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของ

ประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีในองค์การบริการส่วนต�าบลดอนเกาะกา ด้านการให้

บริการของเจ้าหน้าที่โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพิศ พานิชย์ดี ได้ท�าการ

วิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของผู้ช�าระภาษีต่อให้การบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

หลกัเล่ือม อ�าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ”์ ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของผูช้�าระภาษต่ีอการให้บรกิาร

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลหลักเหลี่ยม อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

อยูใ่นระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวจิยัของ นศิานาถ จนัทร์อาภาพ ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจ

ของประชาชนในการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลพุทไธสง อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์”  

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลพุทไธสง อ�าเภอ

พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้

บรกิารตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้” ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนพงึพอใจต่อการบรกิารทีเ่ป็นขัน้ตอน

ที่ชัดเจน และเป็นไปตามก�าหนด เนื่องจากในการบริการช�าระภาษีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความเอาใจใส่

และรกัในงานบรกิาร มีความรูค้วามสามารถในการให้บรกิารตามขึน้ตอนทีก่�าหนดไว้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ ชูวงศ์ ฉายะบุตร กล่าวว่า “การให้บริการที่ดี หมายถึง การที่ข้าราชการซึ่งท�างานติดต่อกับประชาชน

ที่มาติดต่อขอรับบริการ ด้วยความรวดเร็วเสมอภาค เป็นธรรม และมีอัธยาศัยต่อประชาชนด้วยดีภายใต้

กฎหมายข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ การโต้แย้ง และแสดงความฉุนเฉียวกับ

ผู้มารับบริการ”

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ 

ยิม้แย้มแจ่มใสระหว่างบรกิาร” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนพงึพอใจต่อกรยิา มารยาท ทีแ่สดงออก

ในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริการส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ในเรื่องยิ้มแย้มแจ่มใส
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ระหว่างบริการ แต่ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในบางครั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่ บาง

ท่านอาจจะไม่ยิม้แย้มเนือ่งจากก�าลงัปฏบิตัหิน้าท่ีอยู ่จึงท�าให้ประชาชนพึงพอใจน้อยกว่าทกุข้อแต่มค่ีาแปล

ผลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ อัจฉรา โทบุญ ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า 

“เป็นเรื่องที่เก่ียวกับอารมณ์ ความรู้สึกและทัศนะของบุคคลอันเนื่องจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ ซ่ึงปรากฏ 

ออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการท�ากิจกรรมต่างๆ ของบุคคล”

 3)  ด้านคณุภาพของการบรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดั

เก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านคุณภาพของการบริการ 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่ไปใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนต�าบล 

เขวาทุง่ได้รบัการให้บรกิารทีม่คีวามถกูต้องเป็นต้น ประชาชนจงึมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้อง

กบัการก�าหนดคุณภาพการให้บรกิารของ กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่ ทีว่่า “คณุภาพการให้บรกิาร

ประกอบด้วยวิธกีารน�าเสนอบรกิารในขบวนการบรกิารเป็นส่วนส�าคญัในการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 

ประสิทธิภาพของการจัดกระบวนการส่งผลให้การปฏิบัติงานบริการแก่ลูกค้า มีความคล่องตัวและสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น การน�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูล

ของการส�ารองห้องพักโรงแรม หรือสายการบิน การใช้เครื่องฝาก ถอนอัตโนมัติ การให้ระบบโทรศัพท์

อัตโนมัติในการรับ โอนสายในการติดต่อองค์การต่างๆ เป็นต้น”

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า“ในการให้บริการ

มคีวาม ถูกต้องทกุครัง้”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า เจ้าหน้าท่ีผูร้บัผดิชอบงานการช�าระภาษ ีมคีวามรบัผดิชอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่องานท่ีรับผิดชอบ รักษาเวลา อุทิศเวลา 

ในการปฏิบัติงาน ไม่มาท�างานสาย และกลับก่อนเวลา การพักกลางวันเป็นไปตามเวลาที่ก�าหนดการปฏิบัติ 

งานได้รวดเร็ว สามารถก�าหนดเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการในแต่ละขั้นตอน ท�าให้การให้บริการมีความ

สะดวกรวดเร็วเป็นทีน่่าพอใจยิง่ขึน้ สอดคล้องกบัแนวคดิของ จนิตนา บญุบงการ กล่าวว่า “หลกัการ ส�าคญั

ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือบุลากรในองค์กรต่าง เพื่อน�าไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าหรือ 

ผูท้ีม่าให้บริการ เกีย่วกบัการมคีวามรบัผดิชอบ ผูใ้ห้การบรกิารทีด่จีะต้องความรบัผดิชอบในการท�างาน และ

เป็นให้ผูม้าการบริการดังนี ้ตรงต่อเวลา รูห้น้าที ่มวีนิยั ดแูลต้อนรบัเอาใจใส่ผูม้าใช้บรกิาร มีความรบัผดิชอบ

ในหน้าที่ เอาใจใส่ สนใจงาน ซื่อสัตย์ สุจริต เก็บความลับดี มีความจริงใจ ละเอียด รอบคอบ ชอบช่วยเหลือ 

มีความกระตือรือร้นต่อการให้บริการ” 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า“การให้บริการ 

ต่อเนื่องจนเสร็จ” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการช�าระภาษีเอาใจใส่ในการ

ให้บริการประชาชนเป็นอย่างดี ประชาชนได้เห็นเป็นประจักษ์จึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสอดคล้อง

กับแนวคิดของ ชวลิต เหล่ารุ่งกาญจน์ ท่ีกล่าวว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของ

บคุคลทีม่ต่ีอสิง่หนึง่หรอืปัจจยัต่างๆทีเ่กีย่วข้อง ความรูส้กึพอใจจะเกดิขึน้เมือ่ความต้องการของบคุคลได้รบั

การตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมาย...”

 4)  ด้านระยะเวลาในการให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านระยะเวลาในการให้
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บรกิาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุง่ มกีารก�าหนด

ระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการช�าระภาษี 

สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ มีความรู ้

เกี่ยวกับระบบงานของตนและขององค์กรเป็นอย่างดี และแนะน�าขั้นตอนในการให้บริการ ได้อย่างชัดเจน 

ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ สมพศิ พานชิย์ด ีได้ท�าการวจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจของผูช้�าระภาษต่ีอให้การ

บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลหลักเลื่อม อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการวิจัย 

พบว่า ความพงึพอใจของผูช้�าระภาษีต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลหลกัเหลีย่ม 

อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านระยะเวลาในการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีการให้บริการ

ในช่วงหยดุพกักลางวนั” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบล

เขวาทุ่ง ได้ให้บริการจัดเก็บภาษีในช่วงพักกลางวัน เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาช�าระภาษี 

สอดคล้องกับแนวคิดของ กิติมา ปรีดีดิลก ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง  

ความรู้สึกพอใจในงานที่ท�าต่อเนื่องกันให้ประโยชน์ตอบแทนทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ ซึ่งสามารถ 

ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเขาได้”

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้ 

บริการเป็นไปตามเวลาที่ก�าหนด” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อาจจะขาดความพร้อมในการท�าหน้าท่ีให้บริการแก่หน่วยงานราชการและประชาชนผู้

ตดิต่อในบางครัง้ หรอือาจจะเป็นเพราะว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ มเีจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในงาน

ด้านจดัเกบ็ภาษ ีไม่เพยีงพอต่อภารงานทีใ่ห้บรกิารประชาชน จงึท�าให้หน่วยงานราชการและประชาชนทีม่า

รับบริการเห็นว่าเป็นข้อขาดตกบกพร่องในกระบวนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบล ดังนั้นจึง

ท�าให้มีระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าข้ออื่น ๆ แต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ

แนวคิดของ เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ ได้กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจว่า 

“ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากใน 

แต่ละช่วงเวลาบุคคลย่อมมีความคาดหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ ความรู้สึก 

ประสบการณ์ที่ได้มาระหว่างนั้น ท�าให้ระดับความพึงพอใจขึ้นๆ ลงๆ ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลให้สิ่งที่ได้รับกับ

สิ่งที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย”

 5)  ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

ให้บริการจดัเก็บภาษีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านความรู ้ความ

สามารถ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการให้บรกิารจดั

เก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพราะว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการ

ในการจัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง และสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ มีความรู้

เกี่ยวกับระบบงานของตนและขององค์กรเป็นอย่างดี และแนะน�าขั้นตอนในการให้บริการ ได้อย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับแนวคิดของ จินตนา บุญบงการ กล่าวว่า หลักการส�าคัญในการให้บริการของเจ้าหน้าที่หรือ

บคุลากรในองค์กรต่าง เพือ่น�าไปสูค่วามพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าหรอืผูท้ีม่าให้บรกิาร มีดงันี ้ความสามารถ 
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ผู้ให้การบริการที่ดีจะต้องมีความสามารถรอบรู้ต่างๆ เพราะความรู้ท�าให้เกิดทัศนคติท่ีดี ท�าให้เกิดความ 

เชือ่มัน่ในการท�างานติดตามมา และจะท�าให้เกดิขวญัและก�าลงัใจทีด่อีกีด้วย สิง่ต่อไปนีเ้ป็นสิง่ทีผู่บ้รกิารควร

ทราบ คือ รู้จักสินค้า รู้จักงาน รู้จักบริการ รู้ระบบงานของตน รู้จักองค์กร รวมทั้งรู้จักผู้บริการ รู้จักข่าวสาร

ข้อมูลที่ดี แนะน�าในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าจ�ารายละเอียดต่างๆ ของลูกค้าได้ รู้จักลูกค้าแต่ประเภท

ว่าเขาต้องการพัฒนาตนอยูเ่สมอ ดงันัน้จงึท�าให้ประชาชน มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจัดเกบ็ภาษีของ

องค์การบริการส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อยู่ในระดับมาก 

  ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า “มีการ

ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลอยูเ่สมอ” ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่เข้าค่ายต้อง

ช�าระภาษีทราบ สามารถให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการที่ถูต้อง ชัดเจน สามารถชี้แจงปัญหา 

และตอบข้อสงสัยหรือให้ค�าแนะน�าได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นมีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าข้ออื่นๆ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ สมชาติ กิจบรรยง กล่าวว่า “หลักการส�าคัญในการให้บริการเพื่อน�าไป สู่ความ

พึงพอใจสงูสุดให้แก่ลกูค้าหรอืผูท้ีม่าให้บรกิาร เกีย่วกบัความสามารถรอบรู ้ผูใ้ห้การบรกิารทีด่จีะต้องมคีวาม

สามารถรอบรู้ต่างๆ เพราะความรู้ท�าให้เกิดทัศนคติที่ดี ท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในการท�างานติดตามมา และ

จะท�าให้เกิดขวัญและก�าลังใจที่ดีอีกด้วย สิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริการควรทราบ คือ รู้จักสินค้า รู้จักงาน รู้จัก

บริการ รู้ระบบงานของตน รู้จักองค์กร รวมทั้งรู้จักผู้บริการ รู้จักข่าวสารข้อมูลท่ีดี แนะน�าในสิ่งท่ีจะเป็น

ประโยชน์กับลูกค้า จ�ารายละเอียดต่างๆ ของลูกค้าได้ รู้จักลูกค้าแต่ประเภทว่าเขาต้องการพัฒนาตนอยู่

เสมอ”

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 7 ที่ว่า “สามารถให้

บริการติดต่อข้อมูลได้หลายทาง เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการจัด

เกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ อาจจะขาดความพร้อมในการ

ใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเข้ามา เนือ่งจากในสงัคมยคุปัจจบุนัท�าให้ประชาชนทีม่ารบับรกิารเหน็ว่าเป็นข้อขาด

ตกบกพร่องในกระบวนการ ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบล ดังนั้นจึงท�าให้มีระดับความพึงพอใจที่

มค่ีาเฉลีย่ทีน้่อยกว่าข้ออืน่ ๆ  แต่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบัการก�าหนดคณุภาพการให้บรกิาร

ของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่า “คุณภาพการให้บริการประกอบด้วยการส่งเสริมแนะน�า

บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จากการได้ยินข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึง

คุณภาพของการบริการในทางบวกหากตรงกับความเช่ือท่ีมีก็จะมีความรู้สึกดีกับบริการดังกล่าว อันเป็น 

แรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการตามมาได้”

8.2  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 1)  เพศ ผลการเปรยีบเทยีบพบว่า ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิาร

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต้ั่งไว้ (Null Hypothesis) ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิาร

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีการให้บริการประชาชน
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ด้วยความเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน ให้ความเท่าเทียมกับทุกคน ยึดความถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน

การปฏบัิต ิจงึท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมเีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการจดัเกบ็ภาษีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เกศยา ปลายไม้ ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจของประชาชนต่อให้การบรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การ

บริหารส่วนต�าบลสระบัว อ�าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ 

ต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

สระบวั ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ จรรยา จนัทร์เตีย้ ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจของ

ผู้ช�าระภาษีต่อให้การบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลขี้เหล็ก อ�าเภอปทุมรัตน์ จังหวัด

ร้อยเอด็” ผลการเปรียบเทยีบพบว่าผูช้�าระภาษีท่ีมเีพศ ต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษี

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลขีเ้หลก็ อ�าเภอปทมุรตัน์ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกนั และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ สมพิศ พานิชย์ดี ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ช�าระภาษีต่อให้การบริการจัด

เกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลหลกัเลือ่ม อ�าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ”์ ผลการเปรยีบเทียบพบว่า

ผู้ช�าระภาษีที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

หลักเหลี่ยม อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

 2)  อาย ุผลการเปรยีบเทยีบพบว่า ประชาชนท่ีมอีายตุ่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิาร

จดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ ทัง้โดยรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการ

จัดเก็บภาษีมีการให้บริการประชาชนด้วยมาตรฐานเดียวกัน ได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มี

ความสภุาพอ่อนน้อมเป็นกนัเองต่อประชาชนท่ีมาใช้บรกิารด้วยมาตรฐานเดยีวกนั เท่าเทยีมกนัไม่มกีารเลอืก

ปฏิบัติ บริการตามล�าดับ ก่อน- หลัง แม้ว่าจะมีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ เกศยา ปลายไม้ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อให้การบริการจัดเก็บ

ภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลสระบัว อ�าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการเปรียบเทียบพบว่า 

ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารการจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลสระบัว โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยา จันทร์เตี้ย ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

“ความพึงพอใจของผู้ช�าระภาษีต่อให้การบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลข้ีเหล็ก อ�าเภอ

ปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการเปรียบเทียบพบว่าผู้ช�าระภาษีที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลข้ีเหล็ก อ�าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม ่

แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ สมพศิ พานชิย์ด ีได้ท�าการวิจยัเรือ่ง “ความพงึพอใจของผูช้�าระ

ภาษีต่อให้การบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลหลักเลื่อม อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์” 

ผลการเปรียบเทียบพบว่าผู้ช�าระภาษีที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหลักเหล่ียม อ�าเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวมและรายด้านทกุด้านไม่แตกต่างกนั 

 3)  ระดับการศึกษา ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ

พึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ที่เป็นเช่นนี้
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อภิปรายได้ว่า ประชาชน ผู้มาใช้บริการช�าระภาษี ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการให้บริการของ

การช�าระภาษีเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ให้บริการประชาชนด้วยมาตรฐาน

เดียวกัน บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม จึงท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมีระดับการศึกษาต่างกัน  

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยา จันทร์เตี้ย  

ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจของผูช้�าระภาษต่ีอให้การบรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบล

ขีเ้หลก็ อ�าเภอปทมุรตัน์ จงัหวดัร้อยเอด็” ผลการเปรยีบเทียบพบว่าผูช้�าระภาษีทีม่กีารศกึษาต่างกนั มคีวาม

พงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลขีเ้หลก็ อ�าเภอปทมุรตัน์ จงัหวดัร้อยเอด็ 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

9. ข้อเสนอแนะ

การวจิยัเรือ่งความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบ (Fact Findings) ดังต่อไปนี้

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

เขวาทุง่ อ�าเภอธวชับุร ีจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมทัง้ห้าด้าน อยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบล

เขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานน้ีไว้ และพัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีท้ังห้าด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวก 

ที่ได้รับ, ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ,ด้านคุณภาพของการบริการ, ด้านระยะเวลาในการให้บริการ, และ ด้าน

ข้อมลูทีไ่ด้รับการบรกิาร ให้ดมีปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึนเพือ่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิาร

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

 1)  ด้านความสะดวกทีไ่ด้รบั พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดัเก็บ

ภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความสะดวกที่ได้รับ  

อยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ ควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และพฒันาการให้บรกิาร

จัดเก็บภาษีด้านความสะดวกที่ได้รับ ให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อท่ีจะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ

การให้บรกิารจดัเกบ็ภาษีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอ็ด ในระดบัมาก

ที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “สถานที่จอดรถ

เหมาะสม” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการให้บริการจัด

เก็บภาษีโดยการจัดสถานที่จอดรถไว้ให้เหมาะสมเพื่อท่ีจะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 3 ทีว่่า “ทางเข้าออกเพือ่

รับบรกิารมคีวามสะดวก” ดงันัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ ควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และพฒันาการ

ให้บริการจัดเก็บภาษีโดยการจัดทางเข้าออกเพื่อรับบริการให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อที่จะท�าให้ประชาชน

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป
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 2)  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บรกิาร พบว่า ระดบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้ บรกิาร

จดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับุร ีจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้ บรกิาร 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการ

ให้บริการจัดเก็บภาษีด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อท่ีจะท�าให้ประชาชนมีความ 

พึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้

บริการตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ

พัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีโดยการก�าชับให้เจ้าหน้าท่ีให้บริการตามข้ันตอนท่ีก�าหนดไว้ให้ดีมี

ประสทิธิภาพยิง่ข้ึนเพ่ือทีจ่ะท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ 

ยิ้มแย้มแจ่มใสระหว่างบริการ” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ

พัฒนาการให้บริการจดัเกบ็ภาษโีดยการก�าชบัให้เจ้าหน้าทีย่ิม้แย้มแจ่มใสระหว่างบรกิารยิง่ขึน้เพือ่ทีจ่ะท�าให้

ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

 3)  ด้านคณุภาพของการบรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดั

เก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านคุณภาพของการบริการ 

โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการ

ให้บรกิารจดัเกบ็ภาษีด้านคณุภาพของการบรกิาร ให้ดมีปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้เพือ่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนมคีวาม

พึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า“ในการให้บริการ

มคีวามถกูต้องทกุครัง้” ดงันัน้ องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และพฒันาการให้

บริการจัดเก็บภาษีโดยการยึดความถูกต้องเป็นส�าคัญเพื่อท่ีจะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้

บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุด

ต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า“การให้บริการ 

ต่อเนือ่งจนเสรจ็” ดังนัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ ควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และพฒันาการให้บรกิาร

จัดเก็บภาษีโดยการเน้นการให้บริการต่อเนื่องจนเสร็จให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อท่ีจะท�าให้ประชาชนมี

ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

 4)  ด้านระยะเวลาในการให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านระยะเวลาในการให้
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บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ

พัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีด้านระยะเวลาในการให้บริการ ให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อท่ีจะท�าให้

ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีการให้บริการ

ในช่วงหยุดพักกลางวัน” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาการ

ให้บริการจัดเก็บภาษีโดยการให้บริการในช่วงหยุดพักกลางวันเพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ

การให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอ็ด ในระดบัมาก

ที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้ 

บริการเป็นไปตามเวลาที่ก�าหนด”ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ

พฒันาการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษีโดยการให้บรกิารเป็นไปตามเวลาทีก่�าหนดเพือ่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนมีความ

พึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ในระดับมากที่สุดต่อไป 

 5)  ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

ให้บริการจดัเกบ็ภาษีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านความรู้ ความ

สามารถ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ

พัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ ให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อท่ีจะท�าให้

ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับรุี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า “มีการ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอยู่เสมอ” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้  

และพัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีโดยการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอยู่เสมอให้ดีมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

เขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 7 ที่ว่า “สามารถให้

บริการติดต่อข้อมูลได้หลายทาง เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ควร

รักษามาตรฐานนีไ้ว้ และพฒันาการให้บรกิารจัดเกบ็ภาษโีดยสามารถให้บรกิารตดิต่อข้อมลูได้หลายทาง เช่น 

โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในระดับมากที่สุดต่อไป

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 การวจัิย ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อจ�ากัดบางประการที่ไม่สามารถศึกษาให้ครบทุกแง่มุมได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ผู้สนใจได้วิจัยต่อยอดจากการวิจัยเรื่องนี้ดังต่อไปนี้
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 1) จากผลการวิจัยพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากแต่ค่าเฉลี่ย

น้อยกว่าทกุด้าน ดงันัน้ควรวจิยั ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิารการจัดเกบ็ภาษขีอง

องค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 2)  จากผลการวิจัยพบว่า การให้บริการต่อเนื่องจนเสร็จมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกข้อค�าถามจาก

จ�านวนทัง้หมด 40 ข้อ ดงันัน้ควรวจัิย ปัจจยัทีม่ผีลต่อการให้บรกิารการจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลธวัชบุรี อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
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11.  ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์ เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้ บริการจัดเก็บภาษีขององค์การ 

บริหารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอธวชับุรี จงัหวัดร้อยเอด็ ส�าเรจ็ลงได้เน่ืองจากได้รบัความอนเุคราะห์จากทาง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และบุคคลหลายท่านท่ีได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล 

ข้อเสนอแนะ ค�าปรึกษาแนะน�า ความคิดเห็นและก�าลังใจ 

ขอกราบขอบพระคณุ ดร.ไพรชั พืน้ชมพ ูอาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์หลกั ผศ.ดร.สมเกยีรต ิเกยีรติ

เจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม ที่ได้ให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไข อันเป็น

ประโยชน์แก่ผู้วิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ นางสาวอมรมิตร มงคลเคหา รองปลัดเทศบาล เทศบาลต�าบลบ้านนิเวศน์ 

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นางประนอม แสนสวนจิตร นักวิชาการคลัง 7ว เทศบาลต�าบลบ้านนิเวศน์ 

อ�าเภอธวชับรุ ีจังหวดัร้อยเอด็ และนายบญัชา ย่อมอารย์ี อดตีนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุง่ อ�าเภอ

ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ขอกราบขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเขวาทุ่ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ ที่กรุณา

ให้ความช่วยเหลอื ในด้านการให้ข้อมลูและการเกบ็ข้อมลูในการค้นคว้าวจิยั ทีท่�าให้งานวิจยัของผูว้จัิยส�าเรจ็

ลุล่วง
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ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ 

และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาทีศึ่กษา พนักงานเจ้าหน้าท่ี เพือ่นนกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิา รฐัศาสตร์

การปกครองทุกท่าน ที่เป็นก�าลังใจ คณะผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานทุกท่าน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้

กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และให้ก�าลังใจด้วยดีเสมอมา

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ช่วยส่งเสริม

สนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นก�าลังใจตลอดมา
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ความพึงพอใจของข้าราชการต�ารวจที่มีต่อการให้บริการ 

ของฝ่ายอ�านวยการ ต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 

POLICE OFFICERS’ SATISFACTION WITH SERVICES RENDERED BY ROI ET 

PROVINCIAL POLICE’S OPERATING DIVISION

ร้อยต�ารวจโทหญิงชุติมา วินทะไชย1

POLICE LIEUTENANT CHUTIMA WINTACHAI

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของข้าราชการต�ารวจท่ีมต่ีอการให้บริการ

ของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่าย

อ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ของข้าราชการต�ารวจที่มีอายุ ระดับการศึกษา และระดับชั้นยศต่างกัน  

และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้าราชการต�ารวจท่ีมาใช้บริการของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัด

ร้อยเอ็ด จ�านวน 320 นาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ  

ได้ค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั .87 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test)

ผลการวจิยั พบว่า 1) ความพงึพอใจของข้าราชการต�ารวจทีม่ต่ีอการให้บรกิารของฝ่ายอ�านวยการ

ต�ารวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน 

เรียงล�าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสภาพทางกายภาพ และ

ภูมิทัศน์ และด้านขั้นตอนการให้บริการ 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการต�ารวจที่มีต่อ

การให้บริการของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ข้าราชการต�ารวจที่มีอายุ ระดับการ

ศึกษา และระดับชั้นยศ ต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน และ 3) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ

วิจัยครั้งนี้ ล�าดับตามความถี่สูงไปหาต�่า สามอันดับแรก คือ ควรเพิ่มอัตราก�าลังให้มากขึ้น และเพียงพอต่อ

การให้บรกิารในวนัเวลาทีม่ข้ีาราชการต�ารวจมาติดต่อขอรบับรกิาร ควรมกีารแบ่งแยกงานกนัท�าอย่างชดัเจน

และมีวิธีการท�างานที่เป็นระบบและสามารถท�างานทดแทนกันได้ และควรมีการปรับกระบวนทัศน์และ

ทศันคตขิองข้าราชการต�ารวจทีป่ฏบิติังานฝ่ายอ�านวยการให้มค่ีานยิมทางจรยิธรรมและคณุธรรมตามวถิทีาง

อุดมการณ์แห่งวิชาชีพต�ารวจ เสริมสร้างวิสัยทัศน์

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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ABSTRACT

The objectives of this paper were to: 1) Study police officers’ satisfaction with 

services rendered by Roi Et Provincial Police’s Operating Division, 2) Study their satisfaction 

with serviced rendered by the preceding division to their variables of their ages,  

educational levels and rank class, and 3) Study regulate suggestions for rendering its  

services. The sample takes in 320 police officers as service recipients at the aforesaid  

bureau., The research instrument was Likert-type questionnaires with the reliability of the 

whole questionnaires at 0.87. Statistics manipulated for data analyses embraced  

frequency, percentage, mean, and standard deviation, including referential statistics of t-

test and F-test (One-way ANOVA).

Results of the research manifested the following: 1) Police officers’ satisfaction with 

services rendered by Roi Et Provincial Police’s Operating Division has rated high in the 

overall one of three aspects. Given a single aspect, all three aspects had scored the same. 

Those aspects in descending order of means include: service authorities, physical  

environment and the landscape, and steps of services respectively. 2) The hypothesis  

testing results indicated that all variables mentioned earlier showed no differences in their 

satisfaction with services rendered by RoiEt Provincial Police’s Operating Division. 3) The 

suggestions garnering from the research in descending of first three frequencies were that: 

(1) for a time the police come in contact with service authorities to obtain service, sufficient 

service authorities should be provided sufficiently, (2) There should be separation of the 

task clearly and how do works as a system, and can work as a substitute, and (3) There 

should be improvement of paradigm and attitude of police officers who work in Provincial 

Police’s Operating Division in order to strengthen the political vision, values, ethics and 

morals by way of property ideology of professional police.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ตามท่ีส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้มีประกาศ เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 ให้ใช้ยุทธศาสตร์

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิพ.ศ. 2555 - 2564 เป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้บรรลเุป้าหมายตามอ�านาจ

หน้าที่ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาตินั้น อาศัยอ�านาจตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2547 ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ จึงได้จัดท�านโยบายการบริหารราชการขึ้น ให้เป็นไปตามค�าแถลง

นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 และยุทธศาสตร์ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายต�ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อ 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ทราบถึงนโยบายการบริหารราชการและสามารถน�า

ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมและบังเกิดผลในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ทุก
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หน่วยงานในสังกัด น�านโยบายการบริหารราชการ ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่

ความรับผดิชอบ เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อประเทศชาตแิละประชาชน ต่อไป (ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ, 

2555, หน้า บทน�า)

ฝ่ายอ�านวยการของข้าราชการต�ารวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ มากมายและต้องปฏิบัติ

หน้าที่เช่นเดียวกันกับข้าราชการต�ารวจอื่นๆ แต่หน้าที่ส�าคัญที่ฝ่ายอ�านวยการต้องรับผิดชอบเพิ่มข้ึนจาก

หน้าทีห่ลกัของข้าราชการต�ารวจ คือ การช่วยเหลอืผูบั้งคบับัญชา ในการแสวงหาข้อมลูข่าวสาร การประมาณ

การ หาแนวทางการการปฏบิตัทิีจ่ะเป็นไปได้ และดทีีส่ดุ เพือ่เป็นข้อมลูในการพจิารณาในการประกอบการ

ตัดสินใจในการด�าเนินการ หรือสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ต้องการ 

ตดิตามก�ากับดแูลปฏบิตังิานแทนผูบ้งัคบับญัชา เพือ่ให้ผูบ้งัคบับญัชาสามารถทราบสถานการณ์ และปัญหา

ข้อขดัข้องในการปฏบิติัภารกจิได้อย่างรวดเรว็ และต่อเนือ่ง พันธกจิของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจมหีน้าทีท่ีฝ่่าย

อ�านวยการต�ารวจจะต้องปฏบิตัอิยูต่ลอดเวลาอย่างต่อเนือ่ง กล่าวคอื เป็นหน้าท่ีท่ีจะละเว้นการปฏบิตัเิสยีมไิด้ 

ในการท�าหน้าที่ฝ่ายอ�านวยการต�ารวจ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอ�านวยการในสายงานใด หรือประเภทใดก็ตาม  

อันได้แก่งานในหน้าที่ร่วม 5 ประการของฝ่ายอ�านวยการ ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ข้อมูล

ข่าวสาร (การประมาณการ) การให้ข้อเสนอแนะการท�าแผน/ค�าสั่ง และการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามแผน/

ค�าสั่ง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ร่วมทั้ง 5 ประการดังกล่าว ถือว่าเป็นหัวใจในการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ของฝ่าย

อ�านวยการ หากมกีารละเลยการปฏบิตัหิน้าทีป่ระการใดประการหนึง่ ย่อมเป็นทีม่าของความผดิพลาดหรอื

ความล้มเหลวในการปฏิบัติงานในที่สุด (กองบัญชาการศึกษา, 2555, หน้า 1-2)

ต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งท่ีสังกัด ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติซ่ึงมีภารกิจ

หน้าท่ีโดยตรงที่จะต้องดูแล รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังการให้

บรกิารแก่ประชาชนทัว่ไป ในเขตพืน้ทีส่ถานีต�ารวจภูธรเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ พืน้ท่ีรบัผดิชอบ จ�านวน 

507.42 ตร.กม. แบ่งเป็น 1) เขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ ม ี19 ชมุชน มพีืน้ที ่11.63 ตร.กม. ประชากร 36,417 

คน และ 2) เขตอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด มี 14 ต�าบล จ�านวน 198 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 495.79 ตร.กม. ประชากร 

154,288 คน (สถานีต�ารวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด, 2556) ฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัด

ร้อยเอ็ด มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารงาน

บุคคล งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ ก�าลังพล งานการข่าว งานนโยบายและแผน งานส่งก�าลังบ�ารุง 

และงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นงานที่ต้องด�าเนินการในเรื่องต่างๆ มากมาย เช่น ด�าเนินการเกี่ยวกับ 

สวัสดิการด้านต่าง ๆ รวมทั้งการสงเคราะห์แก่ครอบครัวข้าราชการต�ารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 

ด�าเนินการเกี่ยวกับการฌาปนกิจศพของข้าราชการต�ารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ด�าเนินการเกี่ยวกับ 

การช่วยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของข้าราชการต�ารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง งานประชาสัมพันธ์ 

รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ 

และแผนงานประชาสัมพันธ์เสนอผู้บังคับบัญชา งานจัดท�าแผน โครงการ งบประมาณด้านก�าลังพล รวมทั้ง

ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ�านวนอัตราก�าลังพลและอัตราเงินเดือน

ข้าราชการต�ารวจ พนกังานราชการ และลกูจ้างในสงักดัให้ถกูต้อง ตลอดจนแจ้งให้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติทราบ  

รวมท้ังงานขออัตราเพ่ิมใหม่และขอแปลงอัตรา ด�าเนินการเก่ียวกับการรับสมัคร การบรรจุและแต่งตั้ง 
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การทดลองปฏิบัติราชการ การปฐมนิเทศข้าราชการต�ารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง และด�าเนินการ

เกีย่วกบัการพจิารณาความชอบ การเลือ่นขัน้และอตัราเงินเดือนการเพิม่ค่าจ้าง และการขอเงินเพิม่พเิศษต่างๆ 

ให้กับข้าราชการต�ารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เป็นต้น จึงต้องให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 

และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากเหตุผลดังกล่าวผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา ความพงึพอใจของข้าราชการต�ารวจทีม่ต่ีอการ

ให้บริการของฝ่ายอ�านวยการ ต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จะ

ได้ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานอย่างเต็มที่ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจะน�าผลการศึกษามาใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของฝ่ายอ�านวยการ ต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของข้าราชการต�ารวจทีม่ต่ีอการให้บรกิารของฝ่ายอ�านวยการ ต�ารวจ

ภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัด

ร้อยเอ็ด ของข้าราชการต�ารวจจ�าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และระดับชั้นยศ ต่างกัน

2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1  ข้าราชการต�ารวจทีม่อีายุต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของฝ่ายอ�านวยการ ต�ารวจ

ภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ข้าราชการต�ารวจทีมี่ระดับการศึกษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของฝ่ายอ�านวยการ 

ต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3  ข้าราชการต�ารวจทีม่รีะดบัชัน้ยศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของฝ่ายอ�านวยการ 

ต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ข้าราชการต�ารวจทีม่าใช้บรกิารของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภธูร

จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2557 โดยเทียบจากจ�านวนของผู้มาขอรับบริการ ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

จ�านวน 1,600 นาย

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจของข้าราชการต�ารวจที่มีต่อการให้บริการของฝ่าย

อ�านวยการต�ารวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

 1.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ

 2.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 3.  ด้านสภาพทางกายภาพ และภูมิทัศน์
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่ ต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบความพึงพอใจของข้าราชการต�ารวจทีม่ต่ีอการให้บรกิารของฝ่ายอ�านวยการ ต�ารวจ

ภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจทีม่ต่ีอการให้บรกิารของฝ่ายอ�านวยการ ต�ารวจ

ภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ของข้าราชการต�ารวจที่มี อายุ ระดับการศึกษา และระดับชั้นยศ ต่างกัน

5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการให้บรกิารของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภธูรจงัหวดัร้อยเอด็

5.4  สามารถน�าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อสนเทศในการวางแผนปรับปรุงการให้บริการของฝ่าย

อ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากรได้แก่ ข้าราชการต�ารวจทีม่าใช้บรกิารของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจงัหวดัร้อยเอด็ 

ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557  

โดยเทียบจากจ�านวนของผู้มาขอใช้บริการ ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จ�านวน  

1,600 นาย

6.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการต�ารวจที่มาใช้บริการของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธร จังหวัด

ร้อยเอ็ด ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) จ�านวน 320 นาย

6.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 

และระดับชั้นยศ

 ตอนที ่2 แบบสอบถามความพงึพอใจของข้าราชการต�ารวจทีมี่ต่อการให้บรกิารของฝ่ายอ�านวยการ 

ต�ารวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธร 

จังหวัดร้อยเอ็ด

6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

F-test (One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

7.1  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของข้าราชการต�ารวจท่ีมีต่อการให้บริการของฝ่ายอ�านวยการ

ต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
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 ผลการวจัิยพบว่า ความพงึพอใจของข้าราชการต�ารวจทีม่ต่ีอการให้บรกิารของฝ่ายอ�านวยการ

ต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน 

เรียงล�าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสภาพทางกายภาพ และ

ภูมิทัศน์ และด้านขั้นตอนการให้บริการ

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1)  ด้านขัน้ตอนการให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของข้าราชการต�ารวจทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

ของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก” เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ใน 

ระดับมากทั้งหกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การให้บริการมีความโปร่งใส ยุติธรรมและ

เท่าเทียมกัน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก 

รวดเร็ว” 

 2)  ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของข้าราชการต�ารวจทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

ของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภธูรจงัหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ อยูใ่นระดบั

มากทัง้แปดข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 2 ทีว่่า “เจ้าหน้าทีม่กีริยิามารยาทสภุาพ เรยีบร้อย พดูจา

ไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีมนุษยสัมพันธ์ดี” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้

บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เหมือนกันทุกราย” 

 3)  ด้านสภาพทางกายภาพ และภูมิทัศน์ พบว่า ความพึงพอใจของข้าราชการต�ารวจที่มีต่อ

การให้บริการของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อ อยู่ในระดบัมากทัง้หกข้อ โดยข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสุด คอื ข้อ 1 ท่ีว่า “อาคารสถานท่ีให้บรกิารสะอาด 

สะดวก” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีมีเครื่องถ่ายเอกสารไว้บริการ” 

7.2 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของข้าราชการต�ารวจทีม่ต่ีอการให้บรกิารของฝ่ายอ�านวยการ 

ต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

 สมมติฐานที่ 1 ข้าราชการต�ารวจที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่าย

อ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการต�ารวจที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่าย

อ�านวยการต�ารวจภธูรจงัหวดัร้อยเอด็ ทัง้โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน

ของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 2 ข้าราชการต�ารวจที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการต�ารวจท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้

บริการของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภธูรจังหวดัร้อยเอด็ ท้ังโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมตฐิานที ่3 ข้าราชการต�ารวจทีมี่ระดบัชัน้ยศต่างกนั มคีวามพึงพอใจต่อการให้บรกิารของ

ฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการต�ารวจที่มีระดับชั้นยศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 

8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้

8.1  ผลการวจัิยพบว่า ความพงึพอใจของข้าราชการต�ารวจทีม่ต่ีอการให้บรกิารของฝ่ายอ�านวยการ

ต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ฝ่ายอ�านวยการ

ของข้าราชการต�ารวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ มากมายและต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันกับ

ข้าราชการต�ารวจอืน่ๆ แต่หน้าทีส่�าคัญทีฝ่่ายอ�านวยการต้องรบัผดิชอบเพ่ิมข้ึนจากหน้าท่ีหลกัของข้าราชการ

ต�ารวจ คอื การช่วยเหลอืผูบ้งัคบับญัชา ในการแสวงหาข้อมลูข่าวสาร การประมาณการ หาแนวทางการการ

ปฏิบัติที่จะเป็นไปได้ และดีที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการประกอบการตัดสินใจในการด�าเนิน

การ หรอืสัง่การ ของผูบ้งัคับบญัชาให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามเป้าหมายท่ีต้องการ ซึง่ภารกิจทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ของฝ่ายอ�านวยการจะต้องประกอบด้วย การวางแผน การจัดการ การอ�านวยการ การประสานงาน การ

ควบคุมและการให้บริการประชาชน ณ ที่ตั้งในลักษณะ One Stop Service ในการปฏิบัติของฝ่ายอ�านวย

การนั้น คือบูรณาการเครื่องมือต่าง ๆ  ที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาข่าวสาร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตาม ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ตามสถานการณ์ ประเมินค่าข้อมูลที่ได้รับ

จากการพิจารณาสถานการณ์ ประเมินผลข้อมูล และแนวโน้มความเป็นไปได้ ก�าหนดเป็นแนวความคิดและ

หนทางในการปฏบิติัทีเ่ป็นไปได้และเหมาะสม ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และจดัท�าเป็นโครงการมลี�าดบัขัน้ตอน 

เพื่อเป็นข้อเสนอในแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา มีการ

วเิคราะห์ภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยฝ่ายอ�านวยการให้แนวความคดิในการวางแผน และต้องมกีารประมาณ

การของฝ่ายอ�านวยการ เพื่อประมาณการความต้องการของผู้บังคับบัญชา การให้ข้อตกลงใจ และแนวคิด

ในการปฏิบัติ การจัดท�าแผนและค�าสั่ง การอนุมัติ เมื่อผู้บังคับบัญชาตกลงใจ ก็ด�าเนินการในขั้นตอนของ

การประสานงาน ก�ากบัดูแล และติดตามผล ทัง้ในระดบับนและระดบัล่าง จงึต้องให้บรกิารด้วยความซือ่สตัย์ 

ยุติธรรม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิบต�ารวจเอกหญิงทิพวรรณ์  

รกัแก้ว ได้ท�าการวจัิยเร่ือง ความพงึพอใจของข้าราชการต�ารวจต่อการให้บริการด้านการเงนิและงบประมาณ

ของฝ่ายอ�านวยการ 6 กองบังคับการอ�านวยการ ต�ารวจภูธรภาค 6 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ

ข้าราชการต�ารวจต่อการให้บริการด้านการเงนิและงบประมาณของฝ่ายอ�านวยการ 6 กองบงัคบัการอ�านวยการ 

ต�ารวจภูธรภาค 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติม ดังนี้

 1)  ด้านขัน้ตอนการให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของข้าราชการต�ารวจทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

ของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้

บรกิารของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภธูรจังหวดัร้อยเอด็ ได้มข้ัีนตอนในการให้บรกิารท่ีชัดเจน เพือ่ให้การบรกิาร
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เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คอตเลอร์  

(Kotler) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกของบุคคลเมื่อได้รับความ สุขหรือความผิดหวัง

ซึง่เกดิจากการเปรยีบเทยีบการรบัรูก้บัความคาดหวงัในผลลพัธ์ของสิง่ทีต้่องการถ้าการรบัรู้ต่อสิง่ทีต้่องการ

พอดีกับความคาดหวังลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การให้บริการมี

ความโปร่งใส ยตุธิรรมและเท่าเทยีมกนั” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจ

ภธูร จงัหวดัร้อยเอด็ ได้ให้บรกิารอย่างสจุรติเป็นธรรม ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความโปร่งใส เสมอภาค เทีย่งธรรม 

สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มูลินส์ (Mullinss)ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเจตคติ

ของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ หลายๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบ

ความส�าเร็จในงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเกิดจากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล  

ซ่ึงเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่าง เพื่อท่ีจะสนองตอบต่อความต้องการหรือ

ความคาดหวังที่มีอยู่ และเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจะเกิดความพอใจ เป็นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น 

เป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “การให้บริการ

แต่ละขัน้ตอนมคีวามสะดวก รวดเรว็” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บริการของฝ่ายอ�านวยการในแต่ละ

ขั้นตอนยังมีบางงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ จึงยังต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ มิลเล็ต (Millet)ได้กล่าวเกี่ยวกับ การให้บริการที่รวดเร็ว ทันต่อเวลา (Timely Service) คือ 

การให้บริการตามลักษณะความจ�าเป็นรีบด่วน

 2)  ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของข้าราชการต�ารวจทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

ของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภธูรจงัหวัดร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า เจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้ หรือท่ีเรียกว่า  

“รู้รอบ” ไม่เฉพาะงานในหน้าทีท่ีจ่ะต้องปฏบิตัเิป็นประจ�าตามปกตเิท่านัน้ แต่ควรจะต้องมคีวามรูใ้นศาสตร์

ต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้การบริการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จิตตินันท์ เดชะคุปต์ ได้ไว้กล่าวว่า การบริการไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน 

แต่เป็นกระบวนการหรอืกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ จากการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูท้ีต้่องการใช้บรกิาร (ผูบ้รโิภค/ 

ลูกค้า/ ผู้รับบริการ) กับ ผู้ให้บริการ (เจ้าของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการจัดการบริการ) หรือใน

ทางกลบักันระหว่างผูใ้ห้บรกิารกบัผูร้บับรกิาร ในอนัท่ีจะตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหน่ึง ให้บรรลุ

ผลส�าเร็จความแตกต่างระหว่างสินค้าและการบริการ ต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ทีม่าซือ้ โดยทีธ่รุกจิบรกิารจะมุง่เน้นการกระท�าทีต่อบสนองความต้องการของลกูค้า อนัน�าไปสูค่วามพงึพอใจ

ทีไ่ด้รบับรกิารนัน้ ในขณะนีธ้รุกจิทัว่ไป มุง่ขายสนิค้าทีล่กูค้าชอบและทาให้เกดิความพงึพอใจทีไ่ด้เป็นเจ้าของ

สินค้านั้น

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 2 ทีว่่า “เจ้าหน้าทีม่กีริยิา

มารยาทสุภาพ เรียบร้อย พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีมนุษยสัมพันธ์ดี” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

การปฏิบัติงานของฝ่ายอ�านวยการนั้น จะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์กิริยามารยาทสุภาพ เรียบร้อย พูดจาไพเราะ 
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ยิม้แย้มแจ่มใส เพราะฝ่ายอ�านวยการต้องอาศัยความร่วมมอืและการประสานงานจากทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

จึงจะสามารถผลักดันให้มีความส�าเร็จได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มูลินส์ (Mullinss)ได้กล่าวว่า ความ

พึงพอใจเป็นเจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ หลายๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึก

ของบคุคลทีป่ระสบความส�าเรจ็ในงานทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพเกิดจากมนษุย์จะมแีรงผลกัดนับางประการ

ในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่าง เพื่อที่จะสนองตอบต่อความ

ต้องการหรือความคาดหวังที่มีอยู่ และเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจะเกิดความพอใจ เป็นผลสะท้อนกลับไป

ยังจุดเริ่มต้น เป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก 

  ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ท่ีว่า “เจ้าหน้าท่ีให้

บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เหมือนกันทุกราย” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการด้วยความ

รวดเร็ว มีอัธยาศัย เพราะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มิลเล็ต (Millet) ได้กล่าว

เกี่ยวกับความพึงพอใจในงานบริการหรือความ สามารถท่ีจะพิจารณาว่า การให้บริการอย่างเท่าเทียม 

(Equitable Service) คือ การให้บริการที่มีความยุติธรรม

 3)  ด้านสภาพทางกายภาพ และภูมิทัศน์ พบว่า ความพึงพอใจของข้าราชการต�ารวจที่มีต่อ

การให้บริการของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่า ฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภธูรจงัหวดัร้อยเอด็ ได้ปรบัปรงุภมูทิศัน์ อาคารสถานทีข่องส�านกังานให้สวยงาม 

สะอาด สะดวกสบาย เหมาะสมทีจ่ะให้บรกิาร ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ สาทติย์ จนีาภกัดิ ์กล่าวว่า สภาพ

แวดล้อมของการบรกิาร สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบรกิารมีอทิธพิลต่อความพงึพอใจของลกูค้า 

ลูกค้ามักจะชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบอาคารสถานท่ีความสวยงาม

ของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นเิจอร์และการให้สสีนั การจดัแบ่งพืน้ที ่เป็นสดัส่วนตลอดจนการออกแบบ

วัสดุเครื่องใช้ในงานบริการ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “อาคารสถานที่

ให้บริการสะอาด สะดวก” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดได้ท�าการปรับปรุง พัฒนา

สถานีต�ารวจ บ้านพักต�ารวจ สภาพแวดล้อม ให้สะอาด สะดวกสบาย โดยค�านึงถึงผู้มารับบริการเป็นหลัก 

ทั้งด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม จัดอาคารสถานท่ี ให้สะอาด สะดวก สบาย พร้อมท่ีจะให้บริการ ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดของ สาทิตย์ จีนาภักดิ์ กล่าวว่า สถานที่บริการ การเข้าถึงบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้า

มีความต้องการย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ท�าเลที่ตั้งและการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึง 

เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าจึงเป็นเรื่องส�าคัญ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ท่ีว่า “มีเครื่องถ่าย

เอกสารไว้บริการ” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เครื่องถ่ายเอกสารจะมีไว้ใช้เฉพาะในส�านักงานเท่านั้น ยังไม่

ได้จัดไว้ให้บริการแก่ข้าราชการต�ารวจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประภาส เกตุแก้ว กล่าวว่า ความ 

พึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์จากการได้รับการตอบสนองความต้องการ 

ซึ่งแสดงออกมาทางพฤติกรรมซึ่งสังเกตได้จากสายตา ค�าพูด และการแสดงออกทางพฤติกรรม

 7.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการต�ารวจท่ีมีต่อการให้บริการของฝ่าย

อ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า 
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 1)  ข้าราชการต�ารวจที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายอ�านวยการ

ต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า การให้บริการของฝ่ายอ�านวยการไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบข้ันตอนและวิธีการท�างานให้ตรง

เป้าหมายของการบริหารงานคือ มีความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง ยุติธรรม และเกิดความพอใจแก่

ทุก ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือการบริการต่อข้าราชการต�ารวจด้วยกัน หรือกับประชาชนท่ัวไป  

ต้องจัดให้มีระบบสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบที่แน่นอน จึงท�าให้ข้าราชการต�ารวจท่ีมีอายุต่างกันมีความพึง

พอใจไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมวงศ์ พงศ์สถาพร เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพ  

การให้บริการ เป็นทัศนคติที่ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซ่ึงหากอยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้ (tolerance zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับ 

แตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผล 

ที่ได้รับจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง

 2)  ข้าราชการต�ารวจที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่าย

อ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้  

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ ก�าลังพล 

งานการข่าว งานนโยบายและแผน งานส่งก�าลังบ�ารุง และงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นงานที่ต้อง

ด�าเนินการในเร่ืองต่างๆ มากมาย จึงต้องให้บรกิารแก่ข้าราชการต�ารวจทุกระดบัการศกึษาด้วยความยตุธิรรม 

เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ จึงส่งผลให้ข้าราชการต�ารวจท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ 

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บัซเซลและเกลล์ (Buzzle and Gale)ได้กล่าวถึง คุณภาพ

การให้บริการจะดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของการบริการภายในองค์การท่ีเน้นความเป็นธรรมและ

คณุค่าของคน โดยองค์การทีใ่ห้บรกิารทีส่ามารถปฏบิตัต่ิอลกูค้า และบคุลากรขององค์การได้อย่างเท่าเทยีม

กัน ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการอย่างแท้จริง 

 3)  ข้าราชการต�ารวจท่ีมรีะดับช้ันยศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของฝ่ายอ�านวย

การต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี ้

อภปิรายได้ว่า ข้าราชการต�ารวจทีม่รีะดบัชัน้ยศต่างกนั ต่างต้องได้รบับรกิารจากฝ่ายอ�านวยการ ทัง้นีเ้พราะ

ฝ่ายอ�านวยการด�าเนนิการเกีย่วกบัสวสัดิการด้านต่าง ๆ  รวมท้ังการสงเคราะห์แก่ครอบครวัข้าราชการต�ารวจ 

พนักงานราชการ และลูกจ้าง ด�าเนินการเกี่ยวกับการฌาปนกิจศพของข้าราชการต�ารวจ พนักงานราชการ 

และลูกจ้าง ด�าเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลืออุปการะบุตร – ธิดาของข้าราชการต�ารวจ พนักงานราชการ 

และลูกจ้าง งานประชาสัมพันธ์ รับนโยบาย โครงการ และแผนงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ตลอดจน

เสนอแนะแนวนโยบาย โครงการ และแผนงานประชาสัมพันธ์เสนอผู้บังคับบัญชา งานจัดท�าแผน โครงการ 

งบประมาณด้านก�าลังพล รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ�านวน

อัตราก�าลังพลและอัตราเงินเดือนข้าราชการต�ารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดให้ถูกต้อง  

ตลอดจนแจ้งให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติทราบ รวมทั้งงานขออัตราเพิ่มใหม่และขอแปลงอัตรา ด�าเนินการ

เก่ียวกับการรับสมัคร การบรรจุและแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติราชการ การปฐมนิเทศข้าราชการต�ารวจ 
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พนกังานราชการ และลกูจ้าง และด�าเนนิการเกีย่วกับการพิจารณาความชอบ การเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือน 

การเพ่ิมค่าจ้าง และการขอเงินเพิม่พเิศษต่าง ๆ  ให้กบัข้าราชการต�ารวจ พนกังานราชการ และลกูจ้าง เป็นต้น 

ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการต�ารวจทุกชั้นยศ จึงท�าให้มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ ครอสบี้ (Crosby) กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการหรือ “service quality” นั้น เป็น

แนวคิดที่ถือหลักการการด�าเนินงานบริการที่ปราศจากข้อบกพร่อง และตอบสนองตรงตามความต้องการ

ของผู้บริการ และสามารถที่จะทราบของต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้ด้วย

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ โดย

แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวจัิยพบว่า ความพงึพอใจของข้าราชการต�ารวจทีม่ต่ีอการให้บรกิารของฝ่ายอ�านวยการ

ต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมท้ังสามด้านอยู่ในระดับมากดังนั้นคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษา

มาตรฐานนี้ไว้และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยพัฒนาระบบงานฝ่ายอ�านวยการให้มีความเข้มแข็งและ

สนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายอ�านวยการให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายงานเพื่อสร้าง แรงจูงใจให้แก่

ผู้ปฏิบัติงาน

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถน�ามาเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1)  ด้านขัน้ตอนการให้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของข้าราชการต�ารวจทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

ของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควร

รักษามาตรฐานนี้ไว้และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยก�าหนดขั้นตอนในการให้บริการที่มีความชัดเจน

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การให้บริการมี

ความโปร่งใส ยตุธิรรมและเท่าเทยีมกนั” ดงันัน้คณะผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้และพฒันาให้

ถึงระดับมากที่สุด โดยสร้างระบบการแข่งขันกันท�างานโดยยึดหลักการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “การให้บริการ

แต่ละขัน้ตอนมคีวามสะดวก รวดเรว็” ดงันัน้คณะผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้และพฒันาให้ถงึ

ระดับมากที่สุด โดยปรับระบบและวิธีการท�างานให้สั้นกระชับ สะดวก รวดเร็ว

 2)  ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร พบว่า ความพงึพอใจของข้าราชการต�ารวจทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

ของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควร

รักษามาตรฐานนี้ไว้และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยจัดเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ฝ่ายอ�านวยการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติในหน้าที่ของฝ่ายอ�านวยการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้น�า มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถท�าหน้าที่ได้ทั้งฝ่ายอ�านวยการและฝ่ายปฏิบัติการที่ดี

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก คอื ข้อ 2 ทีว่่า “เจ้าหน้าทีม่กีริยิา 

มารยาทสุภาพ เรยีบร้อย พดูจาไพเราะ ยิม้แย้มแจ่มใส และมมีนษุยสมัพนัธ์ด”ี ดงันัน้คณะผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง



Vol.5 No.1 January - June 2016368

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยก�าหนดนโยบายให้ข้าราชการต�ารวจของสถานี

ต�ารวจทกุนาย ต้องแสดงกริยิาวาจา ท่าทางทีส่ภุาพ และมบุีคลกิภาพท่ีเป็นมติร แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 

มีจิตใจที่พร้อมในการให้บริการแก่ข้าราชการต�ารวจด้วยกันรวมถึงประชาชน ทั้งในและนอกสถานีต�ารวจ

  ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ท่ีว่า “เจ้าหน้าท่ีให้

บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เหมือนกันทุกราย” ดังนั้นคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้

และพัฒนาให้ถึงระดับมากท่ีสุด โดยปลูกจิตส�านึกของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้บริการด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว และให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ

 3)  ด้านสภาพทางกายภาพ และภูมิทัศน์ พบว่า ความพึงพอใจของข้าราชการต�ารวจที่มีต่อ

การให้บริการของฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นคณะผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยก�าหนดแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง 

สถานที่และสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม�่าเสมอ 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “อาคารสถานที่

ให้บริการสะอาด สะดวก” ดังนั้นคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้และพัฒนาให้ถึงระดับมาก

ที่สุด โดยปรับปรุง มาตรฐาน เอกลักษณ์ ป้าย อาคารสถานที่ท�าการ ให้เป็นรูปแบบ อย่างชัดเจนและเป็น

สากล มีสิ่งอ�านวยความสะดวก และทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 6 ท่ีว่า “มีเครื่องถ่าย

เอกสารไว้บรกิาร” ดงันัน้คณะผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้และพฒันาให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดย

จัดหาเครื่องถ่ายเอกสารไว้คอยให้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของข้าราชการต�ารวจท่ีมีต่อการให้บริการของฝ่าย

อ�านวยการต�ารวจภธูร จงัหวัดร้อยเอด็ โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ เพือ่ให้ได้ข้อมลูรายละเอยีด ประกอบ

การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข การวางแผนและพัฒนาระบบการให้บริการและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

 2)  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของข้าราชการต�ารวจท่ีมีต่อการให้บริการของฝ่าย

อ�านวยการต�ารวจภูธร ในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับต�ารวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด ว่ามีความแตกต่าง

กันหรือไม่
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11.  ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ ทกุท่านทีไ่ด้ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ตลอดจนเจ้าหน้าทีท่กุ

ท่านที่ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมภู และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สมเกยีรต ิเกยีรตเิจรญิ ทีก่รณุารบัเป็นอาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์ ให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรกึษา และ

ตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก ประธาน

กรรมการ รองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมิตร และรองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ กรรมการ ท่ีให้ความรู้  

ค�าแนะน�า ข้อคิดเห็น ตรวจสอบ แก้ไข รูปแบบ และรูปเล่ม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอนมัสการ

ขอบพระคุณพระอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร (ทองปั้น) อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง 

มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ นายอาทติย์ แสงเฉวก อาจารยป์ระจ�าหลกัสูตรสาขา

วิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ห้องเรียนจังหวัด

ร้อยเอด็ และพนัต�ารวจโทหญงิสดใส ตาลทอง สารวตัรฝ่ายอ�านวยการ ต�ารวจภธูรจงัหวดัร้อยเอด็ ทีใ่ห้ความ

อนเุคราะห์เป็นผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืเพ่ือการวจิยั จนท�าให้สารนพินธ์เล่มนีส้�าเรจ็ลงได้อย่างสมบูรณ์

ขอขอบพระคณุผูบ้งัคบัการต�ารวจภธูรจงัหวดัร้อยเอด็ และข้าราชการต�ารวจทกุนาย ทีใ่ห้ความช่วยเหลอืใน

ด้านการให้ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลจนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

GUARDIANS’ PARTICIPATION IN PREPARING CHILDREN’S READINESS AT 

TAMBON NON TAN MUNICIPALITY’S PRESCHOOL CHILD DEVELOPMENT 

CENTRE IN MUANG ROI ET DISTRICT, ROI ET PROVINCE

ลัดดาวัลย์ อาจสด1

LADDAWAN ATSAD

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความ

พร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2. เพื่อเปรียบเทียบ

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล 

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ 

มส่ีวนร่วมของผู้ปกครองในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมอืง  

จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 106 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน การเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน 

และด้านทีมี่ค่าเฉลีย่ต�า่สดุ คอื ด้านการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ และด้านการมส่ีวนร่วม

ในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความ

พร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผู้ปกครองมี

ส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอด็ โดยจ�าแนกตามเพศ อาย ุและระดบัการศกึษา ทัง้โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ABSTRACT

Objectives of the research were: 1) to study guardians’ participation in preparing 

children’s readiness at Tambon Non Tan Municipality’s preschool child development 

centre in Roi Et province’s Muang district, 2) compare the former’s participation in preparing 

the latter’s readiness at its preschool child development centre, resting on variables of 

the former’s genders, ages and working experiences. The sampling group employed for this 

study comprised. The research instrument was five rating scale questionnaires. The  

statistics utilized for data analyses embraced frequencies, percentage, arithmetic mean, 

standard deviation and t-test. 

 Outcomes of the research findings: 1) Guardians’ participation in preparing 

children’s readiness at its preschool child development centre mentioned above was 

rated ‘high’ in the overall aspect. When taking into account of a single aspect, it revealed 

that the aspect with the highest mean was planning while the next two aspects with the 

lower means included resource allocation and evaluation, whereas the last aspect with 

the lowest mean was liaison. 2) The comparative results of their participation in  

educational management at its schools indicated that variables of the sampling groups’ 

genders, ages and working experiences showed no significant differences in their participation 

in educational management at its schools.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การศกึษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเดก็ตัง้แต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพืน้ฐานการอบรมเลีย้งดแูละ การส่งเสริม 

กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม 

วัฒนธรรมทีเ่ดก็อาศยัอยู ่ด้วยความรกัความเอือ้อาทร และความเข้าใจของทกุคน เพือ่สร้างรากฐานคณุภาพ

ชีวิตให้้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม (ขนิษฐา เปรมพงษ์, 2550, 

หน้า 8) และเด็กปฐมวัย เป็นวัยทองของชีวิตเป็นวัยเริ่มต้นของพัฒนาการทุก ๆ ด้านการอบรมเลี้ยงดูท่ี 

ถกูต้องเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะเป็นการส่งเสรมิให้เดก็ได้ เรยีนรูส้ิง่ต่าง ๆ  ได้ประสบการณ์ชวีติ เพือ่พฒันา

ความสามารถของตนเองในทุกๆ ด้าน ให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นสมาชิกที่ดี

ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ผู้ใหญ่ที่จะเกี่ยวข้องกับเด็กควรจะมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กในเรื่องการอบรมเลี้ยงดู 

บทบาทของพ่อแม่ในการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมทุก ๆ ด้านให้กับเด็ก  

เพือ่สังคมของเราจะได้คนทีม่ปีระสทิธภิาพสงู และเพือ่ความเจรญิก้าวหน้าของประเทศชาตต่ิอไป (วราภรณ์ 

รักวิจัย, 2540, หน้า 1) ส�าหรับเด็กก่อนวัยเรียนรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริม ให้เด็กก่อนวัย

เรียนได้รับการบรกิารเตรยีมความพร้อมในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น มกีารจดัตัง้ศนูย์ พฒันาการเดก็ สถานรบัเล้ียง 

เด็กในที่ท�างานและในสถานประกอบการ โดยด�าเนินการร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและ
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ครอบครัว

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จัดการ

ศึกษาโดยกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น เน้นเอาชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาวางแผน เสนอแนวคิด

ร่วมกบัโรงเรยีนหรอืสถานศึกษา เพือ่ให้การบรหิารจดัการศกึษามคีวามสอดคล้องกบั สภาพแวดล้อม สงัคม 

เศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่นโดยอาศัยวิทยากรแหล่งวิทยากรที่ส�าคัญในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมี

ความเข้มแข็งมีการถ่ายทอดความรู้ ความช�านาญที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาอยู่ ในรูปของการจัดการศึกษาให้เป็น

ระบบโดยอาศัยสถานศึกษาในท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

การจดักระบวนการศึกษาโดยให้ประชาชนมส่ีวนร่วมถอืว่าเป็นแนวทางการแก้ปัญหาได้ตรงประเดน็ 

และสอดคล้องกับความต้องการของชมุชน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2546 , หน้า 13 -14) ซึง่ใจทพิย์ เชือ้รตันพงษ์  

(2544, หน้า 267) ได้กล่าวว่าจากอดีตทีผ่่านมาชมุชนยงัไม่ได้เข้ามามส่ีวนร่วมเท่าทีค่วร ซึง่ ผลกระทบชมุชน 

จึงก่อให้เกิดปัญหาผู้ปกครองไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน โดย ธีรภัทร์ เจริญดี 

(2542, หน้า 3) ได้อธิบายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองไว้ว่า การสร้างพัฒนาการเด็กให้มีความเจริญ

งอกงามและการเรียนรู้ที่ดี การที่ผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมย่อมเป็นโอกาสท่ีดี ท่ีผู้ปกครองจะได้เรียน

รู้บทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็น นอกจากนั้นเด็กเล็ก ๆ ก็ชอบที่ให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมที่โรงเรียน เพราะฉะนั้น 

โรงเรียนจึงควรเป็นผู้ที่เริ่มหรือช่วยให้ผู้ปกครองเขา้มามีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือการเรียนการสอนและ

กิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนอีกด้วย และสิ่งที่ส�าคัญที่สุดก็คือ โรงเรียนจะต้องเป็นผู้เริ่มต้นน�าผู้ปกครองมาที่

โรงเรียน และช้ันเรียนด้วยความนับถือและเป็นกันเอง ซ่ึงถือเป็นนโยบายระหว่างการช่วยเหลือจากชุมชน

และผูป้กครอง อนัจะส่งผลช่วยให้กจิกรรมต่าง ๆ  ทัง้โรงเรยีนมผีลดยีิง่ขึน้ ผูป้กครองเป็นผูท่ี้มีบทบาทส�าคญั

ในการส่งเสริมการเรียนของเด็กเมื่อเด็กอยู่ที่บ้านและต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเรียนของเด็กด้วย  

ส่วนบทบาทหน้าท่ีของผูป้กครองในการสนับสนนุการศกึษาของบุตรหลานของตน คอื การสร้างความสมัพนัธ์ 

อนัดรีะหว่างสมาชกิในครอบครวั ซึง่จะช่วยสร้างความมัน่คงทางอารมณ์ และความมัน่ใจของเด็ก และเยาวชน 

การจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านที่ส่งเสริมการใฝ่รู้ เช่น การซื้อหนังสือวารสารต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการ

อ่าน และในปัจจุบันอาจต้องรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ด้วย การพาไปทัศนะศึกษา การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ

อนามัย โภชนาการ การถ่ายทอด วฒันธรรม และการอบรมให้เป็นคนดี บทบาทต่าง ๆ  เหล่าน้ีของผูป้กครอง

จงึมส่ีวนช่วยโรงเรยีนในการพฒันาเดก็ให้เจรญิงอกงาม ผูป้กครองและชมุชนจงึควรจะต้องเข้ามามส่ีวนร่วม

กับโรงเรียน

จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาให้ผูป้กครองมส่ีวนส�าคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ และพฒันา

เด็กร่วมกับคณะผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยได้ศึกษาเก่ียวกับบทบาท 

ปัญหา และแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน และ 3. ด้านการมีส่วน

ร่วมในการสนับสนนุศนูย์พฒันาเดก็เลก็ เพือ่น�าผลการวจิยัไปพฒันาบทบาทการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองใน

การส่งเสรมิการเรียนรูข้องศูนย์พฒันาเด็กเลก็ และได้แนวทางการวางแผนปรบัปรุงการท�างานร่วมกนัระหว่าง 

ผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อันส่งผลถึงการพัฒนาศักยภาพของ
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ผู้เรียน และเป็นการพัฒนาการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

2.  เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา

3. สมมติฐานของการวิจัย

1.  ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2.  ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.  ผูป้กครองทีม่รีะดับการศกึษา ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ ศนูย์พฒันา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล 

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งหมด 120 คน

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีขอบเขตของการวิจัยจ�าแนก

เป็น 3 ด้าน คือ

 1)  ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 2)  ด้านการมีส่วนร่วมใน การเสริมสร้างประสบการณ์แก่่นักเรียน 

 3)  ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่

  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

  

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ทราบสภาพการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็

เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน

การเตรยีมความพร้อมของเด็ก ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ และ

เป็นประเด็นในการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนก่อนหรือหลังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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5.3  ผลการวจัิยจะน�าไปใช้เป็นสารสนเทศในการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการเตรียมความพร้อม

ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้นต่อไป

5.4 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง 

จังหวัดร้อยเอ็ด

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากร (Population) ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน 

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวดัร้อยเอด็ ปีการศึกษา 2556 ซึง่เป็นผูป้กครอง 

รวมทั้งหมด 120 คน

6.2  กลุม่ตวัอย่าง (Sample) ได้แก่ ผู้ปกครองนกัเรยีน ศูนย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบลโนนตาล  

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 106 คน ได้จากการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้การ

เทียบจากตารางส�าเร็จรูปของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 103)

6.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถามข้อมลูเกีย่วกับ 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล 

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) คือ ความถี่ (Frequency)  

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิง

อนุมาน คือ การทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One – way ANOVA) หรือ (F-test)

7.  ผลการวิจัย

7.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี

ค่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด คอื ด้านการมส่ีวนร่วมในการเสรมิสร้างประสบการณ์แก่นกัเรยีน และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ 

คอื ด้านการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ และด้านการมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก ตามล�าดับ



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 375

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เข้าร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และเข้าร่วม

กิจกรรมการอนรุกัษ์วฒันธรรมประเพณีไทย เช่น วนัลอยกระทง รองลงมาคอื เข้าร่วมกจิกรรมวนักฬีาส ีและ

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ เข้าร่วมการประชุมครูและผู้ปกครอง 

 2)  ด้านการมส่ีวนร่วมใน การเสรมิสร้างประสบการณ์แก่นกัเรยีน พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ช่วยเสริมความรู้ ความคิดที่เด็กได้จาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ถ้าเด็กได้เรียนเกี่ยวกับสัตว์ ผู้ปกครองอาจพาเด็กไปสวนสัตว์ในวันหยุด รองลงมา 

คอื ส่งเสริมให้เดก็หยบิหนงัสอืมาอ่านในยามว่าง ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุคอื กระตุ้นหรอืเตอืนให้เดก็ท�ากจิกรรม

ตามที่ครูได้มอบหมาย

 3) ด้านการมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุศนูย์พฒันาเดก็เลก็ พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก รองลงมา คือ ช่วยซ่อมแซมเครื่องเล่นสนาม โต๊ะ เก้าอี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ช่วยควบคุมดูแลเด็ก 

ในเรื่องความปลอดภัยของเด็กขณะออกไปทัศนศึกษา

7.2  ผลการเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ ศนูย์พฒันา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 สมมติฐานที่ 1 ผู้ปกครอง ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปกครอง ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก 

ศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 2 ผู้ปกครอง ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก 

ศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

  สมมตฐิานที ่3 ผูป้กครอง ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มส่ีวนร่วมในการเตรยีมความพร้อมของ

เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยั พบว่า ผูป้กครอง ทีม่รีะดบัการศกึษา ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการเตรยีมความพร้อม

ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

8. อภิปรายผล

จากการสรปุผลการวจิยั มกีารน�าผลการวจิยัทีน่่าสนใจและน�ามาอภปิรายผลเพิม่เตมิตามประเด็น
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ต่างๆ ดังนี้ 

8.1  ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื ด้านการมส่ีวนร่วมใน การเสรมิสร้างประสบการณ์

แก่นักเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้าน

การมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก ผูป้กครองเลง็เหน็ถงึความส�าคญัใน

การมส่ีวนร่วมในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ ดงัที ่ธีรภทัร์ เจรญิด ี(2542 , หน้า 3) กล่าวว่า การมส่ีวนร่วม 

ของผู ้ปกครอง หมายถึง การสร้างพัฒนาการเด็กให้มีความเจริญงอกงามและการเรียนรู ้ท่ีดี การท่ี 

ผูป้กครองเข้าไปมีส่วนร่วมย่อมเป็นโอกาสท่ีด ีทีผู่ป้กครองจะได้เรยีนรูบ้ทบาท หน้าทีท่ีค่วรจะเป็น นอกจาก

นั้นเด็กเล็ก ๆ ก็ชอบที่ให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมที่โรงเรียน เพราะฉะนั้น โรงเรียนจึงควรเป็นผู้ที่เริ่มหรือช่วยให้ 

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนอีกด้วย และ

สิ่งที่ส�าคัญที่สุดก็คือ โรงเรียนจะต้องเป็นผู้เริ่มต้นน�าผู้ปกครองมาท่ีโรงเรียน และช้ันเรียนด้วยความนับถือ

และเป็นกันเอง ซึ่งถือเป็นนโยบายระหว่างการช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครอง อันจะส่งผลช่วยให้ 

กิจกรรมต่าง ๆ  ทัง้โรงเรยีนมผีลดียิง่ขึน้ผูป้กครองเป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการส่งเสรมิการเรยีนของเดก็เมือ่

เด็กอยู่ที่บ้าน และต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเรียนของเด็กด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวนุช 

ทานาม (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน

การจดัการศกึษาส�าหรบัเด็กปฐมวยั ในโรงเรยีนสอนภาษาจนีผลการวิจยัพบว่า ความต้องการของผูป้กครอง

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ วารี กติกา (2540, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

นักเรียนในการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชน อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่

สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับอนุบาล ทั้ง 6 ด้าน และสามารถมีส่วนร่วมในระดับมาก 

8.2  ผลการเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ ศนูย์พฒันา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า 

 ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบลโนนตาล  

อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตก

ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมต่างๆที่ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับ

ทางศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ เป็นสิง่ทีผู่ป้กครองปฏบิตัเิป็นประจ�า จงึท�าให้ผูป้กครอง ทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการ

ศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ไม่แตกต่างกัน ดังที่ นภเนตร ธรรมบวร (2541, 

หน้า 31) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันเพื่อ

ประโยชน์ของเดก็และพฒันาคณุภาพการศกึษา ดังนัน้ ถงึแม้ว่าผูป้กครองจะมเีพศ อาย ุและระดบัการศกึษา 

ต่างกม็ส่ีวนร่วมในการเตรยีมความพร้อมของเด็ก ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ เยาวนชุ ทานาม 

(2545, บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรือ่ง การศกึษาความต้องการของผูป้กครองเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการจดัการ

ศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนสอนภาษาจีนผลการวิจัย พบว่า ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับ

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
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ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม และด้านการประสานสัมพันธ์

ระหว่างบ้านและโรงเรยีนผูป้กครองมคีวามต้องการอยูใ่นระดบัมาก ส�าหรบัด้านการจดัหลกัสตูรตามปกตใิน

โรงเรียน และด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้ปกครองมีความต้องการระดับปานกลาง และผู้ปกครอง

ทีม่อีาชีพ และระดับการศึกษา ต่างกนั มคีวามต้องการเกีย่วกบัการจดัการศกึษาส�าหรบัเดก็ปฐมวยัแตกต่าง

กนั แต่ผูป้กครองทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิต่างกนั มคีวามต้องการเกีย่วกบัการจดัการศกึษาส�าหรบัเดก็ปฐมวยั

ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณเทียน ทุมพันธ์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาท

การมส่ีวนร่วมของผูป้กครองเด็กปฐมวยัทีใ่ช้การบ้านแบบมส่ีวนร่วม ผลการวจิยัพบว่า ผูป้กครองเดก็ปฐมวยั

ทีใ่ช้การบ้านแบบมส่ีวนร่วมมรีะดบัการปฏบิตัใินบทบาทการมีส่วนร่วมหลงัการทดลองมาก และเม่ือเปรียบเทยีบ 

ระดับการปฏิบัติในบทบาทแบบมีส่วนร่วมในภาพรวมพบว่า ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันเมื่อ 

จ�าแนกตามข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ระดบัการศกึษา ฐานะทางเศรษฐกจิ และอาชพีของผูป้กครองไม่แตกต่างกนั  

รวมทั้งผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่า รูปแบบการบ้านเหมาะสมมาก และการท�าการบ้านแบบมีส่วนร่วม  

มีประโยชน์มาก

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผลโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

9.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 จากการวิจัย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงควรคง

สภาพไว้และด�าเนินการพัฒนาให้สูงขึ้น ส่วนในด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ

ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่านั้น ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเก่ียวข้อง  

ควรที่จะหาแนวทางพัฒนาด้านนี้ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป 

9.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป

 จากผลการวิจัย “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” มีประเด็นท่ีผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ท่ีสนใจ  

จะวิจัยต่อยอด ดังต่อไปนี้ จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้

 1)  ควรศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 2)  ควรศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 3)  ควรศึกษาปัญหาการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการเตรยีมความพร้อมของเดก็ ศูนย์พฒันา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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เล็กเทศบาลต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทาง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ ดร.กุศล ศรีสารคาม อาจารย์ที่

ปรกึษาหลกั และดร.สมัฤทธิ ์แก้วสมบติั อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม ทีก่รณุาให้ค�าปรึกษาและเอาใจใส่ด้วยดเีสมอมา 

ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทกุท่าน ในสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวิทยาลยัมกฏุราชวทิยาลยั 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค�าปรึกษา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน ท�าให้งานวิจัยมีความ

สมบูรณ์ยิ่งข้ึน และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ รวมท้ังให้ค�าแนะน�าแก้ไข
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากน้ียังได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ปกครองทุกคนในตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยท�าให้ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยดี

ขอขอบคุณครอบครัว ตลอดจนญาติพ่ีน้องท่ีเป็นก�าลังใจ ให้การสนับสนุนผู้วิจัยตลอดมา คุณค่า

และเป็นประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี บูรพาจารย์ และผู้มี

พระคณุทกุท่าน ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั ทีท่�าให้ข้าพเจ้าเป็นผูม้กีารศึกษาและประสบความส�าเรจ็มาจนตราบ

เท่าทุกวันนี้
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

RETIREES’S SATISFACTION WITH LIVING ALLOWANCE PAYMENT SERVICE 

 OF TAMBON KHAM PHAUNG MUNICPALITY IN PHOCHAI DISTRIC,  

ROI ET PROVINCE

วราพงศ์ วรอนุ1

WARAPONG WORRAANU

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารจ่าย

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุองเทศบาลต�าบลค�าพองุ อ�าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัร้อยเอ็ด ) เพือ่เปรยีบเทียบความพงึพอใจ

ต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธ์ิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ของ

ประชาชนซึ่งมีเพศ อายุ และการประกอบอาชีพต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับ 

การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ ผู้สูงอายุซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 294 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�านวน 22 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 

ทั้งฉบับเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ  

F-test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ

เทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงิน และด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก, 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ประชาชนซึ่งมีเพศ อายุ และการประกอบอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบ้ีย

ยงัชพีผู้สูงอายขุองเทศบาลต�าบลค�าพองุ อ�าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3) ประชาชนได้เสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

ของเทศบาลต�าบลค�าพองุ อ�าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัร้อยเอด็ ล�าดบัตามความถีส่งูไปหาต�า่สามอนัดบัแรก ได้แก่ 

ควรมี ค�าร้อง ค�าขอ คู่มือการให้บริการ และแบบฟอร์มต่าง ๆ ไว้บริการอย่างเพียงพอ เจ้าหน้าท่ีควรให้

บริการตรงต่อเวลาและท�าหน้าที่ให้ข้อมูลแทนกันได้ และควรลดข้ันตอนในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้

รวดเร็วยิ่งขึ้น

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ABSTRACT

This thematic paper serves the purposes: 1) to study retirees’ satisfaction with  

officials’ living allowance payment services at Tambon Kham Phaung Municipality in 

Phochai district of Roi Et province, 2) to compare the former’s satisfaction with the latter’s 

living allowance payment services at the mentioned municipality to variables of genders, 

ages and careers, and 3) to examine the former’s suggestions for upgrading the latter’s 

service. The samples count in 294 service recipients at the aforesaid municipality. The 

research instrument is five-rating scale questionnaires, in which each of entire questions 

possesses the reliability at .95. The statistics utilized for the research encompass  

percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test by making use of the computer 

software package to facilitate the analyses. 

Outcomes of research findings: 1) Retirees’ satisfaction with officials’ living  

allowance payment services at Tambon Kham Phaung Municipality in Phochai district of 

Roi Et province has been rated ‘high’ in the overall aspect, as has been scored in terms of 

each of three aspects. These aspects ranked in descending orders of means include: i)  

officials rendering services, ii) steps and methods of paying living allowance and iii) the 

place and facilitators. 3) Retirees’ suggestions for enhancing officials’ living allowance  

payment services at the above municipality have been recommended in descending orders 

of three frequencies. Firstly, there should have sufficient, relevant forms, service manuals 

and different forms. Secondly, they must start work on time. In addition, officials on duty 

should interchangeably give data/information. Finally, there should reduce the  

bureaucratic hassle of living allowance payment so as to make it faster. 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เป็นการบริการท่ีรัฐเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการในสถานสงเคราะห์

หรือศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ (Institute) มาสู่บริการที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2535 ซ่ึงถือเป็นการจัดสวัสดิการด้านการเงินและรายได้ให้กับ 

ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทุกข์ยาก ถูกทอดทิ้งฐานะยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู รัฐบาลได้

จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เป็นเงิน 300 บาท/คน/เดือนจนตลอดชีพ  

ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และคณะรัฐมนตรีได้ประชุมและมี

มติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิม 300 บาท/เดือน เป็น

คนละ 500 บาท/เดือน ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2549 ซึง่กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร (กรมประชาสงเคราะห์

เดิม) ยกเลิกระเบียบ กรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ได้แก่ ระเบียบกรม
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ประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543 และระเบียบ 

กรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย, 2546, หน้า 185)

การด�าเนินงานด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย 

จงัหวัดร้อยเอด็ ปัจจุบนั ม ี13 หมูบ้่าน ด�าเนนิงานเป็นไปตามแนวทาง หลกัเกณฑ์และวธิกีารตามทีก่ระทรวง

มหาดไทยก�าหนด งบประมาณได้รับการจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง เพื่อจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุตาม

บัญชีรายชื่อ ตามช่วงอายุแบบขั้นบันได จ�านวน 600,700,800, 1,000/เดือน ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลต�าบล

ค�าพอุง  จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน โดยจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอ�านาจ

ตามหนังสือมอบอ�านาจจากผู้สูงอายุผู ้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2552 แบบขัน้บนัไดและต้อง

จ่ายก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน (เทศบาลต�าบลค�าพอุง, 2555, (อัดส�าเนา).)

สภาพการการให้บริการจ่ายเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายใุนชุมชนเทศบาลต�าบลค�าพองุ อ�าเภอโพธิชั์ย จงัหวดั

ร้อยเอ็ด จากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร (SWOT) เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาประจ�าปี 2556 พบว่า  

การบริการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายยุงัพบข้อบกพร่องบางประการ ได้แก่ สถานทีใ่ห้บรกิารคบัแคบ ขาดการน�า

เทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิานและไม่เพยีงพอ จงึท�าให้การจดัเกบ็เอกสารไม่ได้มาตรฐานไม่เป็น

ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการที่ ผู้รับบริการได้รับบริการไม่ครบถ้วนจึงท�าให้บริการจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขาดประสิทธิภาพ แต่เทศบาลได้มีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างาน ระบบงาน 

ขั้นตอน ให้มีลักษณะกะทัดรัด คล่องตัว รวดเร็วและชัดเจน พร้อมท้ังน�าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ใน

กระบวนการท�างานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ แต่การให้บริการท่ีผ่านมายังประสบปัญหาใน

เรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งได้รับข้อติติงที่ได้จากกล่องแสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียนเก่ียวกับ 

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เทศบาลต�าบลค�าพอุง, 2556, (อัดส�าเนา)

จากปัญหาทีก่ล่าวมาในเบือ้งต้นผูว้จิยัในฐานะเป็นพนกังานเทศบาลทีร่บัผดิชอบงานด้านสวสัดกิาร

สงัคมด้านเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายขุองเทศบาล จึงมคีวามสนใจศกึษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิาร

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนข้อเสนอแนะใน

การด�าเนนิงานสวสัดกิารสงัคมด้านเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุทัง้นีข้้อมลูและข้อเทจ็จริงทีไ่ด้จากการศกึษาจะได้น�า

ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เทศบาลต�าบลค�าพอุง สามารถด�าเนินงาน

สวัสดกิารสังคมด้านเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายใุห้เกดิประสทิธผิลมากยิง่ข้ึน รวมท้ังน�าไปเป็นแนวทางในการปรบัปรงุ

การด�าเนินงานให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในท้องท้องถิ่นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล

ต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลต�าบล 

ค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ และประกอบอาชีพ ต่างกัน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบล 

ค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

1.  ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุองเทศบาล

ต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2.  ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพของเทศบาลต�าบล

ค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพของ

เทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ประชาชนทีป่ระกอบอาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุอง

เทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร 

 ได้แก่ ผูส้งูอายซุึง่อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิชั์ย จงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 

1,112 คน (ส�านักปลัดเทศบาลต�าบลค�าพอุง, 2557, หน้า 3) 

4.2  ขอบเขตเนื้อหา 

 ได้แก่ ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายขุองเทศบาลต�าบล

ค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็นสามด้าน ได้แก่

 1)  ด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก

 2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 3)  ด้านขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงิน

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 ได้แก่ เทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ท�าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล

ต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

2.  ท�าให้ทราบผลของการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุของ

เทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประกอบอาชีพต่างกัน

3.  ท�าให้ทราบว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบล 

ค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4.  น�าผลจากการวิจัยคร้ังนี้ไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย (Population) ได้แก่ ผู้สูงอายุซ่ึงอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบล 

ค�าพองุ อ�าเภอโพธิชั์ย จงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 1,112 คน (ส�านกัปลดัเทศบาลต�าบลค�าพองุ, 2557, หน้า 3) 

6.2 กลุม่ตวัอย่าง (Sample) ได้แก่ ผูสู้งอายซ่ึุงอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธ์ิชัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (อ้างใน สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549, หน้า 48) 

จ�านวนทั้งสิ้น 294 คน 

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) สอบถามเกี่ยวกับ

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวนสามข้อ ได้แก่ เพศ อายุ และการประกอบอาชีพ

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในสามด้าน ได้แก่ 1) ด้านสถานที่

และสิง่อ�านวยความสะดวก 2) ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บริการ และ 3) ด้านข้ันตอนและวธิกีารจ่ายเงนิ ซึง่มลีกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert Scales) โดย

แบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

 ตอนที่ 3 ค�าถามลักษณะปลายเปิด (Open–ended Question) สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ทั้ง 3 ด้าน

6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) คือ ความถี่ (Fre-

quency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ

สถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  

ทางเดียว (One – way ANOVA) หรือ (F-test)

7.  ผลการวิจัย

7.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ

เทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงิน และด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก

 เมื่อสรุปผลการวิจัยเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 1)  ด้านสถานที่และส่ิงอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้

บรกิารจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 7 ที่ว่า “ภายในสานักงานสะอาด และเป็นระเบียบ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ ข้อ 8 ที่ว่า “มีกล่องส�าหรับรับฟังความคิดเห็นของผู้มารับบริการ”

 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่

มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื ข้อ 3 ทีว่่า “เจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิารปฏบิตัเิท่าเทยีมกบัทกุคน” ส่วนข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อย

ที่สุดคือ ข้อ 6 ที่ว่า“เจ้าหน้าที่มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในการให้บริการ”

 3) ด้านขัน้ตอนและวธิกีารจ่ายเงนิ พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดย

ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียมากทีส่ดุคอื ข้อ 3 ทีว่่า“การให้บรกิารผูร้บัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายเุป็นไปตามล�าดบัก่อนหลงัอย่าง

ยตุธิรรม” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื ข้อ 8 ทีว่่า“งบประมาณทีจ่ดัไว้ส�าหรบัช่วยเหลอืผูสู้งอายมุจี�านวน

ที่เพียงพอ”

7.2  การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ประชาชนซ่ึงมีเพศ อายุ และการประกอบอาชีพต่างกัน  

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัด

ร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ซึ่งผลการเปรียบเทียบสรุปได้ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนซึ่งมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพ 

ผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนซึ่งมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนซึ่งมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนซึง่มรีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนซึ่งมีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนซึง่มอีาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพี

ผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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8.  อภิปรายผล

จากการสรปุผลการวจิยั มกีารน�าผลการวจิยัทีน่่าสนใจและน�ามาอภปิรายผลเพิม่เตมิตามประเด็น

ต่างๆ ดังนี้ 

8.1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ

เทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้

อภปิรายได้ว่า การให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุองเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัร้อยเอด็

เป็นทีย่อมรับของประชาชนและการให้บรกิารสามารถสร้างความพงึพอใจให้ประกบัประชาชนผูม้าใช้บรกิาร 

ไม่ว่าสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในส�านักงานสะอาด และเป็นระเบียบ อุปกรณ์เครื่องมือ

ส�านกังานมพีร้อมส�าหรบัการอ�านวยความสะดวกในการให้บรกิาร การให้บรกิารของเจ้าหน้าทีท่ีใ่ห้ให้บรกิาร

ปฏิบัติเท่าเทียมกับทุกคน เกียรติและให้ความส�าคัญกับประชาชนที่มารับบริการด้วยความเสมอภาคและ 

เท่าเทยีมกนั ให้การตอ้นรบัดว้ยความยิม้แย้ม แจ่มใส ขัน้ตอนและวธิีการจ่ายเงนิ เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายใุหบ้รกิาร 

มีการจัดระบบการให้บริการตามล�าดับก่อน-หลังของการติดต่อขอรับบริการ มีเจ้าหน้าที่ดูแลและอธิบาย 

ขัน้ตอนอย่างชดัเจน ขัน้ตอนการให้บรกิารแต่ละขัน้ตอนมีความสะดวกรวดเร็ว ประชาสมัพนัธ์ให้ข้อมลูข่าวสาร 

การด�าเนินการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างสม�่าเสมอ ดังนั้นจึงท�าให้ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม  

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิราภรณ์ จันทร์แก้ว ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุองเทศบาลต�าบลโพนทอง อ�าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธ์ุ” 

พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลโพนทอง  

อ�าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของสมหญงิ กล่ินซ้อน 

ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลบ้านดู่ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ของเทศบาลต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

8.2  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบล

ค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนซึ่งมีเพศ อายุ และประกอบอาชีพต่างกัน 

 ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนซึง่มเีพศ อาย ุและประกอบอาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการ

ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และราย

ด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่า การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการ

ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค มาตรฐานเดยีวกนั ให้ความเท่าเทยีมกบัทุกคน ยดึความถูกต้องตาม

ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ จึงท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่าย

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุของเทศบาลต�าบลค�าพองุ อ�าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัร้อยเอด็ ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังาน

วิจัยของจิราภรณ์ จันทร์แก้ว ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลโพนทอง อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์” พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สมหญิง กลิ่นซ้อน ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ

เทศบาลต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” พบว่า ประชาชนซึ่งมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม  

ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์ จันทร์แก้ว ได้วิจัยเรื่อง  

“ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยังชพีผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลโพนทอง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดกาฬสินธุ์” พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผลโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

9.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

ของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น เทศบาลต�าบล 

ค�าพอุง อ�าเภอโพธ์ิชัย ควรรักษามาตรฐานของการให้บริการประชาชนทั้งสามด้าน คือ ด้านสถานที่และ 

สิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านข้ันตอนและวิธีการจ่ายเงิน ไว้ต่อไป และน�า 

ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะของประชาชน และระดับความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละด้านมาพิจารณา

ก�าหนดแนวทางการพัฒนาการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด และปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีกว่าท่ีเป็นอยู่และพัฒนาให้ยิ่งข้ึนๆ ไปจนถึงระดับมากท่ีสุด  

โดยค�านึงถึงการบริการด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกเป็นอันดับแรก เพราะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

9.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป

 ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจ่ายเบ้ียยงัชพีผูส้งูอายขุอง

เทศบาลต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏว่า ด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก  

มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น ควรมีการวิจัยสภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหา การให้

บริการด้านสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกในการให้บริการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบล 

ค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
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11.  ค�าขอบคุณ

 สารนิพนธ์เรือ่ง “ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารจ่ายเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายขุองเทศบาล

ต�าบลค�าพอุง อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด” ส�าเร็จได้เพราะผู้วิจัยได้รับความเมตตาจาก พระราชปริยัติ

วิมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่ได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบณัฑติ สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง ท�าให้ผูว้จิยัได้มโีอกาสศกึษา จงึขอกราบนมสัการขอบพระคณุ

เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ 

อุดม พิริยสงิห์ อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม ทีไ่ด้กรณุาให้ค�าปรกึษา แนะน�า ตลอดจนช้ีแนะแนวทางในการปรับปรงุ

แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมภู ประธานกรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุกิจ  

ชัยมุสิก และดร.ยุทธนา ปราณีต กรรมการสอบที่ได้กรุณาให้ค�าแนะน�า ชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องต่าง ๆ

 ขอขอบคุณ นางภัทรนิษฐ์ ยุบลนิตย์ นางสาวสว่างจิตร ถินกระไสย์ และจ.ส.ต.บรรเลง ยุบลเขต  

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษา แนะน�า ตลอดจนชี้แนะแนวทาง

ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 

ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลค�าพอุง ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

วิจัยครั้งนี้ด้วยดี และขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าทีห้่องสมดุ/บรรณารกัษ์ ห้องสมดุมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขต

ร้อยเอ็ดทุกท่านที่อนุเคราะห์ และให้ความสะดวกในการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ที่ให้ค�าชี้แนะ 

แนะน�าด้วยดีเสมอมา

คณุค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากสารนพินธ์ฉบบันี ้ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคณุบดิา มารดา 

ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด  

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  

RESIDENTS’ PARTICIPATION IN DRAWING UP DEVELOPMENT PLANS OF 

TAMBON MUANG LAT ADMINISTRATION ORGANIZATION IN  

CHANG HAN DISTRICT, ROI ET PROVINCE

วิเชียร อ่อนประทุม1

WICHIAN ONPRATOOM

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม

ในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่

มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประชาคมหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน จ�านวน 123 คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง

โดยเทียบตามตารางส�าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan) เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ (Reliability) เท่ากับ 

0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถติอินมุานหรอือ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ 

การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F - test

ผลการวจัิยพบว่า 1) การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

อยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการร่วมก�าหนดปัญหา

และความต้องการ ด้านการร่วมจัดท�าแผนและโครงการ ด้านการร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา อบต. และด้าน

การร่วมติดตามประเมินผล ตามล�าดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ

การศกึษา และประกอบอาชพี ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด 

อ�าเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยั

ที่ตั้งไว้ และ 3) ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับตามความถี่สูงไปหาต�่า สามอันดับแรก ได้แก่ ควร

1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วิทยาเขตร้อยเอด็.
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ตดิตามประเมนิผลร่วมกบัประชาชนอย่างต่อเน่ือง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบในทกุแผน และ

ทุกโครงการ และควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมข้อมูลร่วมก�าหนดปัญหาและ

ความต้องการ

ABSTRACT

This research serves the purposes: 1) to study residents’ participation in drawing 

up development plans of Tambon Muang Lat Administrative Organization in Chang Han 

district of Roi Et province, 2) to compare their participation in drawing up development 

plans of the preceding administration organization to variables of their genders, ages,  

educational levels and careers, and 3) examine suggestions for their participation in draw-

ing up its development plans. The sampling groups comprise 123 residents living in twelve 

villages, whose statuses are village headmen, local administrative organization members, 

every career representative of agriculturalists, housewife groups, public health volunteer 

groups, civil disaster mitigation volunteers and villagers. A number of the samples have 

been set through R..V. Krejcie’s and D.W. Morgan’s table. The research instrument is  

five-rating scale questionnaires, with the reliability for entire questions at 0.94. The statistics 

for data analyses incorporate frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and 

F-test (One-way ANOVA). 

Research findings: 1) Residents’ participation in drawing up development plans 

of Tambon Muang Lat Administrative Organization in Chang Han district of Roi Et province 

have been rated ‘neutral’ in the overall aspect. In terms of a single one, all four aspects 

have scored ‘neutral’. Those aspects ranked in descending orders of means take in aspects 

of setting problems and requirements, participating plans and projects, scrutinizing tambon 

development plans, undertaking follow-up and assessments respectively. 2) The hypoth-

esis testing results have revealed that variables of residents’ genders, ages, educational 

levels and careers bear no significant differences in their participation in drawing up its 

development plans, thereby being not conducive to the formulated hypotheses.  

3) Residents’ suggestions for participating in drawing up its development plans in descend-

ing orders of frequencies have been that opportunities should be open to residents to: 1) 

follow up assessment continually, 2) mutually scrutinize every plan and project, 3) check 

annual expenditure budgets, and should make public relations to keep residents informed 

in advance so as to prepare data to set problems and requirements.
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1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นใหม่ท่ีสุดตามพระราช

บญัญตัสิภาต�าบล และองค์การบรหิารส่วนต�าบล พ.ศ.2537 ประกาศในพระราชกจิจานเุบกษากฤษฎกีาเล่ม

ที่ 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ทั้งนี้

เนือ่งมาจากรฐับาลต้องการกระจายอ�านาจไปสูท้่องถิน่ โดยให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการบรหิารงานท้องถิน่ 

ของตน ในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต�าบลจะจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยการยกฐานะ

สภาต�าบลที่มีเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 3 ปีย้อนหลังเฉลี่ยไม่ต�่ากว่าปีละ 150,000 บาท และมีฐานะเป็น

นิติบุคคล และส่วนราชการท้องถิ่น การด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลจะมีความเป็นอิสระและมี

อ�านาจในการก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการและการตัดสินใจในการด�าเนินงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่มอี�านาจในการออกข้อบงัคบัต�าบลเพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการ และมีผลบงัคบัใช้กบัราษฎร ภายใน

เขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�าบล ภายใต้อ�านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก�าหนด (นันทวัฒน์  

บรมานันท์, 2550, หน้า 17) การด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลจะเป็นไปตามนโยบายของการ

บริหารของคณะกรรมการบริหาร โดยมีพนักงานส่วนต�าบลเป็นผู้ปฏิบัติ ท้ังนี้จะมีสภาองค์การบริหารส่วน

ต�าบลเป็นผูค้วบคมุในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพฒันาต�าบล

และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

การจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลมีกระบวนการส�าคัญตั้งแต่การร่วมก�าหนดปัญหา 

และความต้องการจนมกีารร่วมติดตามประเมนิผล เพือ่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพฒันา

ท้องถิน่ให้ได้มากทีส่ดุ เพราะประชาชนถอืได้ว่าเป็นบุคคลทีม่อี�านาจอย่างแท้จรงิในการตรวจสอบการปฏบิตัิ

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบล ตามครรลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่อ�านาจสูงสุดเป็นของ

ประชาชน ทั้งนี้ก็เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเป็นหลักในการจัดท�าแผนนั้นเอง จึงได้แบ่งรูปแบบ

ของการมส่ีวนรวมในการจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่ คอื การร่วมก�าหนดปัญหาและความต้องการ การร่วมจัด

ท�าแผนและโครงการ การร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา และการร่วมติดตามประเมินผล (กรมการปกครอง, 

2549, หน้า 19)

องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนา

ต�าบลโดยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมจัดท�าแผนดังกล่าวอย่างเต็มที่ แต่ปรากฏว่ามี

ประชาชนเข้าร่วมเป็นบางส่วน และบางข้ันตอนเท่านัน้ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถานที ่ช่วงเวลานดัหมาย ในการ

ประชุมแต่ละกิจกรรมตามขั้นตอน ประชาชนไม่สะดวก หรือติดภารกิจการงานประจ�าวัน เป็นผลท�าให้

โครงการพัฒนาตามแผนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ทั่วถึง และไม่เท่าเทียมกันทุกหมู่บ้านหรือไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ เพือ่น�าผลการวจิยั

ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ ให้มปีระสทิธิภาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ

แก่ประชาชนต่อไป 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 397

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพือ่ศกึษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด  

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด 

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ต่างกัน

2.3 เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1  ประชาชนซึง่มเีพศ ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด  

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนซึง่มอีาย ุต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด  

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

3.3  ประชาชนซึง่มรีะดบัการศกึษา ต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

3.4  ประชาชนซ่ึงประกอบอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

4.  ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด 

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของการวิจัยดังต่อไปนี้

4.1 ขอบเขตด้านประชากร

 ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัด

ร้อยเอ็ด ได้รับเลือกตั้งเป็นประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน โดยเทียบสถิติตามบัญชีรายช่ือการจัดตั้ง

ประชาคมแต่ละหมูบ้่าน ประกอบด้วย ผูใ้หญ่บ้าน สมาชกิ อบต. กรรมการหมูบ้่าน ผูแ้ทนกลุม่อาชพีทกุกลุม่ 

ผูแ้ทนกลุม่เกษตร ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน อสม. สมาชกิ อปพร.และประชาชนในหมูบ้่าน รวมทัง้สิน้ จ�านวน 180 คน

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ได้แก่ การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด 

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยไว้จ�าแนกเป็นสี่ด้าน ดังนี้

 1)  ด้านการร่วมก�าหนดปัญหาและความต้องการ

 2)  ด้านการร่วมจัดท�าแผนและโครงการ 

 3)  ด้านการร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา  

 4)  ด้านการร่วมติดตามประเมินผล
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4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

4.4 ขอบเขตระยะเวลา

 ได้แก่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2558

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ได้ทราบการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด 

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.2 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบล

ม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ  

ต่างกัน

5.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4 สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 

ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจงัหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

6. วิธีการด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากร ได้แก่ ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจงัหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเลือกตั้งเป็นประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ตามบัญชีรายชื่อการจัดตั้งประชาคม

แต่ละหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. กรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ผู้แทน

กลุ่มเกษตร ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน อสม. สมาชิก อปพร.และประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 180 คน 

(องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด, 2554, (อัดส�าเนา).

6.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร 

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเลือกตั้งเป็นประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ตามบัญชีรายชื่อการจัดตั้งประชาคม

แต่ละหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. กรรมการหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ผู้แทน

กลุ่มเกษตร ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน อสม. สมาชิก อปพร.และประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น จ�านวน 180 คน 

ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบตามตารางส�าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (R.V. Krejcie and D.W. Mor-

gan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 123 คน (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2548 หน้า 328)

 6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และแบบ

เลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และประกอบอาชีพ 
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  ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกระดับการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัด

ร้อยเอ็ด มี 5 ช่วงระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) ค�าถามข้อ

เสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด 

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

6.4  สถิตท่ีิใช้ในการวจัิย ได้แก่ สถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถ่ี (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอ้างอิง 

(Inferential Statistics) การทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One–way ANOVA) หรือ F-test

7.  ผลการวิจัย

7.1  ผลการวเิคราะห์การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่

ในระดบัปานกลางทัง้สีด้่าน เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ด้านการร่วมก�าหนดปัญหาและ

ความต้องการ ด้านการร่วมจัดท�าแผนและโครงการ ด้านการร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา และด้านการร่วม

ติดตามประเมินผล เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

 1)  ด้านการร่วมก�าหนดปัญหาและความต้องการ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วม

ก�าหนดปัญหาความต้องการโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากสองข้อ 

และอยู่ในระดับปานกลางห้าข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 1 ท่ีว่า “เข้าร่วมประชุมกับคณะ

กรรมการเพื่อก�าหนดทิศทางปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อ 3 

ที่ว่า “ร่วมเสนอแนะค้นหารูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาของหมู่บ้าน” 

 2)  ด้านการร่วมจัดท�าแผนและโครงการ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมจัดท�าแผนและ

โครงการ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางห้าข้อ และอยู่ใน

ระดับปานกลางสองข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “วิเคราะห์ และพิจารณาล�าดับปัญหา และ

ความต้องการของหมู่บ้าน เสนอขอจัดท�าแผนพัฒนา” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วม

ก�าหนดนโยบาย รูปแบบการจัดท�าแผน และโครงการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน” 

 3) ด้านการร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา อบต. พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด

ท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการร่วมตรวจสอบแผน

พัฒนา อบต. โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ ข้อที่
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มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ติดตามตรวจสอบเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนา อบต. หลังจากที ่

คณะกรรมการจดัท�าแผนฯจดัท�าเสรจ็” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื ข้อ 3 ทีว่่า “ตดิตามตรวจสอบ และ

แสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนา อบต. ต่อคณะกรรมการจัดท�า

แผนฯ” 

 4) ด้านการร่วมติดตามประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจงัหาร จงัหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมตดิตามประเมินผล โดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางหกข้อ และอยู่ในระดับน้อยหนึ่งข้อ  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับแผน และโครงการที่ได้น�าเสนอตรงกับ

ความต้องการของหมู่บ้าน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ติดตามประเมินผลการตัดสินใจ

ของอบต. ในแก้ไขปัญหา และความต้องการของหมู่บ้านอย่างเร่งด่วน” 

7.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนซึ่งมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

 ผลการวจัิยพบว่า ประชาชนซึง่มเีพศต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนซึ่งมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

 ผลการวจัิยพบว่า ประชาชนซึง่มอีายตุ่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนซ่ึงมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนซึ่งมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

 สมมตฐิานที ่4 ประชาชนซึง่ประกอบอาชีพต่างกนั มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนซึ่งประกอบอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

8.  อภิปรายผล

การวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด 

อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยที่น่าสนใจเห็นควรน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอ 

จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอ

จงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า องค์การบรหิารส่วนต�าบล

ม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาได้เต็มที่ 

ก�าหนดเวลาไม่เหมาะสม การประชาสัมพันธ์ไม่ทัว่ถึง ประชาชนขาดความสนใจและไม่กระตือรือร้น ไม่กล้า

แสดงออก และการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ผลการวิจัยในประเด็นนี้ 

สอดคล้องกับสรุปค�าสัมภาษณ์ของผู้รู้ที่ว่า เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาได้ 

ไม่เตม็ที ่ก�าหนดเวลาไม่เหมาะสม การประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถึง ประชาชนขาดความสนใจและไม่กระตอืรือร้น 

ไม่กล้าแสดงออก และการจดัสรรงบประมาณไม่เพยีงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ไม่สอดคล้องกบั

การวิจัยของ ทวิทย์ โพธิเสส (2550, บทคัดย่อ) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ การมีส่วนร่วมของประชาคม

ในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลวังไชย อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” ผลการศึกษา

พบว่า “การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก และไม่สอดคล้องกับการวิจัยของธิติกานต์ แสนไทย ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ

ประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต�าบล

ภูหอ อ�าเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจัดท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมก�าหนดปัญหา ความต้องการ อยู่ในระดับ

ปานกลาง และมีค่าเฉล่ียมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนให้ความส�าคัญกับจัดท�าแผนการ

พัฒนาต�าบลและมีความต้องการให้การจัดสรรงบประมาณกระจายอย่างทั่วถึง และเกิดความเป็นธรรม  

ซึ่งไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ ธิติกานต์ แสนไทย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาคมในการ

จดัท�าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต�าบล : ศึกษาเฉพาะกรณอีงค์การบรหิารส่วนต�าบลภหูอ อ�าเภอภหูลวง 

จังหวัดเลย” ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ภูหอ อ�าเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม

ก�าหนดปัญหา ความต้องการ ส่วนการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการร่วมติดตามประเมินผล 

ที่เป็นเช่นนี้อภปิรายได้ว่า เมื่อประชาชนเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาต�าบลในระดับหมู่บ้าน มิได้

ติดตามหรือสอบถามว่าโครงการที่ตนเองเสนอให้บรรจุลงในแผนพัฒนาต�าบลได้น�าไปจัดท�าเป็นข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรอืไม่ เพราะคดิว่ามใิช่หน้าท่ีของตน ดงันัน้ประชาชนจงึเพียงแต่ดกูารบรหิาร

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่าง ๆ มิได้เข้าไปตรวจสอบ

โดยตรง จึงมีส่วนร่วมต�่ากว่าทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ณัฐณิชา กงพะลี ได้ท�าวิจัย “การมีส่วน
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ร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลแก่งเลิงจาน อ�าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต�าบลแก่งเลิงจาน อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล 

อยู่ในระดับปานกลาง

เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อเกีย่วกับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด น�ามาอภิปรายได้ดังนี้

1)  ด้านการรว่มก�าหนดปัญหาและความต้องการ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมก�าหนดปัญหาและ

ความต้องการ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองมาก จึงเข้าร่วมประชุม

เพ่ือเสนอความต้องการเพือ่ของบประมาณเพือ่น�ามาใช้ในการพฒันาหมูบ้่านของตนเอง แต่ข้อเสนอแนะอาจ

ได้น�าไปใช้ในการจดัท�าแผนพฒันาน้อยหรอือาจน�าไปใช้ท�าแผนพฒันาแต่อาจมคีวามล่าช้าในทางปฏบิตั ิจงึ

ท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัด

ร้อยเอ็ด ด้านการร่วมก�าหนดปัญหาและความต้องการ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยในประเด็นนี้  

สอดคล้องกับค�าสัมภาษณ์ของ นางไพทูรย์ โกพิพัฒน์ กล่าวว่า สาเหตุที่ท�าให้ประชาชนร่วมก�าหนดปัญหา

และความต้องการ เพราะต้องการน�าปัญหาไปน�าเสนอเพื่อของบประมาณ หรือโครงการที่ประชาชนได้รับ

ความเดอืดร้อนโดยรวม แต่ไม่สอดคล้องกบัการวจิยัของ ธติกิานต์ แสนไทย ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง “การมส่ีวนร่วม 

ของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วน

ต�าบลภูหอ อ�าเภอภูหลวง จังหวัดเลย” ผลการศึกษา พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต�าบลภูหอ อ�าเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้านการร่วมก�าหนดปัญหาและความต้องการ  

อยู่ในระดับมาก

 ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ข้อ 1 ท่ีว่า “เข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมการเพ่ือก�าหนดทศิทาง

ปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การ

ประชุมระดับหมู่บ้านถือเป็นเรื่องใกล้ตัวมีโอกาสได้พบปะเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงด้วย และการประชุม

ประชาคมหมูบ้่านจัดทีห่มูบ้่านของตนเอง จึงท�าให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการก�าหนดปัญหาและตรงกบัความ

ต้องการของประชาชนได้ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับการวิจัยของ ชัยยศ ทะไกราช ได้ศึกษา

วิจัยเรื่องระดับการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

เขตอ�าเภอเสลภมิู จังหวดัร้อยเอด็ พบว่า ประชาคมขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดั

ร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมก�าหนดปัญหาความต้องการ พบว่า ข้อที่มีค่า

เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื การได้ร่วมประชมุกบัคณะกรรมการจดัท�าแผนพฒันา อบต. เพือ่พจิารณาเกีย่วกบัปัญหา

ความต้องการของหมู่บ้านและต�าบล 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมเสนอแนะค้นหารูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อ

แก้ไขหรือลดปัญหาของหมู่บ้าน” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

ประชาชนอาจไม่เข้าใจต่อบทบาทในการร่วมเสนอแนะค้นหารูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขหรือลด
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ปัญหาของหมู่บ้านได้ดีเท่าทีค่วร เพราะอาจยงัไม่เหน็ผลของแผนท่ีจะน�าไปปฏิบัตไิด้จรงิ จงึไม่ค่อยเสนอแนะ 

ซึง่ผลการวจัิยในประเดน็นี ้สอดคล้องกบัค�าสมัภาษณ์ของ นางนาร ีศริวัิฒนสาธร กล่าวว่า การร่วมเสนอแนะ 

ค้นหารูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาของหมู่บ้าน ถ้าประชาชนให้ความสนใจเอาใจใส่ 

ในการเข้าร่วมในแผนพัฒนา สอดคล้องกับการวิจัยของ ชัยยศ ทะไกราช ได้ศึกษาวิจัยเรื่องระดับการมี 

ส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเสลภูมิ 

จงัหวดัร้อยเอด็ พบว่า ประชาคมขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ มส่ีวนร่วม 

ในการพฒันาท้องถ่ิน ด้านการมส่ีวนร่วมก�าหนดปัญหาความต้องการ ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื การมส่ีวนร่วม 

ในการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านข้อมูลปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน ต�าบลต่อที่ประชุม

2) ด้านการร่วมจัดท�าแผนและโครงการ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมจัดท�าแผนและโครงการ  

โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนต้องการให้หมู่บ้านและต�าบลของตนมี

แบบแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการวิจัยของ ปิยนุช แสงวุธ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมี

ส่วนร่วมจัดท�าแผนงาน/โครงการ อยู่ในระดับมาก

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “วิเคราะห์ และพิจารณาล�าดับปัญหา และความ

ต้องการของหมู่บ้าน เสนอขอจัดท�าแผนพัฒนา” ซ่ึงมีระดับการแปลผลในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจวิเคราะห์ และพิจารณาล�าดับปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน เสนอขอ

จดัท�าแผนพฒันาได้ทัว่ถงึ เพือ่การแก้ไขทีน่�าเสนอให้ได้รบัความรวดเรว็ ซึง่ผลการวจิยัในประเดน็นี ้สอดคล้อง

กบัการวจิยัของ ปิยนชุ แสงวธุ ได้ศกึษาวจิยัเรือ่งการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการวางแผนพฒันาท้องถิน่ 

ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ต�าบลนางาม อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการมส่ีวนร่วมจดัท�าแผนงาน/โครงการ ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มาก

ทีส่ดุ คอื การมส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจในการใช้ทรพัยากรทีม่จี�ากดัในการพฒันาให้เกดิประโยชน์ต่อหมู่บ้าน

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมก�าหนดนโยบาย รูปแบบการจัดท�าแผน และ

โครงการให้ตรงกบัความต้องการของชมุชน” ซึง่มรีะดบัการแปลผลในระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่า ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทตนเองว่ามสีทิธทิีจ่ะแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับการก�าหนดนโยบาย รปูแบบ

การจัดท�าแผน และโครงการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน ประชาชนเข้าใจเพียงแต่ว่าเป็นหน้าท่ีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหรอืหน่วยงานราชการอืน่ ๆ  ซึง่ผลการวจิยัในประเดน็นี ้สอดคล้องกบัค�าสมัภาษณ์

ของ นางจันทร์ฉาย นาจังหาร กล่าวว่า ประชาชนควรร่วมก�าหนดนโยบาย รูปแบบการจัดท�าแผน และ

โครงการให้ตรงกบัความต้องการของชมุชน ซึง่สอดคล้องกบัการวจิยัของ วราพร สือ่สกลุ ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง

การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลบางคล้า อ�าเภอบางคล้า จังหวัด

ฉะเชิงเทรา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา ด้านการจัดท�า

แผน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการก�าหนดทรัพยากรและแหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ใน

โครงการพัฒนา อบต. 
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3)  ด้านการร่วมตรวจสอบแผนพฒันา อบต. พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันา

องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี ้

อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีความเข้าใจว่าขั้นตอนการตรวจสอบเนื้อหาของแผนพัฒนา อบต.เป็นหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ อบต.จึงไม่ได้สนใจเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับการวิจัยของ  

วราพร ส่ือสกุล ได้ศึกษาวจัิยเร่ืองการมส่ีวนร่วมของประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลบางคล้า 

อ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล ด้านการ

ตรวจสอบเนื้อหาของแผนพัฒนา อยู่ในระดับปานกลาง 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ติดตามตรวจสอบเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนา 

อบต. หลังจากที่คณะกรรมการจัดท�าแผนฯจัดท�าเสร็จ” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี ้

อภิปรายได้ว่า ไม่ค่อยติดตามตรวจสอบเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนา อบต. หลังจากที่คณะกรรมการ 

จัดท�าแผนฯจัดท�าเสร็จ เพราะไม่ต้องการเข้าไม่ยุ่งเก่ียวซ่ึงท�าให้เสียเวลาในการปฏิบัติงานของอบต. ซ่ึงผล

การวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับการวิจัยของ วราพร สื่อสกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ

ประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลบางคล้า อ�าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล ด้านการตรวจสอบเนื้อหาของแผนพัฒนา ข้อที่ม ี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการเข้าฟังการประชุมสภา อบต. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา อบต.

 ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื ข้อ 3 ทีว่่า “ตดิตามตรวจสอบ และแสดงความคดิเหน็สนบัสนนุ

หรือคัดค้านเน้ือหาสาระของร่างแผนพฒันา อบต. ต่อคณะกรรมการจดัท�าแผนฯ” ซึง่มรีะดบัการแปลผลใน

ระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เมื่อร่างแผนพัฒนาต�าบลเสร็จแล้ว ถือว่าแผนพัฒนาต�าบลได้

ผ่านกระบวนการพจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการจดัท�าแผนและคณะผูบ้รหิารขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลแล้ว ประชาชนจึงไม่ต้องการติดตามตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านเนื้อหา

สาระของร่างแผนพฒันา อบต. ต่อคณะกรรมการจดัท�าแผนฯใด ๆ ซึง่ผลการวจัิยในประเดน็นี ้สอดคล้องกบั

ค�าสัมภาษณ์ของ นายอ�านวย สุขยิ่ง กล่าวว่า การติดตามตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือ

คดัค้านเนือ้หาสาระของร่างแผนพฒันา อบต. ต่อคณะกรรมการจัดท�าแผนฯ เป็นประโยชน์ต่อหมูบ้่าน เพราะ

ลดปัญหาความเดือดร้อนและเพิม่การพฒันาให้กบัชมุชนได้ และสอดคล้องกบัการวจิยัของ วราพร สือ่สกุล 

ได้ศกึษาวจิยัเร่ืองการมส่ีวนร่วมของประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลบางคล้า อ�าเภอบางคล้า 

จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล ด้านการตรวจสอบเนื้อหา

ของแผนพัฒนา ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คือ การมส่ีวนร่วมในการรตรวจสอบเน้ือหาสาระของร่างแผนพฒันา 

อบต.หลังจากที่คณะกรรมการจัดแผนฯจัดท�าเสร็จแล้ว

4)  ด้านการร่วมตดิตามประเมนิผล พบว่า ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

ขัน้ตอนการน�าแผนพฒันา อบต.ไปจดัท�าข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปี เป็นอ�านาจหน้าทีข่องสภา

องค์การบรหิารส่วนต�าบล ซึง่ประกอบด้วยสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล จงึท�าให้ประชาชนทัว่ไปมี

ส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับการวิจัยของ สิบเอกสายรุ้ง 

ไชยภาลี ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบล 
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ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต�าบลผักแว่น อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาคมต�าบลมี

ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลผักแว่น ข้ันการมีส่วนร่วม 

ตรวจสอบการน�าแผนพัฒนาอบต.ไปจัดท�าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี อยู่ในระดับปานกลาง

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับแผน และโครงการที่ได้

น�าเสนอตรงกับความต้องการของหมู่บ้าน” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่า เพราะโครงการเร่งด่วนท่ีประชาชนเสนอให้บรรจุในแผนพฒันาต�าบลนัน้ ประชาชนมคีวามจ�าเป็นและ

เดือดร้อนจริง ๆ ดังนั้นจึงต้องเร่งผลักดันให้เกิดโครงการนั้นเร็ว ๆ เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาและบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้เร็วที่สุด จึงต้องมีการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับแผน และโครงการที่ได้

น�าเสนอตรงกับความต้องการของหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ สิบเอกสายรุ้ง ไชยภาลี ได้ศึกษา

วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบล ศึกษาเฉพาะกรณี

องค์การบริหารส่วนต�าบลผักแว่น อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าประชาคมต�าบลมีระดับการมีส่วนร่วม 

ในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลผักแว่น ขั้นการมีส่วนร่วมตรวจสอบว่ามีการน�า 

แผนพัฒนาอบต.ไปจดัท�าข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื การมส่ีวนร่วม

ในการผลักดันให้ อบต.น�าโครงการจ�าเป็นเร่งด่วนจากแผนพัฒนา อบต.ไปจัดท�าข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ติดตามประเมินผลการตัดสินใจของอบต. ในแก้ไข

ปัญหา และความต้องการของหมู่บ้านอย่างเร่งด่วน” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า เพราะประชาชนยังไม่เข้าใจว่าการติดตามประเมินผลในการจัดท�าแผนพัฒนา อบต. เป็นสิ่ง

จ�าเป็น ผลการวจัิยในประเด็นนี ้สอดคล้องกบัค�าสมัภาษณ์ของ นายวรีพงศ์ บรรพบตุร เหน็ว่า “...ประชาชน

อาจยังขาดความเอาใจใส่ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้าตัดสินใจ ติดตามประเมินผลการตัดสินใจของ 

อบต. ในแก้ไขปัญหา และความต้องการของหมูบ้่านอย่างเร่งด่วน ดงันัน้ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดง 

ได้อย่างเต็มที่...” และสอดคล้องกับการวิจัยของ สิบเอกสายรุ้ง ไชยภาลี ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วม

ของประชาคมในการจัดท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบล ศกึษาเฉพาะกรณอีงค์การบรหิารส่วนต�าบล

ผักแว่น อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าประชาคมต�าบลมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลผักแว่น ขั้นการมีส่วนร่วมตรวจสอบว่ามีการน�าแผนพัฒนาอบต.ไปจัดท�าข้อ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ อบต. จัดท�าข้อ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามแผนพัฒนา อบต.

9.  ข้อเสนอแนะ

เพือ่ให้การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด 

อ�าเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ และสามารถน�าผลการวจิยัไปใช้ให้เกดิประโยชน์มาก

ที่สุด ผู้วิจัยจึงได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
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9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบล  

ควรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต�าบลเพ่ิมมากขึน้ท้ังสีด้่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการร่วมติดตามประเมนิผลควรให้ความส�าคญัเป็นล�าดบัแรก 

เพราะค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมต�่าที่สุด

 1)  ด้านการร่วมก�าหนดปัญหาและความต้องการ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการ

มีส่วนร่วมก�าหนดปัญหาความต้องการโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลม่วงลาด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาในชุมชนหมู่บ้านของตนเองให้มากกว่าที่เป็นอยู่

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อก�าหนด

ทิศทางปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ดังนั้น ผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดย

เปิดโอกาส เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อก�าหนดทิศทางปัญหา 

และความต้องการของหมู่บ้าน ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ร่วมเสนอแนะค้นหารูปแบบและวิธีการพัฒนา

เพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาของหมู่บ้าน” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลม่วงลาด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนร่วมเสนอแนะค้นหารูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาของหมู่บ้าน ให้มากกว่าท่ี

เป็นอยู่

 2)  ด้านการร่วมจัดท�าแผนและโครงการ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการร่วมจัดท�าแผนและ

โครงการ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด และผู้มีส่วน

เกีย่วข้อง จงึควรแก้ไขปรบัปรงุ และยกระดบัการพฒันาโดยเปิดโอกาส เพือ่ให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วม

ในการจัดท�าแผนและโครงการให้มากกว่าที่เป็นอยู่

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “วิเคราะห์ และพิจารณาล�าดับปัญหา และความ

ต้องการของหมูบ้่าน เสนอขอจัดท�าแผนพัฒนา” ซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ดังนัน้ ผูบ้รหิารองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จึงควรแก้ไขปรบัปรงุ และยกระดบัการพฒันาโดยเปิดโอกาส 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในวิเคราะห์ และพิจารณาล�าดับปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน 

เสนอขอจัดท�าแผนพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ร่วมก�าหนดนโยบาย รูปแบบการจัดท�าแผน 

และโครงการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน.” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดย
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เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมก�าหนดนโยบาย รูปแบบการจัดท�าแผน และโครงการให้ตรงกับความต้องการ

ของชุมชน ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

 3)  ด้านการร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา อบต. พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด

ท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการร่วมตรวจสอบแผน

พฒันา อบต. โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้ ผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด และผูม้ส่ีวน

เกีย่วข้อง จงึควรแก้ไขปรบัปรงุ และยกระดบัการพฒันาโดยเปิดโอกาส เพือ่ให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วม

ในการตรวจสอบแผนพัฒนา อบต. ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

  ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ คือ ข้อ 1 ทีว่่า “ตดิตามตรวจสอบเนือ้หาสาระของร่างแผนพัฒนา 

อบต. หลงัจากทีค่ณะกรรมการจัดท�าแผนฯจัดท�าเสรจ็” ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ดังนัน้ ผูบ้รหิาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา 

โดยเปิดโอกาส เพือ่ให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการตดิตามตรวจสอบเนือ้หาสาระของร่างแผนพฒันา 

อบต. หลังจากที่คณะกรรมการจัดท�าแผนฯจัดท�าเสร็จ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ท่ีว่า “ติดตามตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น

สนบัสนนุหรอืคดัค้านเนือ้หาสาระของร่างแผนพฒันา อบต. ต่อคณะกรรมการจดัท�าแผนฯ” ซึง่มค่ีาแปลผล 

อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้ ผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควรแก้ไข

ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนติดตามตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น

สนับสนุนหรือคัดค้านเนื้อหาสาระของร่างแผนพัฒนา อบต. ต่อคณะกรรมการจัดท�าแผนฯ ให้มากกว่า 

ที่เป็นอยู่

 4)  ด้านการร่วมติดตามประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พัฒนาองค์การบรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการร่วมตดิตามประเมนิผล โดย

รวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควร

แก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยเปิดโอกาส เปิดเผยข้อมูลการท�างานขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลให้ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการน�าแผนพัฒนา อบต.ไป

จัดท�าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับแผน และโครงการ

ทีไ่ด้น�าเสนอตรงกับความต้องการของหมูบ้่าน” ซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับปานกลาง ดงันัน้ ผูบ้ริหารองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลม่วงลาด และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควรแก้ไขปรบัปรงุ และยกระดบัการพฒันาโดยเปิดโอกาส 

เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับแผน และโครงการท่ีได้น�าเสนอ 

ตรงกับความต้องการของหมู่บ้าน ให้มากกว่าที่เป็นอยู่

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “ติดตามประเมินผลการตัดสินใจของอบต.  

ในแก้ไขปัญหา และความต้องการของหมู่บ้านอย่างเร่งด่วน” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการ

พัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนติดตามประเมินผลการตัดสินใจของอบต. ในแก้ไขปัญหา และความ

ต้องการของหมู่บ้านอย่างเร่งด่วน ให้มากกว่าที่เป็นอยู่
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9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 จากผลการวจิยั การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัยต่อยอด  

ดังต่อไปนี้

 1)  ควรวจัิย ความคิดเหน็ของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

ม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

 2)  ควรวิจัย บทบาทของผู้น�าชุมชนในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

 3)  ควรวิจัย ปัญหาในการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอ 

จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
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วิทยานิพนธ์ส�าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ด้วยดี ขอขอบพระคุณ นางสาวจารุวรรณ เวียงนนท์ นายเอี่ยม อามาตย์มูลตรี  

และนางสาวจารุวรรณ ค�าสมมาตย์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

ท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนีส้�าเรจ็สมบรูณ์ ขอขอบพระคณุ ประชาชนซึง่ได้รบัการคดัเลอืกเป็นตวัแทนประชาคม

ทั้งสิบสองหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลม่วงลาด อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่านที่กรุณา

ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการวิจัย ท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จได้อย่าง

สมบูรณ์ และขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งได้กรุณาให้ความรู ้

ทางวชิาการ ต�ารา เอกสารต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องในการท�าวทิยานพินธ์ ทีไ่ด้ให้ความร่วมมอือ�านวยความสะดวก

เป็นอย่างด ีตลอดจนผูเ้กีย่วข้องทีไ่ม่ได้กล่าวนามมา ณ โอกาสนี ้ได้มส่ีวนร่วมในการให้ข้อมลู ให้ก�าลงัใจและ

คอยช่วยเหลอืสนบัสนนุ คณุค่า และประโยชน์อนัพงึมจีากวทิยานพินธ์ฉบับนี ้ผูว้จิยัขออุทศิเพือ่บูชาพระคณุ

แด่บดิามารดา คร ูอาจารย์ ทีใ่ห้การอบรมสัง่สอนให้มสีตปัิญญา และคณุธรรมเครือ่งชีน้�าความส�าเรจ็ในชวีติ
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การพัฒนาระบบ TCS BUAKHAO MODEL เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง 

ของนักเรียนโรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

The Development of Teacher Care Student Buakhao Model for solving 

the risk behavior of student in Buakhao School

วุฒิ ขจร 

Wut Khachon

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบ TCS BUAKHAO MODEL โรงเรียนบัวขาว 

อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน 

โรงเรียน

บวัขาว อ�าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ครโูรงเรยีนบวัขาว จ�านวน 128 คน  

และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนบัวขาว ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 325 คน 

ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือการ

ด�าเนินงานระบบ TCS BUAKHAO MODEL โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2) แบบสอบถามแบบสองค�าตอบ (Dichotomous Questions) เพือ่ใช้ตรวจสอบผลการปฏบัิตงิานในระบบ 

TCS BUAKHAO MODEL ของครทูีป่รกึษา และ 3) แบบสอบถามความคดิเหน็ท่ีมต่ีอระบบ TCS BUAKHAO 

MODEL สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน 

ผลการวิจัยพบว่า

1.  ครูที่ปรึกษามีผลงานการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO MODEL โดยเฉลี่ยคิดเป็น 

ร้อยละ 61.35 ครูมีความต้องการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ คิดเป็นร้อยละ 91.35 

2.  ผลการประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงานพบว่า ต้อง

ปรบัปรงุ คอื การให้การปรกึษาเบือ้งต้น การจดักิจกรรมในห้องเรยีน การสือ่สารกบัผูป้กครองเพือ่ช่วยเหลอื

นักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยเป็น 3.81, 3.81, 3.76 และ 3.69 ตามล�าดับ

3.  ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติพบว่า

 ก่อนการพัฒนา ครูมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO 

MODEL โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเป็น 3.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็น 0.75 และค่าสัมประสิทธิ์

การแปรผัน คิดเป็นร้อยละ 19.33 ต้องปรับปรุง

 หลังการพัฒนา ครูมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO 

MODEL โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็น 0.58 และค่าสัมประสิทธิ์



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 411

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การแปรผัน คิดเป็นร้อยละ 12.89 อยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่พอใจการส่งเสริมนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.67, 4.52, 

4.50, 4.48 และ 4.47 ตามล�าดับ 

4.  ผลการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนโดยใช้กระบวนการปฏิบัติงานในระบบ TCS 

BUAKHAO MODEL ของครทูีป่รกึษาโรงเรยีนบัวขาว อ�าเภอกุฉนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ปีการศึกษา 2557 

ในรอบที่ 1 พบว่าครูที่ปรึกษามีความเห็นว่า พฤติกรรมเด็กเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่ยังไม่สามารถ

แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนได้ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมเป็น 25.62 อยู่ในกลุ่มเสี่ยง พฤติกรรม

ด้านอารมณ์ พฤติกรรมเกเร/ความประพฤติ พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น ยังอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหา ส่วน

พฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนอยู่ในกลุ่มปกติ ส่วนผู้ปกครองมีความเห็นสอดคล้องกับครูที่ปรึกษา 

คือ พฤติกรรมด้านอารมณ์ พฤติกรรมเกเร/ความประพฤติ พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น ยังอยู่ในกลุ่มที่มี

ปัญหา ส่วนพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนในโรงเรียนยังไม่สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของ

นักเรียนได้ ส่วนพฤติกรรมการหนเีรยีนของนกัเรยีนพบว่า พฤตกิรรมการหนเีรยีนอยูใ่นเกณฑ์ปกตท่ีิโรงเรียน

ก�าหนด นั่นคือ การด�าเนินการในรอบที่ 1 สามารถแก้ไขการหนีเรียนของนักเรียนได้ร้อยละ 100 ผลการ

ด�าเนินการในรอบท่ี 2 พบว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่ในกลุ่มปกติ คือ มีคะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรมรวมทั้ง 4 ด้านคือ เป็น 13.92 อยู่ในกลุ่มปกติ พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในกลุ่มที่มีจุดแข็ง ค่าเฉลี่ยเป็น 4.62 ผู้ปกครองนักเรียนให้ความเห็นว่าหลังการด�าเนินการแก้ปัญหา

พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนในรอบที่ 2 พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น มีคะแนนความเห็นทั้ง 4 ด้านเป็น 

15.17 อยู่ในกลุ่มปกติ พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเป็น 5.92 อยู่ในกลุ่มท่ีมีจุดแข็ง  

กล่าวโดยสรุปคือ การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนทั้ง 325 คน เมื่อด�าเนินการครบ 2 รอบแล้ว 

การปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO MODEL สามารถแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนได ้

ร้อยละ 100

  

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวดท่ี 3 มาตรา 30 และมาตรา 49 (ส�านัก

เลขาธกิารวฒิุสภา 2551, หน้า 16-31) พระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 10 (ส�านกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2547), หน้า 8) กล่าวถึงการคุ้มครองดูแลเด็กไว้ตรงกันว่า 

“บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจัดให้อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ โดยไม่เก็บ 

ค่าใช้จ่าย รัฐต้องด�าเนินการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิง 

ผู้ยากไร้พิการหรือทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรืออยู่ในสภาวะยากล�าบาก ต้องได้รับ

สิทธิสนับสนุนจากรัฐเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ๆ โดยเสมอภาค นอกจากนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 

2546 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2548, หน้า 28) มาตรา 63 ก�าหนดไว้ว่า 

“โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงาน และกิจกรรมการแนะแนวให้ค�าปรึกษาและการฝึกอบรม

แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ความปลอดภัยต่อนักเรียน นักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง” สาระ

ส�าคัญของกฎหมายดังกล่าวล้วนให้ความส�าคัญกับสิทธิและโอกาส การเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือเด็กและ
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เยาวชนทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่งพร้อมที่จะเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติต่อไป

จากการศึกษาสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยของส�านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม (2550, หน้า 

19) ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หน้า 4) ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาเด็กและเยาวชนไทยไปใน

ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เด็กและเยาวชนรับอารยธรรมตะวันตก และค่านิยมตามแระเทศที่พัฒนาแล้ว  

เดก็และเยาวชนในปัจจุบนัมค่ีานิยม การบรโิภคไม่เหมาะสม เป็นโรคอ้วน นยิมวตัถซุือ้ของแบรนด์เนม ฟุง้เฟ้อ 

ฟุ่มเฟือย เด็กมีปัญหา หนีเรียน ติดเกม การพนัน เสพเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท 

มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตและการศึกษา คนในสังคมขาด

คุณธรรม จริยธรรม ขาดวินัย ความเอื้ออาทรต่อกันลดลง เปลี่ยนไปเป็นสังคมบริโภคนิยมมากขึ้น ส่วน 

ผลกระทบในด้านนักเรียนนั้น จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6  

ตัง้แต่ปีการศกึษา 2551 ถงึ 2553 เหน็ได้ว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทกุวชิามคีะแนนเฉลีย่ต�า่กว่าร้อยละ 50 

สอดคล้องกับส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, หน้า 5) ว่าการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยังไม่ได้

มาตรฐานถึงร้อยละ 65 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาที่มีความจ�าเป็นต้องศึกษา  

และสร้างความรู้ใหม่ ๆ ออกมาช่วยกันพัฒนาดูแลเด็กและเยาวชนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

จากสถานการณ์และสภาพปัญหาข้างต้น เห็นได้ว่านักเรียนในระกับการศึกษาขั้นพื้นฐานประสบ

กับปัญหาด้านการเรียน ปัญหาครอบครัว สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมไม่เหมาะสม และปัญหาด้าน

ความปลอดภัย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, หน้า 5-7) วิเคราะห์ว่าปัจจัยที่เสี่ยง

ทีส่่งผลให้เดก็และเยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสม ประกอบด้วย ปัจจยัจากสภาพครอบครวั โรงเรยีน เพือ่น 

ชุมชนและสังคม รวมทั้งปัจจัยที่เกิดจากตัวนักเรียนเอง สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการบริหารการศึกษา 

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน ในช่วงปีการศึกษา 2551 – 2552 คณะรัฐมนตรี

ก�าหนดให้เป็น “ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” โดยส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีหน้าท่ีหลักในการ 

ขับเคลื่อนน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ แต่ผลจากการตรวจดูแล วินัยนักเรียน นักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  

ปีการศกึษา 2551 (ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเชยีงใหม่ เขต 1 (2551, หน้า 6) ยงัพบว่า นกัเรยีน นกัศกึษา

ส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อายุระหว่าง 14 - 18 ปี สถานที่พบการประพฤติตนไม่เหมาะสม ได้แก่ 

ร้านเกม สถานทีท่่องเทีย่วตามธรรมชาติ หอพกัเอกชน โรงเรยีนยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาและดูแลช่วยเหลอื

เด็กได้ครอบคลุม จากรายงานการเยี่ยมบ้านของสถานศึกษาเมื่อเดือนสิงหาคม 2553 (ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (2553, หน้า 2) พบว่า มีนักเรียน 4,998 คน หรือประมาณ 1 ใน 4 ของจ�านวน

นักเรียนทั้งหมด ประสบปัญหาครอบครัวหย่าร้าง ในขณะที่ อวยชัย ศรีตระกูล (2553, หน้า 64) น�าเสนอ

ปัญหาอุปสรรคการด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนว่า ครูท่ีปรึกษาเข้าใจว่า ระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเป็นหน้าที่ครูแนะแนว มักมีเหตุผลจากครูที่ปรึกษาจ�านวนมากว่า  

ครูมีภาระงานมากท�าให้ไม่มีเวลา ครูยังน�าผลการคัดกรองนักเรียนที่ได้มา จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือแก้ไข

หรือพัฒนาในรูปโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ยังมีน้อยขาดความต่อเนื่อง ส่วนผู้ปกครอง ให้เหตุผลว่า  

ไม่มีเวลา ไม่เข้าใจพฤติกรรมของลูก ไม่เข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จากการศึกษาและวิเคราะห์การด�าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

พอที่จะสรุปได้ในขั้นต้นว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปัจจุบัน ยังไม่สามารถด�าเนินการให้มี
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ประสทิธภิาพได้ นอกจากนีก้ารบริหารในเชงินโยบายของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ขาดข้อมลูสารสนเทศ

ในการบริหารงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเฝ้าระวัง การประสานงาน การติดตามและประเมิน ผลการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนขาดความต่อเนื่อง ไม่สามารถด�าเนินการกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาใน

พืน้ทีไ่ด้เพยีงพอ จากรายงานผลการศกึษาข้างต้นเหน็ได้ว่าปัญหาหลกัของระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

เกดิจากระบบการบรหิารจัดการทีย่งัไม่มีประสทิธภิาพทัง้ในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ระดบัสถานศกึษาและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งต้องสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการบริหารระบบใหม่และเผยแพร่ความรู้ 

สู่สถานศึกษาในโอกาสต่อไป

ผูว้จิยัในฐานะทีด่�ารงต�าแหน่งเป็นรองผู้อ�านวยการสถานศกึษาโรงเรยีนบัวขาว อ�าเภอกฉุนิารายณ์ 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ได้รบัมอบหมายจากผูอ้�านวยการโรงเรยีนให้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ไม่ให้ขยาย

วงกว้างออกไป จึงมีความสนใจที่จะศึกษา และพัฒนาการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO MODEL 

โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งระบบ TCS BUAKHAO MODEL ได้พัฒนารูปแบบ

มาจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีอยู่แล้วในโรงเรียนบัวขาว แต่ยังไม่มีระบบการด�าเนินการที่เป็น

รปูธรรมชดัเจน ขาดการเฝ้าระวงั ขาดการประสานงานท่ีดี ไม่มีการติดตามและการประเมินผลการด�าเนินงาน 

เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง และเพื่อให้เข้ากับสภาพและบริบทของโรงเรียนบัวขาว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและ 

พัฒนาระบบ TCS BUAKHAO MODEL เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง

ของนักเรยีน โรงเรยีนบวัขาว และเพือ่เป็นข้อสนเทศในการปฏบิตังิานระบบ TCS BUAKHAO MODEL ของ

โรงเรียนบัวขาวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพื่อพัฒนาระบบ TCS BUAKHAO MODEL โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด

กาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพ 

2.2  เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด

กาฬสินธุ์

3.  ขอบเขตของการวิจัย

3.1  ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ฝ่ายบรหิาร คร ูและนกัเรยีนโรงเรียนบวัขาว ปีการศกึษา 2557 

จ�านวน 3,076 คน 

3.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ 1) การใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นขั้นตอนในการท�างานที่ใช้หลัก

การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และ 2) ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO MODEL 

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1 ท�าให้การปฏิบัติงานระบบ TCS BUAKHAO MODEL โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาเข้าสู่ระบบที่มีประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากยิ่งขึ้น

4.2  ระบบ TCS BUAKHAO MODEL มีระบบงานที่ชัดเจน จะเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการพัฒนา



Vol.5 No.1 January - June 2016414

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

คุณภาพของนักเรียน โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีคุณภาพ คือ เก่ง ดี มีสุข 

อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3  มข้ีอมลูสารสนเทศของโรงเรยีน ท่ีถกูต้อง เชือ่ถอืได้ ให้ผูบ้รหิารใช้ในการตดัสนิใจ ด�าเนนิการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

4.4 เป็นต้นแบบให้โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องน�าไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหา และ

พัฒนาการปฏิบัติงานระบบ TCS BUAKHAO MODEL ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของแต่ละ 

โรงเรียนได้

4.5  เพื่อเป็นการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ ระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบัวขาว ปีการศึกษา 

2557 จ�านวน 3,076 คน 

5.2  กลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ

 5.2.1 ผูว้จิยัและกลุม่ผูร่้วมวจิยั (Research Participants จ�านวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 7.03 

ของครูทั้งหมด

 5.2.2 ครูท่ีปรึกษาหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) จ�านวน 98 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 96.8 ของครูทั้งหมด 

 5.2.3  นักเรียนกลุ่มเสี่ยง จ�านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 11.04 ของนักเรียนทั้งหมด 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้

 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามแบบสองค�าตอบ (Dichotomous Questions) โดยให้ผูต้อบเลอืก

ค�าตอบใดค�าตอบหนึ่ง เช่น ปฏิบัติ - ไม่ได้ปฏิบัติ, เคย - ไม่เคย, สนใจ - ไม่สนใจ, เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย, ใช่ 

- ไม่ใช่, เป็นต้น และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน และความคิดเห็นที่มีต่อระบบ TCS BUAKHAO MODEL เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า ตามวิธีการของ ลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 

 ตอนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในระบบ TCS BUAKHAO MODEL ของ

ครูที่ปรึกษา โรงเรียนบัวขาว ปีการศึกษา 2557 ได้แก่ เอกสารความรู้ประกอบการประชุม เรื่อง การดูแล

ช่วยเหลือนักเรยีน เอกสารคูม่อืการปฏบิตังิานในระบบ TCS BUAKHAO MODEL และแบบฝึกปฏบัิตริะบบ 

TCS BUAKHAO MODEL 

 ตอนที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการด�าเนินงาน ได้แก่ แบบการสังเกตโดย

เข้าไปร่วม (Participant Observation) การนิเทศภายในโรงเรียน (Internal Supervision) และแบบ

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)

5.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน
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6.  ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลของการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO MODEL ของครูที่ปรึกษา พบว่าครูที่

ปรึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุราชการ มากที่สุดอยู่ระหว่าง 15 - 20 ปี ครูที่ปรึกษา มีผลการปฏิบัติ

งานโดยเฉลี่ย ร้อยละ 61.35 มีการปฏิบัติที่ยังไม่สมบูรณ์ เฉลี่ยร้อยละ 38.65 ครูที่ปรึกษาส่วนใหญ่มีความรู ้

ในขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ขั้นตอนอยู่ในระดับ มาก ทุกขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยรวม 3.95 ครูมี

ความสามารถโดยรวมทัง้ 5 ขัน้ตอนในระบบการดแูลช่วยเหลอืนักเรยีนอยู่ในระดบั มาก มค่ีาเฉลีย่เป็น 3.88 

และครูที่ปรึกษาเห็นว่า ระบบ TCS BUAKHAO MODEL มีประโยชน์ต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.66 

ตอนท่ี 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของครูที่ปรึกษาต่อการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO 

MODEL หลังได้รับการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วสูงขึ้น เปรียบได้ดังนี้

1. ก่อนการพัฒนา ครูมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO 

MODEL โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก มค่ีาเฉลีย่เป็น 3.88 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เป็น 0.75 และค่าสมัประสทิธิ์

การแปรผัน คิดเป็นร้อยละ 19.33 ต้องปรับปรุง

2.  หลังการพัฒนา ครูมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO 

MODEL โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก มค่ีาเฉลีย่เป็น 4.50 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เป็น 0.58 และค่าสมัประสทิธิ์

การแปรผัน คิดเป็นร้อยละ 12.89 อยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่พอใจ

3. ครท่ีูปรกึษาสามารถปฏบิติัได้ดีทีส่ดุ เรยีงตามล�าดบัดงันี ้การส่งต่อ, การคดักรองนกัเรยีน, การ

รู้จกันักเรียนเป็นรายบคุคล, การป้องกนัและแก้ไขปัญหา และการส่งเสรมินกัเรยีน มค่ีาเฉลีย่เป็น 4.67, 4.52, 

4.50, 4.48 และ 4.47 ตามล�าดับ 

ตอนที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติงานในระบบ TCS 

BUAKHAO MODEL ของครูที่ปรึกษา โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 
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1.  ผลการด�าเนินการในรอบที่ 1 

 เก็บข้อมูลจากครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 

พบว่า ความเห็นของครูที่ปรึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็ก เป็นไปในทางที่ดีขึ้น แต่ยังไม่สามารถ

แก้ปัญหาพฤตกิรรมเสีย่งของนกัเรียนได้ โดยมค่ีาเฉลีย่รวมเป็น 25.62 อยูใ่นกลุม่เสีย่ง เม่ือพจิารณารายด้าน 

พบว่า พฤติกรรมด้านอารมณ์ พฤติกรรมเกเร/ความประพฤติ พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น ยังอยู่ในกลุ่ม

เสีย่งมปัีญหา มคีะแนนเฉลีย่เป็น 7.84, 4.98 และ 7.34ตามล�าดบั ส่วนพฤตกิรรมด้านความสมัพนัธ์กบัเพือ่น 

อยู่ในกลุ่มปกติ มีค่าเฉลี่ยเป็น 5.46 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ใกล้กับกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด

 ในด้านพฤติกรรมด้านสมัพนัธภาพทางสงัคม มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นกลุม่ทีม่จีดุแขง็ ค่าเฉลีย่เป็น 3.66 

แม้จะเป็นจดุแขง็ทีไ่ม่สูงมากนกั กเ็ป็นสิง่ดทีีส่ามารถพัฒนาได้ ความเหน็ของผูป้กครองต่อการด�าเนนิการใน

วงจรที่ 1 พบว่า พฤติกรรมเด็กในปกครองยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 24.08 อยู่ในกลุ่ม

เสีย่ง เมือ่พจิารณารายด้านแล้ว พบว่า พฤติกรรมทัง้ 4 ด้านอยูใ่นกลุม่เสีย่ง/มปัีญหาทกุด้าน ส่วนพฤตกิรรม

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีจุดแข็ง ค่าเฉลี่ยเป็น 5.63 เป็นจุดแข็งที่อยู่ในระดับ 
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ปานกลางไม่สงูมากนกั กเ็ป็นสิง่ดทีีส่ามารถพฒันาได้ พฤตกิรรมการหนเีรยีน ตรวจสอบจากแหล่งข้อมลูปฐมภมู ิ

คือ บันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนในแต่ละวิชาของครูผู้สอน พบว่า พฤติกรรมการหนีเรียนอยู่ในเกณฑ์

ปกติที่โรงเรียนก�าหนด กล่าวโดยสรุปคือ การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน ทั้ง 325 คน ยังไม่

ประสบผลส�าเร็จ คงเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อไป โดยรวมแล้วพฤติกรรมของนักเรียนเริ่มจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ส่วน

เรื่องการหนีเรียนสามารถแก้ได้ ร้อยละ 100 

2.  ผลการด�าเนินการในรอบที่ 2 

 จากการสรุปผลการด�าเนินการในรอบท่ี 1 พบปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการตามวงจร

คุณภาพ PDCA ในทุกขั้นตอน และปัญหาจากการใช้เอกสารในระบบ TCS BUAKHAO MODEL ของครูที่

ปรึกษายังขาดประสิทธิภาพ ได้ประชุมวางแผน หากลยุทธ์ที่เหมาะสม แก้ไขข้อบกพร่องจากรอบที่ 1 แล้ว

ด�าเนินการในรอบที่ 2 ต่อไป ผลการด�าเนินการในรอบที่ 2 สรุปได้ดังนี้ ครูที่ปรึกษาเห็นว่านักเรียนที่อยู่ใน

กลุ่มเสี่ยง กลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มปกติคือมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมรวมทั้ง 4 ด้านเป็น 13.92 เมื่อพิจารณา

พฤตกิรรมเป็นรายด้าน พบว่า ทกุด้านมคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นกลุม่ปกติ ในด้านพฤตกิรรมด้านสมัพนัธภาพทาง

สังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีจุดแข็ง ค่าเฉลี่ยเป็น 4.62 คะแนนเฉลี่ยของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการด�าเนิน

การในวงจรที่ 2เป็น 15.17 อยู่ในกลุ่มปกติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พฤติกรรมทั้ง 4 ด้านอยู่

ในกลุ่มปกติ ส่วนพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเป็น 5.92 อยู่ในกลุ่มที่มีจุดแข็ง 

 กล่าวโดยสรุปคือ การแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมเสีย่งของนกัเรยีน ท้ัง 325 คน ในรอบท่ี 2 ประสบ

ผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

7.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัย พบประเด็นส�าคัญสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

7.1  การพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนั้น โรงเรียนจะต้องพัฒนาครูให้มีความรู้  

ความเข้าใจ มีความสามารถในการปฏิบัติจริง เพื่อน�าผลจากการพัฒนาไปใช้ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

จากการพัฒนาการปฏิบัติงานระบบ TCS BUAKHAO MODEL โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด

กาฬสินธุ์ โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลอดทั้งการนิเทศการก�ากับ ติดตาม ท�าให้ครูที่ปรึกษาทุกคนมี

ความรู ้ความเข้าใจ เข้าใจในบทบาทและหน้าทีข่องตนเอง สร้างแรงจงูใจให้เกดิความตระหนกัและเกดิขวญั

ก�าลังใจ ในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ขวัญและก�าลังใจเป็นสิ่งส�าคัญ 

เป็นแรงผลกัทีจ่ะให้คน อยากท�าหรอืไม่อยากท�า การประชมุให้ความรู ้กเ็ป็นอกีวธิกีารหนึง่ของการให้ก�าลงัใจ 

นอกเหนือจากค�าชมหรือการให้รางวัล สอดคล้องกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2539 

อ้างถึงใน สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2543 : 138 - 139) ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาครู

ประจ�าการไว้ดังนี้ 1) การจัดให้มีระบบและองค์กรพัฒนาครู ที่จูงใจให้ครูเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

2) การจดัให้มแีผนพฒันาครปูระจ�าการและบคุลากรทางการศกึษา 3) การจดัให้มศีนูย์พฒันาครปูระจ�าการ

และบุคลกรทางการศึกษากระจายทุกภูมิภาค ท�าหน้าที่หลักในการพัฒนาครู และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของครู 4) การจัดให้มีกองทุนส่งเสริมการพัฒนาครูทั้งระบบ  

5) การประสานงานให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องสร้างแรงจูงใจให้ครเูข้ารับการพัฒนา และใช้ผลจากการพฒันาคร ู
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เป็นตวัก�าหนดความก้าวหน้า การเข้าสูต่�าแหน่งและการเปลีย่นระดบัของคร ูสอดคล้องกบัสนัต ินลิหมืน่ไวย์ 

(2546 : บทคดัย่อ) ทีใ่ช้การประชมุเชงิปฏบิตักิารในการพฒันาคร ูแล้วจึงน�าผลการพฒันาไปใช้ในการแก้ไข

พฤตกิรรมของนกัเรยีน โดยเฉพาะการหลบหนเีรยีน ได้รบัการแก้ไขในแนวทางทีถ่กูต้อง ท�าให้สถติกิารหลบ

หนีเรียนของนักเรียนลดลงและหมดไปในที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุมโดยทั่วไป คือ 

ประชมุเพือ่การแก้ปัญหา (Pro - Solving) เพ่ือการเรยีนรูร่้วมกนัหรอืการฝึกอบรม (Learning and Training)  

และเพื่อตัดสินใจหรือก�าหนดนโยบาย (Decision - Making or Policy Determination) (มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง, 2546 : 4)

7.2 ในการปฏิบัติงาน ตามวงจรคุณภาพ PDCA นั้น ต้องให้ความส�าคัญทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การ 

เตรยีมการและวางแผนด�าเนนิงาน (Plan) การปฏบิตัติามแผน (Do) การก�ากบั ตดิตาม ประเมนิ และรายงาน 

(Check) การปรับปรุงด�าเนินการได้มาตรฐาน (Act) รวมทั้งการด�าเนินงานของครูที่ปรึกษาในกระบวนการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ประการ ความล้มเหลวจากการด�าเนินการในรอบที่ 1 เกิดจากความบกพร่อง

ในทุก ๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติ เช่น มีแผนด�าเนินงานแต่ไม่ท�าความเข้าใจในแผนให้ถ่องแท้ ขาดความ

ยืดหยุ่นในการปฏิบัติ เพราะการท�างานกับคนซึ่งมีชีวิต มีความรู้สึกและมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  

ต้องใช้ความละเอียดอ่อนพอสมควร ที่ส�าคัญอีกประการคือ การบันทึกผลการปฏิบัติ ผลกระทบ วิธีการ  

การตรวจสอบกับเป้าหมาย เป็นสิ่งชี้ให้ทราบว่างานส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จ ส�าเร็จด้วยวิธีการเช่นไร น�าไปสู่

มาตรฐานการปฏิบัติงานในข้ันตอนสุดท้าย ซึ่งในการปฏิบัติการในรอบท่ี 2 ได้แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  

ที่กล่าวมาแล้ว ท�าให้ครูสามารถด�าเนินการได้ส�าเร็จ และสามารถด�าเนินการในรอบต่อไปได้ ทั้งยังสามารถ

พัฒนาวิธีการปฏิบัติ วิธีการคิด โดยเฉพาะการประชุมกลุ่มย่อย ไม่จ�าเป็นต้องให้อยู่ในรูปแบบเสมอไป  

พร้อมเมื่อไรก็ประชุมกลุ่มได้ ลักษณะการประชุมเหมือนคุยกันสนุก ๆ ด้วยเร่ืองธรรมดา สถานท่ีไม่จ�ากัด  

ร่มไม้โรงอาหาร แม้แต่การเดินไปด้วยกัน ดูเหมือนว่าจะได้ผลมากกว่าประชุมเป็นแบบทางการ เพราะ 

ไม่เครียด ไม่ต้องกังวลกับการวางตัว

7.3  การใช้ระบบ TCS BUAKHAO MODEL แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน จะได้ผล 

อย่างเต็มที่เมื่อครูมีข้อมูลของนักเรียนมาก กว้าง ลึก เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ขั้นตอนแรกใน

ระบบ TCS BUAKHAO MODEL คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญที่สุด เพราะการ

รู้รายละเอียดของนักเรียนมาก การด�าเนินการในขั้นต่อไปจะง่ายและมีความชัดเจนมากขึ้น ต้องศึกษานิสัย 

และพฤติกรรมของนักเรียนอย่างละเอียด ข้อมูลนักเรียนท่ีบันทึกในระเบียนสะสมต้องครบ มีส่วนเพิ่มเติม

ซึง่เป็นข้อค้นพบเป็นกรณพีเิศษ อาจเป็นข้อมลูเชงิลกึของนกัเรยีนยิง่จะท�าให้รูจ้กันกัเรยีนดยีิง่ขึน้ การแก้ปัญหา 

จะยิ่งง่ายขึ้น ซึ่งในรอบที่ 2 มีการหาข้อมูลนักเรียนเพิ่มท้ังในส่วนท่ีเก่ียวข้องภายในโรงเรียน และสังคม 

นอกโรงเรียนของนักเรียนด้วยจากการมีข้อมูลที่ชัดเจนส่งผลให้การคัดกรองนักเรียน กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา  

กับกลุ่มปกติได้ถูกต้อง การส่งเสริมนักเรียนให้กลับเป็นกลุ่มปกติ ควรมีการจัดกิจกรรมให้หลากหลายและ

พยายามจงูใจให้นกัเรยีนกลุ่มเสีย่งเข้าร่วมด้วยความเตม็ใจ ซึง่เป็นเทคนคิหนึง่ทีค่รจูะต้องท�าให้ได้นัน่คือ ครู

ต้องแสดงความเป็นมิตร ความเอื้ออาทร เป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียน ให้นักเรียนเกิดความไว้วางใจ กล้าที่

จะพูด กล้าที่จะบอกปัญหาให้ครูทราบ การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ในการด�าเนินการรอบที่ 1 ค่อน

ข้างจะเป็นปัญหาทั้งนี้เพราะครูส่วนหนึ่งใช้การข่มขู่ด้านระเบียบ วินัย หรือสอบถามข้อมูลจากนักเรียน
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โดยตรง ผลกระทบคอื นกัเรยีนเกิดปัญหาซ้อนปัญหาขึน้มา คอืนอกจากปัญหาทีต่นเองเป็นผูก้ระท�าแล้วยงั

มีปัญหาที่เกิดจากการกระท�าของครูเพิ่มเข้ามาอีก อาจเกิดการต่อต้าน หรือมีเจตคติที่ไม่ดีต่อครู สิ่งส�าคัญ

คอืต้องกระท�าโดยไม่ให้เขารูว่้าเขาอยูใ่นกลุม่เสีย่ง การทีค่รพูยายามเข้าใกล้ตวัเขาอาจเกดิได้ทัง้ผลบวกหรอื

ผลลบ การส่งต่อนกัเรยีนจะด�าเนนิการเมือ่เหน็ว่า ครดู�าเนนิการทกุวถิทีางแล้ว ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

จึงด�าเนินการส่งต่อไปยังผู้ที่มีความเชี่ยวชาญต่อไป การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นวิธีการที่ดี  

ยิ่งบ่อยยิ่งดีนักเรียนจะเกิดความเกรงใจ ให้ความเป็นกันเองมากขึ้น

7.4  การก�ากับ ติดตาม การขอความร่วมมือกับครูผู้สอนทุกคน การประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 

จะท�าให้การด�าเนนิการแก้ปัญหามปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ต้องบันทกึผลการตดิตามให้เป็นปัจจบุนั ป้องกนั

การหลงลืมเพราะครูต้องดูแลนักเรียนหลายคน สอดคล้องกับ กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 176) กล่าวถึงการ

แก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนของครูที่ปรึกษาต้องมีการก�ากับติดตาม เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุก 

ขั้นตอน 

7.5  ผลของการด�าเนนิการแก้ไขพฤตกิรรมเสีย่งของนกัเรยีน แม้ว่าจะด�าเนนิการได้ส�าเรจ็ แต่มข้ีอ

ที่น่าสังเกต คือ คะแนนที่ได้จากการประเมินความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ไม่ได้บ่ง

บอกว่านักเรียนจะไม่มีปัญหา เพียงแต่ปัญหาที่เกิดข้ึนเบาบางลง และพฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่ดีขึ้น อยู่ในกรอบและเกณฑ์ที่โรงเรียนก�าหนด บางส่วนยังคงเป็นเงาสีเทาอยู่ระหว่างรอยต่อของ

พฤติกรรมเส่ียงกับพฤติกรรมปกติ ตัวอย่างเช่น ผลการแสดงความเหน็ของครูทีป่รกึษาด้านอารมณ์ และด้าน

พฤตกิรรมเกเร/ความประพฤต ิมค่ีาเฉลีย่ เป็น 3.16 และ 3.15 ซึง่เกณฑ์มาตรฐานก�าหนดไว้ทีค่ะแนน 0 - 3 

ผลการประเมนิสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 0.16 และ 0.15 คะแนนตามล�าดบั หรอืความเห็นของผู้ปกครองด้าน

พฤติกรรมเกเร/ความประพฤติ มีค่าเฉลี่ย เป็น 3.41 และด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง/สมาธิสั้น มีค่าเฉลี่ยเป็น 

5.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 0.41 และ 0.14 คะแนนตามล�าดับ เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า การที่นักเรียน

จะถกูชกัจงูไปสูก่ลุม่เสีย่งอกีครัง้ มโีอกาสสงู ดงันัน้การด�าเนนิการปกป้องคุม้ครองนกัเรยีนโดยใช้ระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะต้องด�าเนินการต่อไปเรื่อย ๆ จากรอบต่อรอบอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เพราะเยาวชน

รุ่นหลังยังตามมาอีกไม่รู้จบสิ้นเช่นกัน 

 ข้อสังเกตที่ควรตระหนักเป็นอย่างมากคือ ต้องสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนให้ชัดเจนเป็นไป

ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี จึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จากข้อสังเกตผู้ปกครองยังแสดงความรัก ความห่วงใยบุตร

หลานในทางที่ไม่ถูกต้อง ปกปิดพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่างไว้อย่างรู้เท่าไม่ถึงกาล

8.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Finding) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล 

ดังนี้

8.1  ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO MODEL 

 8.1.1 จากการสังเกต ติดตามการปฏิบัติงานในระบบ TCS BUAKHAO MODEL ของครูที่

ปรกึษา พบว่า ครมูคีวามรู้ในเรือ่งนีเ้ป็นอย่างด ีแต่ขาดทกัษะและความสามารถในการปฏบิตั ิจงึควรให้มทีมี

นิเทศติดตามที่มีความรู้ อาจจะเป็นครูปกครองด้านระเบียบ วินัย ครูแนะแนว หรือบุคลากรจากภายนอก 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เช่น จิตแพทย์ ผู้ประสบความส�าเร็จในการประกอบอาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นทีมนิเทศ ติดตาม ให้ค�า

แนะน�าช่วยเหลอื และร่วมในกระบวนการแก้ปัญหากบัครดู้วย ท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์

ซึ่งกันและกัน จะท�าให้บรรยากาศในการปฏิบัติงานดีขึ้น

 8.1.2  ครูทีป่รึกษาให้ข้อคดิเห็นเพิม่เตมิในด้านการประชมุกลุม่ย่อย คอืไม่อยากให้เข้มงวดมากนกั 

ให้เป็นไปตามความพึงพอใจ หมายความว่า ถ้ากลุ่มพร้อมจะนัดประชุมเองโดยไม่ต้องก�าหนดสถานท่ี  

ส่วนระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในแผนอาจจะคลาดเคลือ่นไปบ้างกไ็ม่ก่อให้เกดิความเสยีหาย จากการสงัเกตของ

ผู้นิเทศพบว่า เป็นวิธีการท่ีดี ค่อนข้างจะได้ผลดี ครูไม่ต้องกังวลว่าจะต้องท�าตัวให้ว่าง กังวลกับการสอน  

พร้อมเมื่อไรก็ประชุมได้ทันที ไม่ต้องมีรูปแบบ พบว่าในบางโอกาสวันหยุดราชการเสาร์และอาทิตย์ ครูนัด

ไปที่บ้านคนใดคนหน่ึงรับประทานส้มต�า ไก่ย่าง แกงหน่อไม้ ซ่ึงเป็นอาหารว่างท่ีนิยมของคนภาคอีสาน  

ในช่วงขณะน้ันก็พูดคุยกันไปหลาย ๆ เรื่อง รวมท้ังการด�าเนินการแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน 

ไปด้วย ไม่ใช่การประชุม แต่ก็คล้าย ๆ ได้ทั้งเนื้อหาสาระ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากพอสมควร เป็นแบบ

สบาย ๆ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นวิธีการที่ดีมากอีกวิธีหนึ่ง เสนอแนะว่าน่าจะมีการจดบันทึกสิ่งที่พูดคุยกัน

ไว้บ้าง จะได้มีหลักฐานไว้ทบทวนในการด�าเนินการต่อไป

 8.1.3 วงจรคุณภาพ PDCA ถ้าครูน�าไปให้นักเรียนใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนด้วย

จะเป็นการดีมาก นอกจากนักเรียนจะได้วิธีการเรียนที่ดีเป็นระบบแล้ว ครูยังมีทักษะในการด�าเนินการตาม

กระบวนการ PDCA ด้วยเช่นกัน ถ้าปฏิบัติจนเป็นนิสัยจะท�าให้ครูปฏิบัติงานใด ๆ ก็แล้วแต่เป็นระบบและ

ประสบผลส�าเร็จตามเป้าประสงค์ได้

8.2 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

 8.2.1 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน โรงเรียนควรก�าหนดเป็นนโยบายให้มีการ

พัฒนาการปฏบิติังานระบบ TCS BUAKHAO MODEL อย่างสม�า่เสมอ ให้มแีผนการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน และ

ให้ผลการปฏิบัติงานระบบ TCS BUAKHAO MODEL เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาเลื่อนระดับ  

ปรับต�าแหน่งและเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบด้วย จะเป็นแรงจูงใจให้ครูอยากท�างาน

มากขึ้น ทั้งนี้ต้องรอบคอบและให้มีระบบที่ชัดเจนจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาได้

 8.2.2 การน�าวงจรคุณภาพ PDCA ไปใช้ ตลอดทั้งการด�าเนินกิจกรรมในระบบ TCS 

BUAKHAO MODEL ครตู้องมคีวามรู ้ความเข้าใจในเรือ่งนีเ้ป็นอย่างดก่ีอน ในการพฒันาความรูค้วามเข้าใจ

อาจท�าได้หลายวธิ ีการประชมุเชงิปฏบิติัการเป็นเพยีงหนึง่ในหลาย ๆ  วิธเีท่านัน้ และควรหมัน่ฝึกฝนทบทวน

บ่อย ๆ จึงจะเกิดทักษะและเกิดมโนทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการทั้งสองได้

 8.2.3 ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมเสีย่งของนกัเรยีน การสงัเกตเป็นวิธกีารท่ีท�าให้ทราบข้อมลู

ต่าง ๆ  ได้ง่าย และเป็นวิธกีารทีง่่ายทีส่ดุ ทัง้นีค้รจูะต้องฝึกการสงัเกต กระบวนการสงัเกตเป้าประสงค์ในการ

สังเกต ให้เกิดทักษะและเกิดความช�านาญการจึงจะได้ผล

 8.2.4  เนื่องจากการด�าเนินการตามข้ันตอน วงจร PDCA หรือวงจรอื่นใดก็ตามโอกาสท่ีครู 

นักเรียน ผู้ปกครองจะได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ท�ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน มีการท�างานร่วมกันเป็นทีม 

หรือเป็นกลุ่ม ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มเป็นสิ่งส�าคัญจ�าเป็น การกล้าแสดงความคิดเห็น การยอมรับ

ความคดิเหน็ และพฤตกิรรมกลุม่เป็นสิง่ส�าคัญจ�าเป็นทีจ่ะท�าให้กลุม่ปฏบิตังิานได้ส�าเรจ็ โดยเฉพาะกลุม่ของ
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ครูที่มีวัยวุฒิ ประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาก ๆ ทั้งความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวจะมีผลต่อกลุ่มมาก การ

จัดนักเรียนเข้ากลุ่มท�ากิจกรรมก็เช่นกัน ครูควรพิจารณาและให้ความส�าคัญในเรื่องนี้ด้วย

8.3 ความคิดเห็นของผู้วิจัย

 การแก้ปัญหาพฤติกรรมเสีย่งของนกัเรยีนโรงเรยีนบวัขาว อ�าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้โรงเรียนได้ใช้ระบบ TCS BUAKHAO MODEL เป็นยุทธศาสตร์ในการดูแลป้องกัน

ปัญหาต่าง ๆ ก่อนที่ปัญหานั้นจะเกิดกับนักเรียนท�าให้ต้องเสียทั้งเวลา และทรัพยากรอื่นควรใช้ทรัพยากร

เหล่านั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้ดีขึ้นดูจะเป็นการดีที่สุด

 การที่จะใช้ระบบ TCS BUAKHAO MODEL เป็นยุทธศาสตร์ในการปกป้อง คุ้มครองนักเรียน

ได้นั้น สิ่งส�าคัญที่สุดต้องรู้ว่าพื้นฐานหรือวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานในด้านดูแลมีลักษณะอย่างไร พื้นฐาน

ด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติงาน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่จะท�าให้การใช้

ยทุธศาสตร์ประสบผลส�าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ ดังนัน้ โรงเรยีนจะต้องด�าเนนิกจิกรรมอย่างน้อย 3 ประการ

คือ

 8.3.1.1 อนัดับแรกทีส่ดุ จะต้องศกึษาการปฏบิตังิานในระบบ TCS BUAKHAO MODEL ของ

ครูที่ปรึกษา ศึกษาผลการปฏิบัติงาน เพื่อรวบรวมข้อบกพร่องในการด�าเนินงานมาพัฒนาต่อยอดของความรู้  

ความสามารถให้กับครู ช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล

 8.3.1.2 น�าข้อบกพร่องที่ค้นพบ มาวางแผนพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ

ปฏบิตัไิด้จริง ไม่ใช่รูเ้พราะสามารถตอบได้ว่ารู ้ต้องสร้างความตระหนกั สร้างแรงจงูใจให้กบัคร ูในการพฒันา

ครูโรงเรียนจะใช้วิธีอื่นก็ได้ ซึ่งมีอีกหลายวิธี เลือกใช้ให้เหมาะสม ส�าคัญที่สุดฝ่ายบริหารต้องให้ความสนใจ

นิเทศ ติดตาม ให้ก�าลังใจอย่างสม�่าเสมอ

 8.3.1.3  การน�าความรู้ที่ได้พัฒนาแล้วไปปฏิบัติ ต้องปฏิบัติให้ครบ ถูกต้องในองค์ประกอบ 5 

ประการในระบบ TCS BUAKHAO MODEL อาศัยการปฏิบัติงานที่มีหลักการจัดการที่เป็นระบบซึ่งแต่ละ

โรงเรียนสามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย โรงเรียนบัวขาวใช้ระบบ PDCA เพื่อให้สอดคล้องและรองรับ

การประเมนิการประกนัคณุภาพระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ทีส่ามารถตรวจสอบและสามารถประเมนิ

กระบวนการปฏบิติัได้ทกุขัน้ตอน ส่ิงทีค่วรตระหนกัเป็นอย่างมาก คอื การป้องกัน ดูแลและคุม้ครองนกัเรยีน 

ไม่ใช่ท�าในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเท่าน้ัน ต้องปฏบิติัต่อเนือ่ง ตามวงจรคณุภาพ PDCA จากรอบที ่1 ไป 2,3,และ

ต่อไปเรือ่ย ๆ  อย่างไม่มทีีส่ิน้สดุและต้องพฒันาให้ทนักับการเปลีย่นแปลงของโลกในยคุไร้ขอบเขตไร้พรมแดน 

ตลอดไป

8.4  แนวความคิดในการวิจัยครั้งต่อไป

 8.4.1 นอกจากการใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) แล้ว ควรใช้แบบประเมินความ

ฉลาดทางอารมณ์ตามที่กรมสุขภาพจิตได้เสนอเป็นตัวอย่างร่วมในการประเมินด้วย

 8.4.2 ควรน�าวิธีการในระบบวงจรคุณภาพ PDCA ให้นักเรียนทดลองปฏิบัติแล้วด�าเนินการ

วิเคราะห์ผลการทดลอง ในด้านมโนทัศน์ต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียน เช่น ด้านกระบวนการ พัฒนาการความรู้

ทางด้านพุทธิปัญญา การแก้ปัญหาและเจตคติ เป็นต้น

 8.4.3 ควรด�าเนนิการวจิยัพฒันาเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพของนกัเรยีนทีไ่ด้รบับรกิารตามการ
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ปฏิบัติงานระบบ TCS BUAKHAO MODEL ที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการประกันคุณภาพนักเรียน

ของแต่ละโรงเรียน
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นักเรียน โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ” ส�าเร็จได้เพราะผู้วิจัยได้รับความเมตตาจาก 

นายจ�าเนียร สายสมบัติ ผู้อ�านวยการโรงเรียนบัวขาว ที่ท�าให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสศึกษาจึงขอขอบพระคุณเป็น

อย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้ขอขอบพระคณุ ผศ.ดร. ชวลติ ชกู�าแพง ดร. สจัธรรม พรทวกีลุ และ รศ.ดร. ธรรมนติย์  

วราภรณ์ ที่เมตตา เสียสละเวลาเพ่ือให้ค�าแนะน�า และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนช้ีแนะแนวทางในการ
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ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ

ขอขอบพระคุณ ดร. จิตราภรณ์ วงศ์ค�าจันทร์ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ

ในการวิจัย ผู้วิจัยจึงขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา คร ูอาจารย์ และผูม้พีระคณุทุกท่าน ท่ีได้ช่วยเป็นก�าลงัใจท่ีส�าคญั

ยิ่งให้กับผู้วิจัย คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเป็นเครื่องแสดงความกตัญญู

กตเวฑิตา เพื่อบูชาแด่ บูรพาจารย์ พระคุณบิดามารดา และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน 

สติปัญญาและคุณธรรมเป็นเครื่องน�าสู่ความส�าเร็จครั้งนี้
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พัฒนารูปแบบการการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สันติพงศ์ ยมรัตน์

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อ�าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย การวจัิยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คอื ระยะที ่1 การศึกษาข้อมลูพืน้ฐาน ความต้องการ 

และทิศทางของการพัฒนา รูปแบบ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียน

ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย ระยะที ่3 หาประสทิธภิาพของรปูแบบการจดักิจกรรมให้มจีติสาธารณะส�าหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยทดลอง และระยะที่ 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมจิต

สาธารณะส�าหรบันักเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุม่ตวัอย่าง คอื ครูผูจ้ดักจิกรรมจติสาธารณะ จ�านวน 

75 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน 271 คน และผู้ช่วยวิจัย จ�านวน 1 คน เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัย คือ คู่มือการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดการจัดกิจกรรม 

จิตสาธารณะ จ�านวน 7 ชุด แบบวัดจิตสาธารณะ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

จิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้การตรวจสอบสมมุติฐาน คือ The Wilcoxon Matched Pairs Signed 

Rank Test

ผลการวิจัย รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จ�านวน 7 ขั้น คือ ขั้นเตรียมพร้อม ขั้นเรียนความรู้เชิงจิตสาธารณะ ขั้นความรู้สึกจิตสาธารณะ ขั้นเหตุผล

จิตสาธารณะ ขั้นปฏิบัติจิตสาธารณะ ขั้นน�าเสนอ และ ขั้นประเมินผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพรูปแบบ

การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 84.34 /84.68 ดัชนีประสิทธิผล 

รปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เท่ากบั 0.7338 นักเรยีนมคีวามก้าวหน้า 

ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.38 นักเรียนมีคะแนนจิตสาธารณะ หลังใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม 

จิตสาธารณะสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน 

รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ มาก

ค�าส�าคัญ : รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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บทน�า

สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมชาวพุทธที่เต็มไปด้วยความรัก ความผูกพัน เอื้ออาทร ช่วยเหลือพึ่งพา

อาศยัซึง่กนัและกนั สามารถอยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุ ตามลกัษณะสงัคมอดุมคต ิแต่สภาพปัจจบุนัความเจรญิ

ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง

สังคมโลก และประเทศไทยอย่างใหญ่หลวง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง วิถีชีวิตท่ีก้าวไปสู่

สังคมวัตถุนิยมท�าให้คนมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง กล่าวคือ ไม่ใส่ใจเรื่องส่วนรวม มุ่งแสวงหาผลประโยชน์

เพื่อตนเองเพิกเฉยต่อส่วนรวมแสดงถึงการขาดจิตสาธารณะส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและ

ประเทศชาติ ปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความเสื่อมด้านจิตสาธารณะของคนส่วนใหญ่ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 

2552 : 4) และถูกมองว่าส่วนหนึ่งเกิดจากความล้มเหลวในการจัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้ต้องไม่มุ่ง

พัฒนาคนทางสติปัญญาเพียงอย่างเดียว ควรสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมควบคู่ไปด้วย ปลูกฝัง

จติส�านึกทีถ่กูต้อง วกิฤติทางการเมอืงของไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาชีใ้ห้เห็นวัฒนธรรมทางการเมอืง 

ทีข่ดัต่อวถิขีองชมุชนหรอืประชาคมใหม่บนพืน้ฐานของความรู ้ความรกัความเมตตาต่อกนัและความร่วมมอื

ร่วมใจกัน แสดงให้เห็นว่าคนไทยก�าลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม คุณธรรม จิตสาธารณะและมีพฤติกรรม

ที่เปลี่ยนไปเพราะผลกระทบจากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ

พฤติกรรมวัตถุนิยมขาดจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม

การพัฒนาจิตสาธารณะในตัวบุคคล ควรได้รับการพัฒนาตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งผู้ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ

พฤติกรรมของเด็กก็คือ บิดา มารดา ครู และเพื่อนร่วมวัย รวมทั้งสื่อมวลชนด้วยตามล�าดับ หากครอบครัว 

ครู เพื่อนร่วมวัย และสื่อมวลชน ได้ถ่ายทอดความมีจิตส�านึกที่ดี มีจิตส�านึกต่อสาธารณะสมบัติส่วนรวมให้

แก่เด็กอย่างสม�่าเสมอ เด็กก็จะซึมซับเอาคุณลักษณะที่ดีนี้ติดตัวไปนอกจากนี้ลักษณะการเรียนรู้และความ

สนใจของเด็กในแต่ละวัยมีความแตกต่างกัน การจะพัฒนาจิตสาธารณะในตัวเด็กได้นั้น จึงขึ้นอยู่กับกลวิธี

ของผู้พัฒนาแต่ละคนว่าจะจัดกิจกรรมหรือจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างไร ซึ่งสามารถท�าได้หลายวิธี ถึง

แม้ว่าภาครัฐได้มีความพยายามพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จิตสาธารณะ เกิดจิตส�านึกเพื่อส่วนรวมหรือ 

จิตสาธารณะ ภายใต้การด�าเนินการในช่วงที่ผ่านมาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลับไม่ได้

ผลเท่าทีค่วร เหน็ได้จากทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทีถ่กูท�าลาย เกดิจากพฤตกิรรมขาดจิตสาธารณะ 

พริยา นิลมาตร (2550 : 25-30) วิจัยพบว่าเด็กเรียนเก่ง มีรายงานวิจัยว่า พยายามท�าพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 

เพือ่สร้างพืน้ทีใ่ห้ตวัเอง ซึง้อาจไปหมกมุน่กบัอบายมขุ สรปุแล้วทัง้เดก็เรยีนเก่งและเรียนไม่เก่งขาดจิตส�านกึ

สาธาณะขาดศลีธรรม และขาดรากฐานประชาธปิไตย มแีนวโน้มไปในทาง ข้ีเกยีจ ข้ีโกง ข้ีโอ่ ข้ีอจิฉา ท้ังหมด

ไม่ใช่เด็กผิดแต่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาที่ไม่มีพลังพอที่จะสามารถสร้างจิตส�านึกได้ การจัดการเรียนรู้ 

ไม่ควรเน้นต�าราเป็นตัวตั้ง ไม่ควรสอนแต่ในหนังสือโดยท่ีไม่ได้ไปเรียนรู้ชีวิตของคนในชุมชน สังคมและ 

สิ่งแวดล้อม ควรลดการเรียนในต�าราลงครึ่งหนึ่ง แล้วเรียนรู้ร่วมกับคนในสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้

มากขึ้น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของศีลธรรมและเป็นรากฐานของประชาธิปไตย

การพฒันาจติสาธารณะ ต้องมกีารพฒันา 3 ด้าน คอื ด้านความรูค้วามเข้าใจ ด้านการใช้เหตผุลใน

การตัดสินใจ และด้านพฤติกรรม ด้านความรู้ความเข้าใจเป็นความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ หน้าท่ี ของ

ตนเองและผู้อื่นในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม รู้ผลที่เกิดจากการกระท�าหรือความเป็นไปและการรู้เท่าทันการ



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 425

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและโลก ด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจเป็นกระบวนการหรือลักษณะการ

คิดที่บุคคลใช้เป็นหลักในการตัดสินใจเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ตามทฤษฎีของโคลเบิร์กแบ่งเป็น 6 ขั้นจากต�่า

ไปหาสูง ระดับต�่าสุดคือหลักการหลบหลีกการโดนลงโทษทางกาย ระดับสองคือหลักการแสวงหารางวัลที่

เป็นวัตถุสิ่งของ ระดับสามคือ การท�าตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ ระดับสี่คือ การท�าตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย และ

ข้อบังคับทางศาสนา ระดับห้าคือ การเคารพตนเองและภาคภูมิ ใจในการกระท�าที่ถูกต้องของตน ขั้นที่หก

คือ การยึดหลักอุดมคติสากล เช่น ความเสมอภาค ยุติธรรม และมนุษยธรรม และการการเกลียดกลัวความ

ชัว่ (โกศล มคีณุ และณรงค์ เทยีมเมฆ. 2545 : 47) ส่วนด้านการปฏบิตัตินเป็นพฤตกิรรมทีน่กัเรยีนแสดงออก

ลักษณะดังนี้ 1) การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระท�าที่จะท�าให้เกิดความช�ารุดเสียหายต่อของส่วนรวมที่ใช้

ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 2) การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตน

สามารถท�าได้และ 3) การเคารพสิทธิในการใช้ของของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยไม่ 

ยึดครองของส่วนรวมมาเป็นของตน ตลอดจนไม่ปิดก้ันโอกาสของบุคคลอื่นท่ีจะใช้ของส่วนรวมนั้น โดย 

ผูว้จิยัมคีวามเช่ือว่า จติสาธารณะนัน้ควรปลกูฝึกจนติดเป็นนิสยั การท่ีจะฝึกให้นักเรียนแต่ละคนมจีติสาธารณะ 

เพิม่ขึน้ควรชีใ้ห้นกัเรยีนเหน็ว่าพฤตกิรรมอนัขาดจติสาธารณะหรือพฤติกรรมเฉยชาต่อการมส่ีวนร่วมในการ

ดแูลรักษาสาธารณสมบติัส่วนรวมนัน้ก่อให้เกดิปัญหาต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อทัง้ตนเองและส่วนรวมอย่างไร 

นักเรียนจะศึกษาสาเหตุและแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร เพื่อให้การแก้ปัญหาส�าเร็จลุล่วงลงได้ ซึ่งการจะ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรม 

จากสภาพปัญหาจติสาธารณะทีท่วคีวามรนุแรงมากข้ึนจนกลายเป็นปัญหาของสงัคมทีจ่�าเป็นต้อง

มีการเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน จึงจ�าเป็นต้องพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.  เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย

วิธีการวิจัย

การพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายเปน็การ

วิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีขั้นตอน การด�าเนินงาน 4 ระยะดังนี้

ระยะที่  1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการและทิศทางของการพัฒนา รูปแบบการจัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

   1.1  ข้อมูลพื้นฐาน 

   1.2  ศึกษาความต้องการและแนวทางของการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิต

สาธารณะ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ระยะที่ 2  การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย มีขั้นตอนดังนี้

   1.  วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   2.  วิเคราะห์ผลการยกร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

   3.  วเิคราะห์ความเหมาะสมของรปูแบบการจดักจิกรรมจิตสาธารณะ ส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   4.  วเิคราะห์ความเหมาะสมของชดุกจิกรรมจติสาธารณะระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย

   5.  สร้างรูปแบบชุดกิจกรรมจิตสาธารณะ

ระยะที่ 3  หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายโดยทดลอง  

ระยะที่ 4  ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

ประชากรและและกลุ่มตัวอย่าง

 ระยะที่  1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการและทิศทางของการพัฒนา รูปแบบการจัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย ครผููจั้ดกจิกรรมการเรยีนรูด้้าน

จติสาธารณะ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 (ร้อยเอด็) จ�านวน 75 โรงเรยีน จ�านวน 

665 คน และกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling) คือ 

ครูผู้จัดกิจกรรมจิตสาธารณะ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) จ�านวน 75 

โรงเรียนละ 1 คน รวม 75 คน 

ระยะท่ี 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย

กลุม่ตวัอย่าง คอื ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 5 คน คอื ผูเ้ช่ียวชาญด้านจรยิธรรม จ�านวน 2 คน ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน จ�านวน 3 คน

ระยะที่ 3 หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายโดยทดลอง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรยีนเมอืงสรวงวทิยา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 จ�านวน 147 คน และกลุม่

ตวัอย่าง นักเรยีนมธัยมศึกษาปีที ่4/1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนเมอืงสรวงวทิยา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  จ�านวน 42 คน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยด�าเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม(Cluster Sampling) ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 1 คน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ระยะที่ 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ

1.2.1  ประชากรครูผู้จัดกิจกรรมจิตสาธารณะ สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 27 (ร้อยเอด็) จ�านวน 75 โรงเรยีน จ�านวนคร ู665 คนและนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 สงักัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) จ�านวน 6,857 คน ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านจิต

สาธารณะ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 (ร้อยเอด็) จ�านวน 75 โรงเรียนเลอืกแบบ

เจาะจง จ�านวน 4 ขนาดโรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ�านวน 1 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ จ�านวน 

1 คน โรงเรียนขนาดกลาง จ�านวน 1 คน โรงเรียนขนาดเล็ก จ�านวน 2 คน รวมจ�านวน 5 คน โดยการเลือก 

แบบเจาะจง (Purposive Sampling)

1.2.2  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 สงักดัส�านกังานพืน้การศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 (ร้อยเอด็) 

รวมทั้งหมด 195 คน โดยการเลือก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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กรอบแนวคิดวิธีการด�าเนินการการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยใช้การวิชัยเชิงปฏิบัติ (Action  Research) 

ระยะที่  2  การสร้างและการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะสําหรับนักเรียน 
 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการ(PDCA)

วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี 

ยกร่างรูปแบบกิจกรรม 

สร้างคู่มือการใช้รูปแบบการเรียน
การสอน 

ขั้นวางแผน (Planning) การดําเนินการ(Action) ขั้นประเมินผล (Observation) ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ  
(Reflection) 

วางแผนศึกษาข้อมูล แนวคิด  
ทฤษฎี  ในการพัฒนารูปแบบ

การจัดกิจกรรม 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและ
ทดลองใช้ 

สร้างเครื่องมือวิจัย

วิเคราะห์การประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้ 

ปรับปรุง 

ระยะที่  4  ศกึษาผลการใชรู้ปแบบการการจัดกิจกรรมจติสาธารณะ 

การวิจัยเชิงทดลอง แบบ One Group Pretest – Posttest  
กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

กลุ่ม      ทดสอบก่อน   ทดลอง       ทดสอบหลัง 
 A         O1             X                O1 

วิเคราะห์ 
สรุปรายงาน

ระยะที่  1  การศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน ความต้องการและ

ทิศทางของการพัฒนา 
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมจิตสาธารณะ 
 

ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  ความต้องการและแนวทางของการพัฒนา  รูปแบบการจัดกิจกรรม 

ศึกษาข้อมูลเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพฒันากิจกรรมรปูแบบการจัดกิจกรรม 

ข้อมูลเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ 

ระยะที่  3  ทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมสาธารณะ  

วงจรที่ 1 กิจกรรมที่  1  วงจรที่  2 กิจกรรมที่  2   วงจรที่  3 กิจกรรมที ่ 3 วงจรที่  4 กิจกรรมที่4 วงจรที่  5 กิจกรรมที่ 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เครื่องมือในการวิจัย

การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการและทิศทางของการพัฒนา รูปแบบ

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เคร่ืองมอืในการวจัิยแบบสอบถามความต้องการและทศิทางของการพฒันารปูแบบการจดักจิกรรม

จิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 การวจัิยระยะที ่2 การสร้างและการพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องมือการวิจัยคือ แบบประเมินความเหมาะสมของแนวคิดทฤษฎีในการ

พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบประเมินความ

เหมาะสมรูปแบบการจัดกจิกรรมให้เกดิจิตสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย แบบประเมนิ

ความเหมาะสมของชดุจดักจิกรรมจติสาธารณะตามรปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบวัดจิตสาธารณะ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจตามรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การวิจัยระยะที่ 3 ทดลองหาประสิทธิภาพการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เครื่องการมือวิจัย 

เครือ่งมอืวจิยัคูม่อืการใช้รปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย

เคร่ืองมอืเกบ็รวมรวมข้อมลูวจัิย แบบทดสอบวัดระดบัจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลาย แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเป็นแบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้เรียน เกี่ยวกับ 

การจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 

แบบค�าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เรียนได้ตอบตามความคิดเห็นของตนเอง บันทึกโดยผู้วิจัย และแบบบันทึก

พฤติกรรมของผู้เรียนเป็นแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนท่ีสังเกตได้ขณะท่ีด�าเนินการเรียนการ

สอนในแต่ละกิจกรรมบันทึกโดยผู้ช่วยวิจัย

การวิจัยระยะที่ 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาตอนปลาย เครือ่งมอืวจิยัคอื ชดุกจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

แบบทดสอบจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนต่อการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

วิเคราะห์ข้อมูล

วเิคราะห์ผลการจัดกจิกรรมตามรูปแบบการจดักจิกรรมจิตสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา

ตอนปลายของกลุ่มตัวอย่างโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ
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ผลการวิจัย

พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบ

การจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย ได้ก�าหนดองค์ของรปูแบบการจดั

กิจกรรม 7   ขั้นดังนี้

1.  ขั้นเตรียมพร้อม (Prepared) หมายถึง  การกระตุ้นเร้าความสนใจให้นักเรียนมีความอยากรู้ 

อยากเรียนโดยใช้ปัญหาหรอืสภาวการณ์ทีอ่ยูใ่นความสนใจของผูเ้รยีนเพ่ือท้าท้ายให้ผูเ้รยีนคดิค้นหาค�าตอบ

อย่างอิสระ และแจ้งผลการเรียนรู้พร้อมทั้งกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเตรียมให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะ

ท�ากิจกรรมการเรียนรู้ หลักการนี้มีพื้นฐานจากแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการการเรียนรู้ของทฤษฎีการสร้างองค์

ความรู้และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ท่ีว่าการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน โดยการ

เร้าความสนใจให้นักเรียนมีความอยากรู้ อยากเรียนซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูใจและก�าหนดเป้าหมายในการ

เรียนรู้ ทั้งนี้เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา

ทางสตปัิญญา ดงันัน้จงึถอืได้ว่าการกระตุ้นความสนใจเป็นเครือ่งมอืทีส่่งพลงัอย่างยิง่ในการพฒันาการเรยีน

รู้ของผู้เรียน 

2.  ขัน้ความรูเ้ชงิจิตสาธารณะ หมายถงึ การจดักจิกรรมให้นกัเรยีนความรูเ้ชงิจิตสาธารณะในเรือ่ง 

ความหมาย แนวคดิ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ความส�าคญั โดยการเรยีนรูก้ระบวนการกลุม่ร่วมมอืโดยการลงมอื

ปฏิบัติจริงในขณะที่ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้เป็นอ�านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน และช่วยเหลือ 

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีจริยธรรม ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอกร์ ลอเรน

และจรยิธรรมของเพยีเจต์ ทีว่่าการพฒันาจรยิธรรมเบือ้งต้นคอืการพฒันาความรูเ้ชงิจรยิธรรมและความรูท้ี่

เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนและเป็นความรู้ที่มีความหมายส�าหรับตนเอง การพัฒนาความรู้เชิงจริยธรรม

3. ขั้นความรู้สึกเชิงจิตสาธารณะ หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยใช้สถานการณ์เชื่อมโยงจากความรู ้

เชิงจิตสาธารณะสู่ความรู้สึกที่มีผลต่อการการปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะตามแนวทฤษฎีพัฒนาการทาง

จริยธรรมของโคลเบอกร์ ลอเรนและจรยิธรรมของเพยีเจต์ ทีว่่าการพฒันาพฤตกิรรมจรยิธรรมต้องมพีืน้ฐาน

จากรู้สึก ที่จะส่งผลให้เลือกปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะ

4.  ขั้นเหตุผลจิตสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนความรู้เชิงจิตสาธารณะ ในเรื่อง 

ความหมายแนวคดิองค์ประกอบตวับ่งชี ้ความส�าคญั โดยการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎจีรยิธรรมของ ทฤษฎี

พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอกร์ ลอเรนและจริยธรรมของเพียเจต์ที่ว่าการพัฒนาจริยธรรมเบื้องต้น

คือการพัฒนาความรู้เชิงจริยธรรม และความรู้ที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนและเป็นความรู้ที่มี

5.  ขัน้การปฏบิตัจิติสาธารณะหมายถงึกระบวนการเลอืกปฏิบติักจิกรรมสาธารณะด้วยความสมคัรใจ  

โดยเริ่มจากกิจกรรมดังนี้

  5.1 ส�ารวจปัญหา หมายถึง การส�ารวจปัญหาที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาจิตสาธารณะ 

ในการเลือกหรือไม่เลือกปฏิบัติตามแนวคิดทฤษฎีจริยธรรมของทฤษฎี ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ

โคลเบอกร์ ลอเรนและจริยธรรมของ Piaget ที่ว่า การเลือกปฏิบัติจากกระบวนการคิดพิจารณาไตรตรอง

สมเหตุสมผลของตนเองหรือแปลความพฤติกรรม สามารถคิดและตัดสินใจได้ด้วยเหตุผลของ ตนเองเริ่ม

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม สังเกตและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ถูกต้องมากขึ้น 
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ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ

  5.2 วางแผน หมายถึง ก�าหนดแนวปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะที่เกิดจากส�ารวจปัญหาตาม

แนวคิดของพัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์ที่ว่าการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นกระบวนทั้งปัญญาในการ

ล�าดบัความส�าคญัของงานซึง่เป็นกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มคีวามส�าคญัในการพฒันาผูเ้รยีนให้สามารถ

สร้างองค์ความรู้ที่เกิดภายในตัวผู้เรียนที่จะน�ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการท�างานได้อย่างมีระบบ

  5.3 การปฏิบัติงาน หมายถึงการปฏิบัติงานตามิจกกรรมจิตสาธารณะตามกระบวนการกลุ่ม

และกิจกรรมเด่ียวตามแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางจรยิธรรมของ Piaget และทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรม 

เบอร์กของ ลอร์เรนซ์ โคล (Kohlberg) ท่ีว่า การแสดงพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมมผีลมาจากการตดัสติใจอย่าง

มีเหตุและผล ซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินใจตามแนวคิดของทฤษฎีสกินเนอร์ (Skinner. 1976 : 292-299)

และ วสัน และเกลเซอร์ (Watson and Glaser. 1964 : 10) ดังนั้นจึงจ�าเป็นขั้นของความสามารถในการ

ตัดสินใจ 

6.  การน�าเสนอผลงาน หมายถึง กิจกรรมการน�าเสนอผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติกิจกรรมจิต

สาธารณะเพื่อแสดงถึงความส�าเร็จของงานและเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานแนวคิด ทฤษฎีของ

พัฒนาการทางจริยธรรมโคลเบอร์กของ ลอร์เรนซ์ (Kohlberg) ที่ว่า ระดับมีจริยธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์

(conventional level) ระดบันีบ้คุคลเริม่ใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ ข้ึนมาก�าหนดความถูก ความดี ข้ึนมา โดยเริม่จาก 

การยอมรับของกลุ่มขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ทีก�าหนดในสังคม เช่น ระเบียบ ประเพณี จนถึงกฎหมาย เหตุผล 

ทางจรยิธรรมในระดับน้ีอาจแบ่งได้เป็น 2 ขัน้ คือ การยอมรบัของกลุม่ (mutual interpersonal expectations 

relationships and interpersonal conformity) พฤติกรรมท่ีถูกท่ีดีท่ีควรในข้ันการพัฒนาการวัยนี้คือ 

การยอมรับของกลุ่มหรือการยอมรับของพรรคพวกเพื่อนพ้อง เช่น กลุ่มเพื่อน (peer group) เป็นต้น  

และระเบียบระบบของสังคม (social system and conscience) ในขั้นนี้พฤติกรรมที่ถูกที่ดีที่ควร ขึ้นอยู่

กับระเบียบ ประเพณี หรือกฎเกณฑ์ที่สังคมก�าหนดไว้หรือตั้งไว้ เช่น การฆ่าสัตว์เป็นสิ่งไม่ดี เพราะศีลห้าใน

พระพุทธศาสนา ข้อที่ 1 ท่านห้ามฆ่าสัตว์ การฆ่าสัตว์ผิดศีลจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดี หรือตามประเพณีไทย ลูกผู้ชาย

ต้องบวชเรียน ฉะนั้น การบวชเรียนของลูกผู้ชายจึงเป็นสิ่งที่ดี ที่ควร เป็นต้น

 7 . ขัน้ประเมนิผล หมายถึง กระบวนการประเมนิผลพฤตกิรรมพฤตกิรรมจาก ทฤษฎขีองเอนนสิ 

(Ennis Thory) ที่ว่าประเมินผลการการตัดสินใจ ผลการตัดสินใจปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่ง

ประกอบด้วยด้านความรู้ ความรู้สึก การใช้เหตุผลและการแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะ 

ศกึษาผลการใช้รปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

การวิจัยแบ่งออกเป็น

ประสทิธภิาพ ประสทิธภิาพรปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

เท่ากับ 84.34 /84.68 ดัชนีประสิทธิผลรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย เท่ากับ 0.7338 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.38 นักเรียนมีคะแนน

จติสาธารณะ หลงัใช้รปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะสงูกว่าก่อนใช้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการเรยีนรปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบัช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ระดับมาก
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พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

การพฒันารปูแบบการจัดกจิกรรมจิตสาธารณะ ส�าหรบันกัเรยีนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายจ�านวน 

7 ขัน้ คือ ขัน้เตรียมพร้อม ขัน้เรยีนความรูเ้ชงิจิตสาธารณะ ข้ันความรูส้กึจติสาธารณะ ข้ันเหตผุลจติสาธารณะ 

ขั้นปฏิบัติจิตสาธารณะ ขั้นน�าเสนอ และขั้นประเมินผล ทั้งนี้เนื่องจาก

ได้พัฒนาโดยใช้กระบวนการการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมของจอยซ์และวีล (Joyce and 

Weil, 2000) เอเกนและคอแชค (Eggen & Kauchak, 2001) และทิศนา แขมมณี (2545: 25-28) โดยการ

ด�าเนินการเป็นระยะ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ความต้องการและทิศทางของการ

พฒันารปูแบบการจดักจิกรรมเพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันารปูแบบการจดักจิกรรม ระยะที ่2 การยก

ร่างรปูแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยการวเิคราะห์แนวคดิ

ทฤษฎีการพัฒนารูปแบการการจัดกิจกรรม คือ 1) ทฤษฎีคอนการสร้างสรรค์องค์ความรู้อันได้แก่ ทฤษฎี

พัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์ ทฤษฎีสังคมเชิงวัฒนธรรมของไวกอตสกี และ 2) ทฤษฎีการเรียน การ

สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ทฤษฎีจิตสาธารณะทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ (Jean Piaget 

1965:1121) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก ลอว์เรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) 

ทฤษฎีการพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม (Affective Domain) แล้วน�าการวิเคราะห์ทฤษฎีให้ผู้เช่ียวชาญ

ประเมินความเหมาะสมของทฤษฎพีบว่า มีความเหมาะสมมาก และน�าทฤษฎีไปสังเคราะหเ์ป็นรปูแบบการ

จัดกิจกรรม กิจกรรมจิตสาธารณะ จ�านวน 7 ขั้น คือ ข้ันเตรียมพร้อม ข้ันเรียนความรู้เชิงจิตสาธารณะ  

ขั้นความรู้สึกจิตสาธารณะขั้นเหตุผลจิตสาธารณะ ขั้นปฏิบัติจิตสาธารณะ ขั้นน�าเสนอ และ ขั้นประเมินผล 

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ ทั้งหมด 11 กิจกรรม คือ 1) ทดสอบก่อนเรียน 2) ปฐมนิเทศ 

3) กิจกรรมรู้คิด จิตสาธารณะ 4) กิจกรรมความตระหนักในปัญหาสังคม 5) กิจกรรมการรับรู้ความสามารถ

ในการแก้ปัญหาสังคม 6) กิจกรรมการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และปัญหาสังคม 7) กิจกรรมตามรอยพ่อ

ผู้เปี่ยมด้วยจิตสาธารณะ 8) ต้นแบบจิตสาธารณะ 9) กิจกรรมจิตสาธารณะ 10) กิจกรรมสิ่งมหัศจรรย์ที่เรา

ท�าได้ และ11) ปัจฉิมนิเทศแล้วน�ารูปแบบการจัดกิจกรรมไปเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

พบว่า มีความเหมาะสมระดับมาก เหมาะสมที่จะน�าไปใช้ในกิจกรรมได้พร้อมทั้งได้ปรับปรุงตามข้อเสนอ

แนะของผูเ้ชีย่วชาญ นอกจากน้ันแล้วยงัสร้างเคร่ืองมือประกอบการใช้รปูแบบการจดักิจกรรมจติสาสาธารณะ

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นชุดกิจกรรม จ�านวน 7 ชุด คือ ชุดที่ 1 ปฐมนิเทศ ชุดที่ 2 

กิจกรรมรู้คิดจิตสาธารณะ ชุดที่ 3 กิจกรรมความตระหนักในปัญหาสังคม ชุดที่ 4 กิจกรรมการรับรู้ความ

สามารถในการแก้ปัญหาสังคม ชุดที่ 5 ต้นแบบจิตสาธารณะ ชุดที่ 6 กิจกรรมจิตสาธารณะ ชุดที่ 7 กิจกรรม

สิ่งมหัศจรรย์ที่เราท�าได้ ชุดที่ 8 ปัจฉิมนิเทศ ซ่ึงผ่านการประเมินความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญและ 

เครือ่งมอืวัดและประเมนิผลกิจกรรมจิตสาธารณะ จากนัน้จงึได้น�ารปูแบบการการจดักิจกรรมส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในระยะ ที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระยะที่ 3 ทดลองใช้ 

รปูแบบการจดักิจกรรมจติสาธารณะระดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนปลายใช้รปูแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action  

Research) แบบ PAOR โดยการแก้ปัญหาเป็นระยะผลการทดลองพบว่าประสทิธภิาพรปูแบบการจดักจิกรรม
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จิตสาธารณะส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 90.16/87.82 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ดัชนีประสิทธิผล

ของดชันีประสทิธผิลการจัดการเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดักจิกรรม จติสาธารณะส�าหรบัช้ันมธัยมศกึษาตอน

ปลายมีค่าเท่ากับ 0.5239 คิดเป็นร้อยละ 52.39 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าจิตสาธารณะ เฉลี่ยร้อยละ 

52.39 และความพึงพอใจของต่อการเรียนด้วยตามรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับช้ัน

มธัยมศกึษาตอนปลายในระดับมาก (X =4.02,SD.=0.58) สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณฐัณชิากร ศรบีรบูิรณ์ 

(2550 : 141-143) ศึกษาการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา 

องค์ประกอบและตัวชี้วัดจิตอาสาของนักเรียน 2) ศึกษาสภาพจิตอาสาและปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสา และ 

3) เพือ่พฒันาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตขุองจติอาสาทีพ่ฒันาขึน้กบัข้อมลู 

เชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 675 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผล

ต่อจติอาสาและแบบวดัจิตอาสาของนักเรยีน การวเิคราะห์ข้อมูลใช้หลักวเิคราะห์โมเดลลสิเรล ด้วยโปรแกรม 

8.72 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.จิตอาสาของนักเรียนมีองค์ประกอบอยู่ 3 ด้านคือ การช่วยเหลือผู้อื่น การ

เสียสละต่อสังคม และความมุ่งมั่นพัฒนา และมีตัวชี้วัดทั้งหมด 7 ตัว คือ (1) การช่วยแนะน�าสิ่งที่ถูกที่ควร

แก่ผู้อื่น (2) การอ�านวยความสะดวกให้กับผู้อื่น (3) การแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่น (4) การสละเงิน แรงกาย 

เพื่อผู้อื่นและสังคม (5) การสละเวลาและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (6) การสนใจในปัญหา

และการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งเสนอความคิดท่ีจะพัฒนาสังคม และ (7) การร่วมพัฒนากิจกรรมการเสริม 

สร้างจติอาสาเพือ่พฒันาสงัคมอย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย 2. นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายมค่ีาเฉลีย่

ของคะแนนจิตอาสาอยู่ในระดับปานกลางปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนมี 6 ด้านคือ ปัจจัยด้าน

นักศึกษา ครอบครัว โรงเรียน/ครู เพื่อน สังคม/ชุมชน และด้านสื่อมวลชน 3.โมเดลที่พัฒนาขึ้นประกอบ

ด้วยตวัแปรแฝง 7 ตวั และตวัแปรสงัเกตได้ 16 ตวั 4.โมเดลเชงิสาเหตขุองจติอาสาของจติอาสาของนกัเรยีน

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีพัฒนาข้ึนมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรจิตอาสา

ของนักเรียนได้ร้อยละ 38.56

ผลการใช้รปูแบบการจัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิให้มจีติสาธารณะส�าหรบันกัเรยีนระดับมธัยมศึกษา

ตอนปลาย

การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการเผยแพร่และประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย การเผยแพร่รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กบัโรงเรยีนทัง้หมด 75 โรงโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 27 (ร้อยเอด็) ทดลองใช้

รปูแบบการจดักจิกรรมกบักลุม่ตวัอย่าง นกัเรยีนโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ โรงเรยีนขนาดใหญ่ โรงเรยีนขนาดลาง 

และโรงเรียนขนาดเล็ก จ�านวน 175 คน ผลปรากฏดังนี้

1.  ประสิทธิภาพรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ 

84.34 /84.68 ทั้งนี้เนื่องจาก รูปแบบการจัดกิจกรรมจัดจิตสาธารณะ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
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ปลาย ได้พฒันาอย่างเป็นระบบทัง้ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการพฒันาโดยอาศยัหลกัแนวคิดทฤษฎี

การสร้างเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งของชุดฝึก มีวิธีการและขั้นตอนที่เหมาะสมคือ 

ศึกษาเนื้อหา วิธีการ และพัฒนาชุดฝึกให้มีกระบวนการที่สามารถฝึกจิตสาธารณะให้เกิดกับนักเรียนได้จริง 

มีกิจกรรม ที่หลากหลาย เช่น เพลง เกม เป็นสื่อเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นกันเอง และมีความสนุกสนาน  

ใช้หลกัจติวิทยาท่ีเหมาะสมกบัวัยและความสามารถ และรปูการการจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบันักเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านการประเมินความเหมาะจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลองใช้ท�าให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีมีประสิทธิภาพ ส่วนประสิทธิภาพด้าน

ผลลัพธ์ คือด้านความรู้โดยการสร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้จิตสาธารณะ ท�าให้ได้ข้อสอบที่มี

ความเทีย่งตรงวดัตามกจิกรรมจติสาธารณะและผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมนิ

ผลท�าให้ผูเ้รยีนสะท้อนด้านความรูจ้ติสาธารณะ ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของโกวทิ โพธสิาร (2548 : 65-67)  

ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกจิตสาธารณะ ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่เรียน ลูกเสือสามัญ – เนตรนารีโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จ�านวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คู่มือครูชุดฝึกทักษะทางสังคม โดย

ใช้กระบวนการ ลูกเสือ จ�านวน 5 ตอน ในแต่ละตอนประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม จ�านวน 2 แผนแบบ

ทดสอบย่อยจ�านวน 10 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ�านวน 30 ข้อ แบบทดสอบวัดทักษะ

ทางสังคม จ�านวน 20 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมผลการวิจัย

พบว่า ชุดฝึกจิตสาธารณะ โดยใช้กระบวนการลูกเสือมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.25/ 84.80 

2.  ดชันีประสิทธผิลรปูแบบการจัดกจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เท่ากบั 

0.7338 นกัเรยีนมคีวามก้านหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.38 ทัง้เนือ่งจากการจดักจิกรรมจติสาธารณะ

ในเรียนความรู้เชิงจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมทฤษฎีจิตสาธารณะทฤษฎี

พัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ (Jean Piaget 1965:1121) ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ 

โคลเบิร์ก ลอว์เรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) ทฤษฎีการพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม (Affective 

Domain) ผู้เรียนต้องมีความรู้เชิงจริยธรรมก่อนจึงจะพัฒนาด้านความรู้สึกและเจตคติได้ ดังนั้นการจัด

กจิกรรมตามรปูแบบการจัดกจิกรรมจิตสาธารณะส�าหรบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ท�าให้ผูเ้รียนมพีฒันาด้าน

จติสาธารณะสงูขึน้ สอดคล้องกบังานวจิยัของดวงมณ ีวรรณสทุธิ ์(2552 : 75) ศกึษาการพฒันาจิตสาธารณะ

ส�าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกจิตสาธารณะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.88/82.08 และ

ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.47

3.  นักเรยีนมคีะแนนจติสาธารณะหลงัใช้รูปแบบการจดักจิกรรมจติสาธารณะสงูกว่าก่อนใช้อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตสาธารณะ เพื่อน�า

ความรู้ไปแสดงเจตคติ สร้างความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ท�าให้ผู้เรียนมีความรู้ เจตคติ เหตุผลและเลือกปฏิบัติจิตสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

ดังนั้นในการวัดความรู้เชิงพฤติกรรมจิตสาธารณะได้สอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของผู้เรียน 

ส่งผลให้มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรยา พรรณา (2553 : 101-145) 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 435

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและจิตสาธารณะของนักเรยีนชัน้มธัยม ศกึษาปีที ่3 ทีเ่รยีนโดยการจดัการ

เรียนรู้แบบเทคนิคการเรยีนรู้ด้วยการรบัใช้สงัคมและการจัดการเรยีนรู้แบบเทคนคิศกึษากรณตีวัอย่างทีเ่น้น

การเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิต

สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับ

ใช้สงัคมและการจัดการเรยีนรูแ้บบเทคนิคศึกษากรณตีวัอย่างทีเ่น้นการเสนอตวัแบบสญัลกัษณ์ กลุม่ตวัอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการ

ศึกษา 2553 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม และนักเรียนที่ได้

รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอย่างที่เน้นการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะส�าหรับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ มาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่เน้น

ผูเ้รยีนเป็นส�าคญั โดยให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรม ปฐมนเิทศ กจิกรรมรูคิ้ด จติสาธารณะ กจิกรรม

ความตระหนักในปัญหาสังคม กิจกรรมการรับรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาสังคม กิจกรรมการวิเคราะห์ 

วิพากษ์ วิจารณ์ และปัญหาสังคม กิจกรรมตามรอยพ่อผู้เปี่ยมด้วยจิตสาธารณะ ต้นแบบจิตสาธารณะ 

กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมสิ่งมหัศจรรย์ที่เราท�าได้ และปัจฉิมนิเทศ จากรูปแบบการจัดกิจกรรมจิต

สาธารณะทีนั่กเรยีนมส่ีวนร่วมทกุขัน้ตอน ท�าให้นกัเรยีนมภีาคภมูใิจในผลงานของตนและได้รบัการย่องย่อง

เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ครู และผู้ปกครอง ท�าให้ความภาคภูมิใจและพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม 

จิตสาธารณะสอดคล้องกับแนวคิดของ Piaget (Jean Piaget 1965:1121) ช่วงอายุ 13-18 ระยะทีเด็กมี

กฎเกณฑ์ของตนเอง (autonomous) เป็นระยะท่ีเด็กเริ่มพัฒนาจริยธรรมข้ึนสู่ความคิดทีเป็นของตนเอง  

ใช้เหตุผลโดยค�านึงถึงความยุติธรรม และพิจารณาจากผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท�าด้วยซ่ึงการพัฒนาการท่ี

เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับสติปัญญาและอายุ ท�าให้เด็กได้แสดงออกเป็นที่ยอมรับของสังคมและ

พัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะมีดังนี้

 1.1 การพฒันารูปแบบการจัดกจิกรรมจติสาธารณะกจิกต้องมคีวามเหมาะสมกับวยัของผูเ้รยีน

  1.2 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะต้องค�าถึงความต้องการของศาสนา 

วัฒนธรรมและสังคม

  1.3 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะต้องค�านึงถึงทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ 

ทฤษฎีทางจริยธรรม และทฤษฎีพฤติกรรม

2.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุดกิจกรรมมีดังนี้

 2.1  การพัฒนาชุดกิจกรรมจิตสาธารณะต้องมีความสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 

  2.2  การพฒันาชดุกจิกรรมจิตสาธารณะควรมสีือ่ทีเ่ร้าความสนใจของผูเ้รยีนทีจ่ะปลกูจติส�านกึ

ให้ผู้เรียนมีจิตส�านึกสาธารณะ
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  2.3  ชุดกิจกรรมนักเรียนสามารเรียนรู้ได้ด้วยเองได้

 3.  ข้อเสนอแนะในการใช้ชุดกิจกรรม

  3.1  การใช้ชุดกิจกรรมจิตสาธารณะควรวัดความสามารถในการคิด เชิงจิตสาธารณะเพื่อเป็น

พื้นฐาน 

 3.2  การใช้ชดุจัดกจิกรรมไปใช้ควรศึกษาขัน้ตอนการใช้รปูแบบการใช้ให้เข้าใจและจัดกจิกรรม

ตามขั้นตอน

 3.3  การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะควรมีการจัดกลุ่มแบบไม่เลือกเพศ และวัยเพราะท�าให้เกิด

การเรียนรู้กันมากขึ้น

4.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 4.1  ครรูะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายควรน�ารปูแบบการจดัจดักจิกรรมจติสาธารณะส�าหรบั

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปใช้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ

 4.2  ควรมกีารพฒันารปูแบบการจดักิจกรรมหรอืรปูแบบการสอนเพือ่พฒันาคุณลกัษณะอืน่ๆ 

ในระดับชั้นอื่นๆ

 4.3  ควรมีการพฒันาทกัษะอืน่ๆในศตวรรษที ่21 ในทกุระดับการศึกษา ทัง้ในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา

บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ 

ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552.

โกศล มคีณุ และณรงค์ เทยีมเมฆ. ผลการฝึกใช้เหตผุลเชงิจรยิธรรมทีม่จีติลกัษณะและพฤตกิรรมของคร.ู 

รายงานการวิจัยทุนสนับสนุนจากโครงการแม่บท. กรุงเทพ: การวิจัยและพัฒนาระบบ.2545. 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. สอนเด็กให้มีจิตสาธารณะ.กรุงเทพฯ : วิพริ้นท์, 2552.

ดวงเดอืน พนัธมุนาวนิ. ต�าราขัน้สงูเรือ่งสตปัิญญาและความสามารถทางการเรยีนรูก้ารคดิเพือ่ชวีติทีด่กีว่า. 

ทฤษฎีต้นไม้ : การวิจัยและพัฒนาบุคคล.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

พริยา นิลมาตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 4 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ร้อยเอ็ด : วิทยานิพนธ์ กศ.ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
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การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

PRE-SCHOOL CHILD DEVELOPMENT CENTRE COMMISSION ’S  

PARTICIPATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT UNDER LOCAL 

ADMINISTRATION BODIES IN AT-SAMAT DISTRICT ROI-ET PROVINCE

       สายันต์ หว่างแสง1

 SAYUNT WANGSANG

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการ

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภออาจสามารถ จังหวดัร้อยเอด็ 2) เพือ่เปรยีบเทยีบการ

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ามีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.86 สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) และ

ทดสอบค่า F (F-test) 

 ผลการศกึษาพบว่า 1) การมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมศูนย์พฒันาเดก็เลก็องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก แต่เมือ่พจิารณาเป็นราย

ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมา

คือ ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุด คือ ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ 

คณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พบว่า กลุม่เป้าหมายทีม่ ีเพศ อาย ุและระดบั

การศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวม  

ไม่แตกต่างกัน 3) คณะกรรมการได้เสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่ด้านล�าดับตามความถี่จากสูง

ไปหาต�า่สามอนัดบั คอื ควรมกีารจดัท�าและเสนอของบประมาณ โดยมกีารวเิคราะห์แผนการศกึษาแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบ และความต้องการของสถานศึกษา ควรมีการ

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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วางแผนส่งเสริมให้ครูแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ  และสื่อการสอนในชุมชนหรือท้องถิ่น มาใช้ประโยชน์ในการ

จัดการเรียนการสอน และควรมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน

ABSTRACT

This research served the purposes: 1. to explore preschool child development 

centre commissions’ participation in educational managements at preschool child  

development centers under local administration bodies in Roi Et’s At Samat district, 2. to 

compare their participation as such to variables of their genders, ages and educational 

levels, and 3) to regulate suggestions for their relevant participation. The sample employed 

for conducting the research included 250 commissions to preschool child development 

centers. The research instrument was rating scale questionnaires with the reliability at 0.86. 

Statistics utilized for processing data incorporated frequency, percentage, mean, standard 

deviation and t-test and F-test. 

Outcomes of the research findings: 1) Commissions’ participation in educational 

managements at preschool child development centers has been rated ‘high’ in the  

overall aspect as the same as in a single one taken into account. All aspects placed in 

descending orders of means comprised: i) personnel administration, ii) academic affairs and 

experience arrangements to children, iii) centres’ premises and settings, and iv) general 

chore affairs, finance and materials. 2) Comparative results: Variables of their genders, ages 

and educational levels have overall borne no significant differences in their educational 

management participation. 3) Their suggestions for propelling their educational manage-

ment participation at preschool child centres in descending orders of three frequencies: 

Firstly, local administration bodies should draw up budgetary plans, putting forward them 

by analyzing national education plans, entity strategies, educational development plans 

along with frames and requirements of educational establishments. Secondly, a plan should 

be set to help support teachers in their communities/localities to seek for fresh technolo-

gies and instructional media to benefit their instructions. Finally, classroom settings should 

be well furnished contributing to instructional activities.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม2545) มาตรา 41 บัญญัติให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมสีทิธท่ีิจะได้รบัการศึกษาในระดบัใดระดบัหนึง่หรอืทุกระดบัตามความพร้อมและความ

ต้องการภายในท้องถิ่น และพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกรูปแบบ มีอ�านาจหน้าที่ในการ
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จัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงจัดใน

รปูแบบของศนูย์พัฒนาเดก็เล็กการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2545-2549 เป็นการ

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในท้องถ่ินให้มีคุณลักษณะท่ีสามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้

สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของสังคมและประเทศชาติตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ภารกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่นโดยเฉพาะการบริหารจัดการศึกษา

ปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อ

ให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาและมีความพร้อมในการ

เข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้พยายามปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาอย่างเต็มท่ี

ตามศกัยภาพของตนเอง ภารกจิการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งยงัมคีวามพร้อม

ไม่แตกต่างกนัมากนกั สภาพปัญหาทีพ่บยงัเป็นปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้าน

งบประมาณ ปัญหาด้านความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการจดัการศกึษาของผูบ้รหิาร และจากสภาพการจดัการ

ศกึษาทีผ่่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส่วนใหญ่ไม่ทราบบทบาท

หน้าที่ในการจัดการศึกษาตามอ�านาจหน้าที่ของตนเอง ท�าให้ขาดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีจุดอ่อน

ด้านบุคลากร คือ ส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านการศึกษาและอ�านาจการตัดสินใจ 

ส่วนใหญ่อยูที่ผู้่บรหิารท้องถิน่ ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ แต่เดมิมหีลายหน่วยงานทีร่บัผดิชอบได้แก่ กรมการพัฒนา

ชุมชน กรมการศาสนา กรมประชาสงเคราะห์ สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรม

อนามัย ซึ่งมีจุดประสงค์ในการก่อตั้งแตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วเพื่อเป็นสถานที่สาหรับดูแลเด็กก่อนวัย

เรยีน ให้เดก็ได้รบัการเตรยีมความพร้อมมพีฒันาการด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญาอย่าง

เหมาะสมตามวัย ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ไม่มีผู้เลี้ยงดูลูกในช่วงเวลากลางวัน (กรม

อนามัย, 2549, หน้า 2) เด็กถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ ซ่ึงต้องเริ่ม

พัฒนาตั้งแต่ในวัยเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยก่อนเข้าโรงเรียนเพราะพัฒนาการในวัยนี้จะหล่อหลอมเป็น 

พื้นฐานของบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็ก ยิ่งไปกว่านั้นวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการการแนะแนวทางและการ

เอาใจใส่จากผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดเพราะอัตราการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

นักการศึกษาเชื่อว่า การเรียนรู้ของคนเกือบร้อยละ 90 เกิดขึ้นในช่วง 5 ขวบแรกของชีวิต และปัจจุบันเป็น

ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ตามหลักจิตวิทยา พัฒนาการว่าในช่วงต้นของชีวิต คือตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งอายุ

ประมาณ 6 ปี เป็นระยะทีส่�าคญัของการพฒันาร่างกาย จติใจ สตปัิญญา บคุลกิภาพและสงัคม ประสบการณ์

ที่เด็กได้รับในช่วงแรกของชีวิตจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเสริมสร้างความพร้อมหรืออาจจะขัดขวางการ

พัฒนาการของเด็กในอนาคตได้ (จริยา จิตต์มณี, 2551, หน้า 1)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจด้านการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยซ่ึงมีการจัดการศึกษา

ส�าหรับเด็กตั้งแต่อายุ 3-5 ขวบ โดยครอบคลุมการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ

และการจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และ 

สิง่แวดล้อม ด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชนและการประชาสมัพนัธ์ และจากรายงานการตรวจประเมนิมาตรฐาน

การจัดการ ศึกษาด้านปฐมวัยตามมาตรฐานการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ
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ปกครองท้องถิน่โดยมอบหมายให้ส�านกังานท้องถิน่ พ.ศ.2555 พบว่าแต่ละศนูย์พฒันาเดก็เลก็ประสบปัญหา

ด้านต่าง ๆ คือ การจัดประสบการณ์แก่เด็กยังไม่มีการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่มุ่ง

จะเร่งให้เด็กได้เรียนรู้หนังสือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น การกระท�าดังกล่าวเป็นไปเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้ปกครอง ด้านบุคลากรพบว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์แก่เด็ก 

ด้านงบประมาณยังขาดงบประมาณสนับสนุน ด้านอาคารสถานท่ีบางแห่งต้องอาศัยอาคารอเนกประสงค์

ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นท่ีตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้

พบว่าพ่อแม่ขาดโอกาสการเรียนรู้วิธีการเป็นพ่อแม่ท่ีดีและวิธีรักลูกให้ถูกทางยังมีความเข้าใจผิดในการ 

เล้ียงดูลูก ครอบครัว ชุมชน และประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา

ปฐมวัยขาดความเข้าใจในจิตวิทยาเด็ก ท�าให้เด็กปฐมวัยไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร และจากรายงานของ

ส�านักงานสาธารณสขุในปี 2546 พบว่าในด้านการบรหิารและการจดัการยงัไม่ผ่านเกณฑ์คณุภาพในเรือ่งวธิี

การเรียนรู้เด็กขาดการดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัย ด้านข้อมูลสภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 

6พบปัญหาด้านโรคอ้วน ผอม นอกจากนี้พบว่าผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดคู่มือในการด�าเนินการ

ประเมินเด็ก เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการเด็ก 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้งและด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กพร้อมทั้งรับถ่ายโอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้ตามมาตรฐานควรมีการส่ง

เสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดย

คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งมีจ�านวนประมาณ 4-7 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา  

ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนคร ูอย่างน้อยด้านละ 1 คน ซ่ึงประกอบด้วย นายก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นประธาน และมหีวัหน้าศนูย์พฒันาเดก็เลก็เป็นเลขานกุาร สาหรบังบประมาณ

ในการบริหารจัดการนั้น ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐส่วนหนึ่ง ส�าหรับใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก 

ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณ

ทีม่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เอง เพือ่สนบัสนนุให้การบรหิารจดัการของศูนย์พฒันาเดก็เลก็มคีณุภาพ

ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับการศึกษาแห่งชาติ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ม.ป.ป., หน้า 1-7)

ศนูย์พัฒนาเด็กเลก็องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวัดร้อยเอ็ด เป็นอีกหน่วยงาน 

หน่ึงที่ให้บริการด้านการศึกษาก่อนวัยเรียนแก่ชุมชนในพื้นที่เทศบาลต�าบล เปิดท�าการเรียนการสอน 

ปฐมวยัเพือ่ให้บรกิารทางด้านการศกึษาแก่ลกูหลานของประชาชนในท้องถิน่ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาทาง

ศูนย์ได้มีการพัฒนาทั้งบุคลากรและสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัด

ประสบการณ์ แต่ท้ังน้ีและทัง้น้ันการสร้างสนุทรียะในการจดัประสบการณ์เพือ่พัฒนาด้านความคดิสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย ยังไม่เป็นผลเท่าที่ควร 

 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2.  เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ จ�าแนกตาม เพศ อาย ุและระดบัการศกึษา

3. เพือ่ศกึษาเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์พฒันา

เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมุติฐานของการวิจัย

1.  คณะกรรมการที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2.  คณะกรรมการที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน

3.  คณะกรรมการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

1.  ขอบเขตด้านประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ คณะกรรมการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อ�าเภอ 

อาจสามรารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 250 คน 

2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา

 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 4 ด้าน คือ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2548 : 6) 

 2.1 ด้านวิชาการและการจัดประสบการณ์แก่เด็ก 

 2.2 ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ

 2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 

 2.4 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 

30 แห่ง

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบถงึการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วมของคณะกรรม การ

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ และเป็นประเดน็ในการ
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แก้ปัญหาโดยเร่งด่วนก่อนหรือหลังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5.3  ผลการวจัิยจะน�าไปใช้เป็นสารสนเทศในการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรม การ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิ ภาพมาก

ยิ่งขึ้นต่อไป

5.4 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

6.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากร/กลุม่เป้าหมาย (Population / target groups) ได้แก่ คณะกรรมการศนูย์พฒันา

เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 250 คน

6.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลูทีส่ร้างขึน้จากการศึกษาทฤษฎ ีแนวคิด เอกสารท่ีเกีย่วข้อง โดยข้อค�าถามได้ครอบคลมุถึงวตัถุประสงค์

ที่ต้องการศึกษาและแบ่งข้อค�าถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้   

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะแบบปลายปิด (Close–ended) เกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา ของประชาชน 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

  ตอนที่ 3 เป็นค�าถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open–ended) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภอ

อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

6.3  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

  6.3.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส�าหรับบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล

  6.3.2 สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t–test) 

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) F-test

7.  ผลการวิจัย

1.  คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้านโดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ 

ด้านวชิาการและการจดัประสบการณ์แก่เดก็ ด้านอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม และด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ 

คือ ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 443

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2.  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน  

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

และ 3) กลุ่มตัวอย่างทั้งที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ 

.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน

3.  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ พบว่า คณะกรรมการได้เสนอแนะเกีย่วกับ

การมส่ีวนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดั

ร้อยเอด็ โดยรวมทัง้สีด้่านล�าดับตามความถีจ่ากสงูไปหาต�า่สามอนัดบั คอื คณะกรรมการศูนย์พฒันาเด็กเลก็

ควรมส่ีวนร่วมในการจดัท�าและเสนอของบประมาณ โดยมกีารวเิคราะห์แผนการศกึษาแห่งชาต ิยทุธศาสตร์

ของหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบ และความต้องการของสถานศึกษา ควรมีการวางแผน 

ส่งเสริมให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ามามีส่วนร่วมในการแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และสื่อการ

สอนในชมุชนหรอืท้องถิน่ มาใช้ประโยชน์ในการจดัการเรยีนการสอน และคณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็

ควรมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน

8.  การอภิปรายผล

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาค้นคว้าขอน�าเสนอการอภิปรายผล  

ตามล�าดับดังนี้

1.  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ เมือ่พจิารณาโดยรวม พบว่า อยูใ่นระดับมาก แต่เมือ่พจิารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ ด้านวิชาการและ

การจัดประสบการณ์แก่เด็ก ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านธุรการ 

การเงิน และพัสดุ ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ว่าการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่รัฐท�าการส่งเสริม ชักน�า สนับสนุน และ สร้างโอกาสให้

ประชาชนและชุมชนทั้งในรูปของส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม และองค์กร อาสาสมัครรูปแบบต่างๆ 

ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานเรือ่งใดเรือ่งหนึง่หรอืหลายเรือ่งร่วมกนั เพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ และ

นโยบายการพัฒนาที่ก�าหนดไว้ (ไพรัตน์ เตชะรินทร์, 2527, หน้า 6-7) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตยาพร 

พันทะวิลัย (2551, หน้า 92) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลนาอ้อ อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า ความต้องการการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลนาอ้อ อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย โดยรวม อยู่

ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร ศิริจรรยาไพบูลย์ (2550, หน้า 91) ได้วิจัยเรื่อง ความ

ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลนาคู 

อ�าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลนาคู อ�าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก

2.  ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน  

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

และ 3) กลุ่มตัวอย่างทั้งที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ 

.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรัชยาพร ถวิลวงศ์ (2550, หน้า 96) ได้วิจัย เรื่อง 

ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบล

อากาศอ�านวย อ�าเภออากาศอ�านวย จงัหวดัสกลนคร พบว่า ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุต่างกนั มคีวามต้องการ

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลอากาศอ�านวย อ�าเภออากาศอ�านวย 

จงัหวัดสกลนคร ไม่แตกต่างกนั ส่วนประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษา อาชพี และสถานในชมุชน ต่างกนั มคีวาม

ต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลอากาศอ�านวย อ�าเภอ

อากาศอ�านวย จังหวัดสกลนคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ กาญจนา เอื้อจิตต์ (2549, หน้า 108) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลเชียงคาน อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า ประชาชน

ที่มีเพศ อายุ ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบล

เชียงคาน อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และสถาน

ในชุมชน ต่างกัน มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบล

เชียงคาน อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ พบว่า คณะกรรมการได้เสนอแนะเกีย่วกับ

การมส่ีวนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเลก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อ�าเภออาจสามารถ จงัหวดั

ร้อยเอด็ โดยรวมทัง้สีด้่านล�าดับตามความถีจ่ากสงูไปหาต�า่สามอนัดบั คอื คณะกรรมการศูนย์พฒันาเด็กเลก็

ควรมส่ีวนร่วมในการจดัท�าและเสนอของบประมาณ โดยมกีารวเิคราะห์แผนการศกึษาแห่งชาต ิยทุธศาสตร์

ของหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาตามกรอบ และความต้องการของสถานศึกษา ควรมีการวางแผน 

ส่งเสรมิให้คณะกรรมการศนูย์พัฒนาเดก็เลก็เข้ามามส่ีวนร่วมในการแสวงหาวทิยาการใหม่ ๆ  และสือ่การสอน 

ในชมุชนหรือท้องถิน่ มาใช้ประโยชน์ในการจดัการเรยีนการสอน และคณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ควร
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มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน

9.  ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาค้นคว้า

ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป

 จากการวิจัย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงควรคงสภาพ

ไว้และด�าเนินการพัฒนาให้สูงขึ้น ส่วนในด้านที่ 2 คือ ด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ ท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่ากว่า 

ทุกด้านนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรที่จะหาแนวทางพัฒนาด้านนี้ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1.  ควรศกึษาความต้องการการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของศนูย์พฒันาเดก็เลก็องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 2.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 3.  ควรศกึษาปัญหาการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการศูนย์พฒันาเดก็เลก็

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
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ดร.ธีรภัทร์ ถิน่แสนดี อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม ทีก่รณุาให้ค�าปรกึษาและเอาใจใส่ด้วยดเีสมอมาผู้วจัิยรูส้กึซาบซึง้

เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค�าปรึกษา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน ท�าให้งานวิจัยมี

ความสมบรูณ์ยิง่ข้ึน และผูท้รงคุณวฒุทิกุท่านท่ีให้ความอนเุคราะห์ในการตรวจสอบรวมทัง้ให้ค�าแนะน�าแก้ไข

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัให้มคีณุภาพ นอกจากนีย้งัได้รบัความอนเุคราะห์คณะกรรมการศนูย์พฒันาเดก็เลก็

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่านในตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย

ท�าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยดี

ขอขอบคณุครอบครวัหว่างแสง ตลอดจนญาตพิีน้่องทีเ่ป็นก�าลงัใจ ให้การสนบัสนนุผูว้จิยัตลอดมา 

คณุค่าและเป็นประโยชน์ของสารนพินธ์ฉบบันีผู้ว้จัิยขอมอบเป็นกตญัญกูตเวทิตาแด่บุพการ ีบูรพาจารย์ และ

ผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ท�าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษาและประสบความส�าเร็จมา 

จนตราบเท่าทุกวันนี้
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

RESIDENTS’ SATISFACTION WITH CARRYING OUT INFRASTRUCTURE OF 

TAMBON NALOENG ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 

IN SELAPHUM DISTRICT, ROI ET PROVINCE

 สินจัย กลางบุรัมย์

SinjaiKlangburam

ท�าสารนิพนธ์ เมื่อ 2558

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงาน

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็, 2) เพือ่เปรยีบเทยีบ 

ความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา ต่างกัน,และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนท่ีอาศัยอยู ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง  

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 369 คน โดยใช้สูตรการค�านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 

เครือ่งมอืเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้า ระดบั โดยมค่ีาความเชือ่มัน่  

(Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถติกิารทดสอบได้แก่ 

t-test และ F-test (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า  

รองลงมาได้แก่ ด้านการสาธารณูปโภค ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการคมนาคม 2) ผลการ

เปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงาน

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

นาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอ็ด เรยีงตามความถีส่งูไปหาต�า่สามอนัดบัแรก ได้แก่ องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลนาเลิง ควรเร่งด�าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนและสะพานอย่างจริงจัง ติดตามประเมินผลและ 

ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนือ่ง ควรเร่งด�าเนนิการก่อสร้างและวางท่อระบายน�า้ในจดุทีม่ปัีญหาโดยเรว็

และต่อเนื่อง และควรให้บริการด้านสาธารณูปโภคครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
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ABSTRACT

The specific objectives of this Thematicpaper were to: 1) study residents’satisfaction 

with carrying out infrastructure of TambonNaloeng Administrative Organization in Selaphum 

district, Roi et province, 2) compare the former’s satisfaction with carrying out infrastructure 

of the said local unit, resting upon differences in the former’s genders, ages, and  

educational backgrounds, and 3) look into their suggestions on their satisfaction toward its 

operation. The sampling group, based on Taro Yamane’s formula, comprised 369 people 

residing in its authorized area. The instrument used for data collection was the 

five-rating-scale questionnaires, each of which was endowed with the reliability at 0.92. 

The statistical tools for computing data encompassed percentage, mean, standard  

deviation. As with statistical tools utilized for testing the hypothesis included t-test and 

F-test (One way ANOVA). 

The results of research were found as follows :1) Residents satisfied with carrying 

out infrastructure of TambonNaloeng Administrative Organization in Selaphum district, Roi 

et province, in the overall aspect at the high level. With a single aspect taken into account, 

all three aspects were also at the high level; those ranked in descending order were:  

development of water resources., utilities, and transport respectively. 2) The results of 

comparison were found that people with different gender, age, and educational backgrounds 

had no difference on satisfaction of service with three aspects. 3) Suggestions regarding the 

operation of infrastructure of TambonNaloeng Administrative Organization in Selaphum 

district, Roiet province in descending order of first three frequencies. Firstly, Tambon 

Naloeng Administrative Organization should accelerate the construction, repair of roads 

and bridges, evaluate and monitor the ongoing construction work seriously. Secondly, 

should accelerate the construction of sewers and solve the problem as soon as possible. 

Finally, should provide utility covers all villages.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตาม 

พระราชบัญญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ.2475 ถึงปัจจบัุน โดยแบ่งเป็น การบริหารราชการส่วนกลาง 

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ต่อมาได้มีการปรับปรุงระเบียบการ

บริหารราชการแผ่นดินโดยการกระจายอ�านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก�าหนด

ให้รัฐจะต้องกระจายอ�านาจให้ท้องถิน่มบีทบาทหน้าทีก่ารบรหิารตนเอง โดยมีความเป็นอสิระในการก�าหนด

นโยบายการปกครอง และการบริหารงาน รฐับาลกลางมหีน้าท่ีควบคมุดแูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม

ทีก่ฎหมายบญัญัตเิท่าน้ัน ซึง่การกระจายอ�านาจเป็นการมุง่เน้นความเป็นประชาธปิไตย และจากการปรับปรงุ
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ระเบยีบบรหิารราชการดังกล่าว ท�าให้เกดิการปฏรูิประบบราชการ หรอืการปฏริปูภาครฐั เพือ่น�าไปสูร่าชการ

ยคุใหม่ทีเ่น้นการบรหิารแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธิ ์ประสทิธภิาพและความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความ

เป็นอยู่ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ท่ีดี พัฒนาเป็นสังคมไทยท่ีมีเสถียรภาพ (โกวิทย์  

พวงงาม, 2544, หน้า 44)

นโยบายภาครัฐต้องการกระจายอ�านาจลงสู่ท้องถ่ินและมีจุดมุ่งหมายหลักคือ ให้ประชาชนม ี

ส่วนร่วมในการบรหิารงาน การเมอืง การปกครอง ทัง้ในเรือ่งการใช้สทิธเิลอืกต้ังฝ่ายบรหิารและสมาชกิสภา

ท้องถิน่เป็นตวัแทนของตนมาบรหิารงาน เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยแบบ

มีส่วนร่วมซึ่งเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดของการกระจายอ�านาจเพื่อก่อให้เกิด ประสิทธิภาพการ

บริหารและการด�าเนนิงานให้ตรงกบัความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินตามความจ�าเป็นในแต่ละท้องถ่ิน

ซ่ึงการด�าเนินงานจะส�าเร็จได้ตามเป้าหมายต้องอยู่บนพื้นฐานของความพึงพอใจของประชาชน องค์การ

บริหารส่วนต�าบลถือเป็นหน่วยงานที่ส�าคัญ ในการด�าเนินงานที่ให้ประชาชนได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ยงัเป็นปัญหาในเรือ่งเชงิหลกัการและการปฏบิติั เน่ืองจากประชาชนขาดความร่วมมอืในการจดัท�ากจิกรรม 

และขาดความรูค้วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง ซึง่องค์การบรหิารส่วนต�าบลก็ได้พยายามพฒันาการ

ให้บรกิาร โดยก�าหนดนโยบาย วธิกีารด�าเนนิงาน และการให้บรกิารมคีวามชดัเจนมากขึน้ เพือ่ให้ประชาชน

เกิดความพึงพอใจ และได้รับการบริการที่มีมาตรฐานที่ดีขึ้น ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับหลักการด�าเนินงานบ้าน

เมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2555-

2557 พบว่า ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ คือ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อการ

ด�าเนนิการดงักล่าวท�าให้ภารกจิด้านโครงสร้างพืน้ฐานโดยเฉพาะงานก่อสร้าง และบ�ารงุรักษาถนนเป็นภารกจิ

ทีป่ระชาชนส่วนใหญ่ ให้ความส�าคญัเป็นอนัดบัต้น ดงันัน้ การท่ีจะพฒันาการด�าเนนิงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลให้มีประสทิธภิาพ จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องทราบผลการปฏบิตังิานว่าเป็นอย่างไร มข้ีอดี ข้อเสยีอย่างไร 

และประชาชน คือ ผู้ที่จะสะท้อนให้เห็นว่าผลการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล มปีระสทิธภิาพมากน้อยเพียงใด และตรงกับความต้องการของประชาชนหรอืไม่ ซึง่ประเดน็ปัญหา

เหล่าน้ีขึน้อยูกั่บคณุภาพของการด�าเนนิงาน สามารถวดัได้จากความรูส้กึของประชาชนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงาน

ด้านนั้น ๆ เนื่องจากการด�าเนินงานเปรียบเสมือนกลไกหลักส�าคัญในการบริหารงานของท้องถิ่น องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลแต่ละแห่งจงึต้องมกีารปรบัปรงุและพฒันาการด�าเนนิงานของตน เพือ่ให้เป็นไปตามความ

ต้องการของประชาชน หรอืเพือ่ให้เกดิความพงึพอใจในการด�าเนนิงานมากทีสุ่ด (องค์การบรหิารส่วนต�าบล

นาเลิง, 2557) ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะสามารถทราบได้จากความพึงพอใจของประชาชนท่ีได้สะท้อนออกมา 

เช่น การติชมในผลการด�าเนนิงาน หรอืการร้องเรยีนถึงปัญหา ในการด�าเนนิงานเจ้าหน้าท่ีผูเ้ก่ียวข้อง เป็นต้น

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยตระหนักถึงความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่ต่อองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง ให้สามารถด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี

การวางแผนการด�าเนินงานมาจากประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
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ประชาชนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่น�าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการด�าเนนิงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และสามารถสนอง 

ตอบต่อปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชน ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

2.3  เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1  ประชาชนทีม่เีพศ ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนทีม่อีาย ุต่างกนั มคีวามพึงพอใจต่อการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง 

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร

 ได้แก่ ประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัในเขตพืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดั

ร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 ครัวเรือน จ�านวน 4,820 คน (รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับต�าบล 

ส�านักบริหารการทะเบียน อ�าเภอเสลภูมิ, 2557)

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

 1)  ด้านการคมนาคม

 2)  ด้านการสาธารณูปโภค

 3)  ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่

 ได้แก่ พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 453

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1  ท�าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชน ที่มีเพศ อายุ และระดับการ

ศึกษา ต่างกัน

1.5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง 

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

1.5.4  ท�าให้สามารถน�าผลการวจัิยไปใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศเพือ่น�าไปพฒันาและปรบัปรงุในส่วน

ของการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่นต่อไป

6.  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

ในการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยก�าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจในงานที่วิจัยครั้งนี้ ดังนี้

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกโดยรวมของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งใดก็ตามใน 

ทางบวกหรือทางลบของประชาชนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงที่มีสิทธิเลือกตั้ง

องค์กรท้องถิ่นใน พ.ศ. 2554 ต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 10 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 

3,619 คน

การด�าเนนิงาน หมายถงึการบริหารกจิกรรมขององค์กร บุคคล หรอืกลุม่บคุคลทีม่าร่วมกนัท�างาน

ตามโครงสร้างการบริหารงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด�าเนินกิจกรรมบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้ ซึ่งต้องใช้ศิลปะและวิธีการ ตลอดจนทรัพยากรจากสภาพแวดล้อม ประกอบการด�าเนินกิจกรรม 

เช่น คน (Man) เงนิ (Money) วัตถดิุบ (Material) เครือ่งจกัร (Machine) วธิกีาร (Method) และการบรหิาร 

(Management) หรือที่นิยมเรียกกันว่า 4M’s ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด

โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง การด�าเนินงานเก่ียวกับการก่อสร้าง บ�ารุงรักษาซ่อมแซมเส้นทาง

คมนาคม ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน�้า พัฒนา แหล่งน�้าเพื่อใช้ในการอุปโภค และบริโภค รวมทั้งจัด

ให้มีระบบประปา ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) หมายถึง องค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราช

บัญญัติสภาต�าบล และองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 มีฐานะ

เป็นนติบิคุคล และเป็นราชการส่วนท้องถิน่การวจิยัเรือ่งนี ้คอื องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง ความรู้สึก

ที่ดีพอใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทัศนคติในทางบวกของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

 1)  ด้านการคมนาคม ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างถนน การปรับปรุง ซ่อมแซม 

บ�ารุงรักษาถนนคอนกรีต ทางเท้า และการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน�้าภาย ในเขตองค์การบริหารส่วน

ต�าบลนาเลิง

 2)  ด้านการสาธารณปูโภคได้แก่ การส่งเสริมและสนบัสนนุการก่อสร้าง ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 

การตดิตัง้ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ การขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและเพือ่พืน้ท่ีทางการเกษตร ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง

 3)  ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างระบบประปาในชุมชน 

การก่อสร้างหรือจัดซื้อถังเก็บน�้าฝน การก่อสร้างอ่างเก็บน�้า การขุดลอก คูคลอง หนองบึง การก�าจัดวัชพืช 

ผกัตบชวาในแม่น�า้ล�าคลอง และคลองส่งน�า้ การก่อสร้าง ซ่อมแซมคลองส่งน�า้เพือ่การเกษตรในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่

1) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส�าหรับสารนิพนธ์ ฉบับนี้แบ่งเป็น 2 เพศ คือ  

(1) เพศชาย และ (2) เพศหญิง

2) อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส�าหรับสารนิพนธ์ ฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ  

(1) ไม่เกิน 35 ปี (2) 36- 50 ปี และ (3) 51 ปีขึ้นไป

3)  ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม ส�าหรับสารนิพนธ์

ฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา/เทียบเท่าและ (3)อนุปริญญา/เทียบเท่า 

ขึ้นไป

7.  วิธีด�าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.  ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอ

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 ครัวเรือนจ�านวน 4,820 คน (รายงานสถิติประชากรและบ้าน 

ระดับต�าบล ส�านักบริหารการทะเบียน อ�าเภอเสลภูมิ,2557)

2.  กลุ่มตัวอย่าง

 ได้แก่ ประชาชนทีท่ีอ่ยูอ่าศัยในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดั

ร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 ครัวเรือนจ�านวน 4,820 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร่ 

ยามาเน่ (Taro Yamane) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 369 คน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง

ผูวิ้จยัใช้เทคนคิวธิกีารสุม่ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) เป็นการ

สุ่มตัวอย่างโดยไม่ก�าหนดค่าความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลือกเข้ามาในกลุ่มตัวอย่าง 

เนื่องจากไม่ทราบว่าโอกาสที่ตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลือกมีมากน้อยเท่าใด ท�าให้ไม่สามารถคาดคะเน

ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Error)(ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2548, หน้า 63) ได้ ซึ่งมี

วิธีการสุ่มอย่าง ตามล�าดับ ดังนี้

1)  ก�าหนดกลุม่ประชากร (PopulationSize)ได้แก่ ประชาชนท่ีเป็นหวัหน้าครวัเรอืนหรอืตวัแทน

ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 

ครัวเรือน จ�านวน 4,820 คน 

2)  ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

ได้แก่   

สูตร   n =  N    

    1 + N ( e )

  n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

  N =  ขนาดของกลุ่มประชากร

  e =  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

แทนค่า n =  4,820
   

   1 + 4,820 (0.05)2

  n = 369.35

จากการค�านวณได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ�านวน 369.35 เพื่อให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวนเต็ม

จึงปรับให้เป็น 369 คน 

3)  ก�าหนดกลุม่ย่อยโดยอาศยัสดัส่วนก�าหนดสดัส่วน และขนาด (Proportional to Size) โดย

หาลักษณะของกลุ่มที่ศึกษา ตามบัญชีรายชื่อที่ก�าหนดไว้ เพื่อค�านวณหาอัตราสัดส่วนโดยแบ่งสัดส่วนของ

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามจ�านวนหมู่บ้าน และครัวเรือน เพื่อใช้เป็นตัวแปรอิสระควบคุม 

(Control Variable) ตามสูตร 

 n
1
 =  

N
Ni x n

 n
1 

= จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

 Ni = จ�านวนประชากร

 n = จ�านวนกลุ่มตัวอย่างรวม

 N = จ�านวนประชากรทั้งหมด
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของประชาชนที่

มต่ีอการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ 

จ�านวน 369 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ตรวจสอบรายการ (Check 

List) แบบเติมค�าในช่องว่างเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และ

ระดับการศึกษา 

ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผูต้อบเลอืกระดบัความ

พึงพอใจใน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ภายในข้อค�าถามเก่ียวกับความ 

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดจ�านวน 30 ข้อ จ�าแนกออกเป็น 3 ด้าน แต่ละด้านมีจ�านวนข้อค�าถาม

1)  ด้านการคมนาคม   10 ข้อ

2)  ด้านการสาธารณูปโภค   10 ข้อ

3)  ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า  10 ข้อ

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถามข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ บทความ ต�ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้าน

โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษา วิจัยโดยใช้ค�าถาม 2 ประเภท คือแบบ

ปลายปิด แบบปลายเปิด 

3. น�าเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แก้ไขปรับปรุงให้ 

ถกูต้องและชดัเจน เหมาะสม ทัง้เนือ้หาสาระ และการใช้ถ้อยค�าส�านวนภาษา แล้วน�ามาจดัท�าเป็นแบบสอบถาม

4. เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเท่ียงตรงท้ังโครงสร้างและเนื้อหา (Content 

and Construct Validity) และส�านวนภาษา (Wording) และพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม

กับวัตถุประสงค์ (Item - objective Congruence Index/IOC) จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่

 1)  จ่าเอกสมเกยีรติ ก�าหอม วฒุกิารศึกษา ศศ.ม.(รฐัศาสตร์)มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ต�าแหน่ง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 2)  นางจุฑามณี ชาสงวน วุฒิการศึกษา ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 3)  นายจกัรภัณฑ์ พนัธุช์ยั วฒิุการศกึษา ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ต�าแหน่ง 

หัวหน้าส�านักปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5. น�าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์กับเนื้อหา (Item 

Objective Congruence IndexIOC) ตามสูตรดังนี้ 

 สูตร  IOC = 
N

x∑

 เมื่อ  IOC  แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์

   

N
x∑ แทนผลรวมของคะแนนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ

   N  แทนจ�านวนผู้เชี่ยวชาญ

 โดยที่ คะแนน + 1  แน่ใจว่าสอดคล้อง

   คะแนน 0  ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง

   คะแนน - 1  แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง

 โดยเลือกข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อค�าถามทั้งหมดจ�านวน 30 ข้อ มีค่าดัชนี

ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 จ�านวน 30 ข้อ ซึ่งใช้ได้ทั้งหมด

6. น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try - Out) แต่มีลักษณะ 

ใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างในเขตพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 

30 คน แล้วน�าผลการตอบแบบสอบถามไปการทดสอบคณุภาพของแบบสอบถามด�าเนนิการเป็นล�าดบัดงันี้

 (1)  หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (Power of Discrimination) โดยวิธีหาค่า t-test โดยใช้

เกณฑ์ค่า t ตัง้แต่ 1.75 ขึน้ไปเป็นเกณฑ์การตดัสนิว่าข้อนัน้มอี�านาจจ�าแนกใช้ได้สมควรน�าไปใช้เก็บรวบรวม

ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้พิจารณาข้อที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์

 (2)  น�าข้อที่มีค่าอ�านาจจ�าแนกผ่านเกณฑ์หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (กัลยา วานิชบัญชา, 2548,  

หน้า 35) ดังนี้

สูตร  rtt   =   

เมื่อ  k   = จ�านวนข้อสอบทั้งฉบับ

  s2
1
  = ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ

  s2
x
  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม

ผลจากการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.92

น�าเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. ผู้วจิยัได้น�าหนงัสอืขอความอนเุคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมลูวจิยัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจนครบกลุ่ม

ตัวอย่างที่ก�าหนดไว้ จ�านวน 369 คน 

2. ผูวิ้จัยน�าแบบสอบถาม จ�านวน องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ 

369 ชุด ไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อศึกษาข้อมูล

พืน้ฐาน และการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมิู จงัหวดั

ร้อยเอ็ด จ�านวน 369 คน ด้วยวิธีการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งสังเกตค�าตอบสภาพทั่วไปประกอบการ

พจิารณา และตรวจให้คะแนนแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยก�าหนด ค่าน�า้หนกั หรอืคะแนนออกเป็น 5 ระดบั 

ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert’sScale) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 107) ซึ่งก�าหนดค่าคะแนน ดังนี้

 ความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 5 

 ความพึงพอใจ ระดับมาก  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 4 

 ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 3 

 ความพึงพอใจ ระดับน้อย  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 2 

 ความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 1 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้

1. น�าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับพบว่าสมบูรณ์ทุกฉบับ

2. น�าแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ที่มีความสมบูรณ์ของการตอบแล้วลงรหัสตามแบบ

การลงรหัส (Coding Form)

3. น�าคะแนนทีไ่ด้ไปวเิคราะห์ข้อมลูด้วยเครือ่งคอมพวิเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู ตามขัน้ตอน  

ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ 

เพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยแจกแจงความถี่ และค�านวณค่าร้อยละ

 ตอนที่ 2 วิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดจ�านวน 3 ด้าน คือ ด้านการ

คมนาคม ด้านการสาธารณูปโภค และด้านการพฒันาแหล่งน�า้ โดยวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ทัง้ในภาพรวม รายด้าน และเป็นรายข้อ แล้วแปลตามเกณฑ์การวิเคราะห์ 

โดยใช้เกณฑ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจมาก 
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 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

       (สรชัย พิศาลบุตร,2548, หน้า 43)

 ตอนที ่3 วเิคราะห์เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง 

พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean)  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way - ANOVA) หรือ F-test 

 ตอนท่ี 4 วเิคราะห์ความถีแ่บบสอบถามปลายเปิด (Open-endedQuestions) ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน�ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้แก่ 

 1)  ค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถุประสงค์ (Item - objective Congruence  

Index/IOC) 

 2)  ค่าอ�านาจจ�าแนก โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์ รายข้อ (Item Total Correlation)

 3)  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แบบแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach)

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่

 1)  ความถี่ (Frequency)

 2) ร้อยละ (Percentage)

 3)  ค่าเฉลี่ย (Mean)

 4)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) ดังนี้

 1)  การวิเคราะห์ค่า (t-test Independent)

 2)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) 

สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้

 1)  การหาค่าความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามแต่ละข้อ

  IOC = 
Ν

Χ∑

  เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาหรือระหว่าง

      ข้อสอบกับวัตถุประสงค์

    
Ν

Χ∑  = ผลรวมของคะแนนการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน

    N = จ�านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
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 2)  การหาค่าร้อยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 128)

  P =  
N

X 100×

  P =  ค่าร้อยละ

  X = จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

  N =  จ�านวนประชากร

 3)  การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2547, หน้า 55)

  X  =  

 

1) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item  - objective 
Congruence Index/IOC)  

2) ค่าอํานาจจาํแนก โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์ รายข้อ (Item Total Correlation) 
3) ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม แบบแอลฟา (Alpha Coefficient)ของ     

ครอนบาค(Cronbach) 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

  1) ความถี ่(Frequency) 
2)ร้อยละ (Percentage) 
3) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ค่า (t-test Independent) 
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)  

สูตรการหาคา่สถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
1) การหาค่าความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามแต่ละข้อ 
 IOC        =     Ν

Χ∑  
เมื่อ  IOC        = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาหรือระหว่าง 

ข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 
∑X = ผลรวมของคะแนนการมีส่วนร่วมของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 
N = จํานวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

 
2) การหาคา่รอ้ยละ (Percentage)(นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 128) 

P =  
N

X 100×  

 P =   ค่าร้อยละ 
X = จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
N =  จํานวนประชากร 

3) การหาคา่เฉลี่ย (Mean)(ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2547, หน้า 55) 

X  =  
N
fx∑  

 
X  =  ค่าเฉลี่ย 
∑X =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  X  =  ค่าเฉลี่ย

  
Ν

Χ∑  =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม

  N =  จ�านวนประชากร

 4)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 

2540, หน้า 53)

  S =  

 

N =  จํานวนประชากร 
 
4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 

2540, หน้า 53) 
S =  

)1(
)( 22

−

−∑ ∑
NN

fxfxN  

S = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
∑fX =   ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 
N =  จํานวนประชากร 

 
5)ทดสอบสมมติฐาน (t-test) (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 238) 

t         =             X1   -   X 2
  

     S1
2 

  -     S2
2 

       n1       n2   
 เมื่อ  t   =ค่าท-ีเทสท(์t- test) 

  X1  , X2 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ตามลําดับ 
  S1

2 
  ,    S2

2 = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที1่ และกลุม่ที่2 ตามลําดับ 
  n1   , n2 = จํานวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 

 6) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test) (นิภา 
เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 110) 

 
  F        =    

w

b

MS
MS  

 F    =   อัตราส่วนของความแปรปรวน 
 MSb =   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

 MSw =    ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 
 
8. สรุปผล 

  S  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

  

 

N =  จํานวนประชากร 
 
4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 

2540, หน้า 53) 
S =  

)1(
)( 22

−

−∑ ∑
NN

fxfxN  

S = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
∑fX =   ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 
N =  จํานวนประชากร 

 
5)ทดสอบสมมติฐาน (t-test) (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 238) 

t         =             X1   -   X 2
  

     S1
2 

  -     S2
2 

       n1       n2   
 เมื่อ  t   =ค่าท-ีเทสท(์t- test) 

  X1  , X2 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ตามลําดับ 
  S1

2 
  ,    S2

2 = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที1่ และกลุม่ที่2 ตามลําดับ 
  n1   , n2 = จํานวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 

 6) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test) (นิภา 
เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 110) 

 
  F        =    

w

b

MS
MS  

 F    =   อัตราส่วนของความแปรปรวน 
 MSb =   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

 MSw =    ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 
 
8. สรุปผล 

 =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ

  N  =  จ�านวนประชากร

 5) ทดสอบสมมติฐาน (t-test) (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 238)

  t  = 

 

N =  จํานวนประชากร 
 
4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 

2540, หน้า 53) 
S =  

)1(
)( 22

−

−∑ ∑
NN

fxfxN  

S = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
∑fX =   ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 
N =  จํานวนประชากร 

 
5)ทดสอบสมมติฐาน (t-test) (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 238) 

t         =             X1   -   X 2
  

     S1
2 

  -     S2
2 

       n1       n2   
 เมื่อ  t   =ค่าท-ีเทสท(์t- test) 

  X1  , X2 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ตามลําดับ 
  S1

2 
  ,    S2

2 = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที1่ และกลุม่ที่2 ตามลําดับ 
  n1   , n2 = จํานวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 

 6) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test) (นิภา 
เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 110) 

 
  F        =    

w

b

MS
MS  

 F    =   อัตราส่วนของความแปรปรวน 
 MSb =   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

 MSw =    ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 
 
8. สรุปผล 

 

 

  เมื่อ t   = ค่าที-เทสท์(t- test)

     X
1
 ,X

2
 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

    S
1
2 

, 
S

2
2 = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่1 และกลุ่มที่2 ตามล�าดับ

     n
1 ,
 n

2
 = จ�านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ
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 6)  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) หรือ (F-test) (นภิา เมธ

ธาวิชัย, 2543, หน้า 110)

  F   = 

 

N =  จํานวนประชากร 
 
4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 

2540, หน้า 53) 
S =  

)1(
)( 22

−

−∑ ∑
NN

fxfxN  

S = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
∑fX =   ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 
N =  จํานวนประชากร 

 
5)ทดสอบสมมติฐาน (t-test) (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 238) 

t         =             X1   -   X 2
  

     S1
2 

  -     S2
2 

       n1       n2   
 เมื่อ  t   =ค่าท-ีเทสท(์t- test) 

  X1  , X2 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ตามลําดับ 
  S1

2 
  ,    S2

2 = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที1่ และกลุม่ที่2 ตามลําดับ 
  n1   , n2 = จํานวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 

 6) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test) (นิภา 
เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 110) 
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 MSb =   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

 MSw =    ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 
 
8. สรุปผล 

  F   = อัตราส่วนของความแปรปรวน
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 = ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
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 = ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม

8.  สรุปผล

8.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ�านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 51.76 มีอายุระหว่าง 36–50 ปี จ�านวน 145 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 39.30 และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ�านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้าน

โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า

เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร รองลงมา คือ ด้านการสาธารณูปโภค และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ ด้านการคมนาคม

 ส่วนผลการวิจัยเป็นรายด้าน ปรากฏดังต่อไปนี้

 1)  ด้านการคมนาคม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงาน

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการคมนาคม 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยูใ่นระดบัมากทัง้สบิข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ 

คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การบ�ารุงรักษา คลองน�้า และคลองระบายน�้าในต�าบล” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

ข้อ 9 ที่ว่า “ถนนทุกเส้นทางมีป้ายบอกทางที่ชัดเจนท�าให้สะดวกในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ”

 2)  ด้านการสาธารณปูโภค ผลการวิจยัพบว่าความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ

สาธารณูปโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งสิบข้อ โดยข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การติดตั้งซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ทีส่ดุ คอื ข้อ 3 ทีว่่า “การให้บรกิารขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะได้มาตรฐานทัง่ถงึพ้ืนทีช่มุชน และการเกษตร”

 3) ด้านการพฒันาแหล่งน�า้ ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการด�าเนนิงาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการพัฒนา

แหล่งน�า้ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยูใ่นระดบัมากทัง้สบิข้อ โดยข้อทีมี่ค่าเฉลีย่
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มากที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “การก่อสร้างพัฒนาขุดลอกคูคลองอ่างเก็บน�้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ” 

และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 9 ที่ว่า “การก�าจัดวัชพืช ผักตบชวาในแม่น�้าล�าคลอง”

8.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่าประชาชนที่มีเพศ 

อาย ุและระดบัการศึกษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง 

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจัิยพบว่า ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการด�าเนนิงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและ

รายด้านไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

 สมมติฐานที่ 2ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง 

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงอ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจัิยพบว่า ประชาชนทีม่อีายตุ่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการด�าเนนิงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและ

รายด้าน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงอ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจัิยพบว่า ประชาชนท่ีมรีะดับการศกึษาต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการด�าเนนิงานด้าน

โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

8.3  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

นาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 

 ประชาชนได้เสนอแนะเกีย่วกบัการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ล�าดบัตามความถีจ่ากสงูไปหาต�า่สามล�าดบัแรก คอืควรเร่งด�าเนนิการ 

ก่อสร้าง และซ่อมแซมถนนและสะพานอย่างจริงจัง ติดตามประเมินผลและตรวจสอบงานก่อสร้างอย่าง 

ต่อเน่ือง รองลงมาได้แก่ ควรเร่งด�าเดินการก่อสร้างและวางท่อระบายน�า้ในจุดทีม่ปัีญหาโดยเรว็และต่อเนือ่ง 

และควรมีการให้บริการจัดหาและพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรให้เพียงพอ

9.  อภิปรายผล 

จากการสรุปผลการวิจัย พบประเด็นส�าคัญสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิราย
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชน

สะดวกสบาย ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมากกว่าด้านอื่น ๆ จึงจัดสรรงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาด้านการ

สาธารณปูโภค และด้านการพฒันาแหล่งน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภค และการเกษตรท�าให้ประชาชนพงึพอใจ

มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาติ บูรณศิริ ท่ีได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

ด�าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหอมเกรด็ อ�าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 

ผลการวจิยัพบว่า ระดับความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหอมเกร็ด อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ อิศเรศ จิณฤทธิ์ ที่ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้าง

พื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณี ต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่าระดับ

ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารโครงสร้างพืน้ฐานเฉพาะต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ 

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบประเด็นส�าคัญและอภิปรายผลตามล�าดับ ดังนี้

1)  ด้านการคมนาคม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการคมนาคม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการสร้างงานและดูแล

บ�ารุงรักษาขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงเป็นอย่างดีเพราะมีการเอาใจใส่ดูแลงานอยู่อย่างต่อเนื่อง

สม�่าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนันลดา ปุผาลา ที่ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การบริหารงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต�าบลสัมปทวน 

อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่าด้านคมนาคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 4 ท่ีว่า “การบ�ารุงรักษา คลองน�้า และคลองระบายน�้าใน

ต�าบล” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า แหล่งน�้าเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นต่อมนุษย์ที่

จะขาดเสยีมไิด้ ดังน้ัน การบ�ารุงรกัษา คลองน�า้ และคลองระบายน�า้คลองระบายน�า้ในต�าบลเพือ่การคมนาคม 

จงึต้องมกีารดแูลและรกัษาไว้ให้ดอียูเ่สมอ สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปารชิาต ิบรูณศริ ิทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง ความ

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหอมเกร็ด 

อ�าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม และกล่าวว่า การพฒันาแหล่งน�า้ คูคลอง เป็นส่ิงจ�าเป็น เพือ่การคมนาคม

ต่อชุมชน ผลการวิจัยพบว่า แหล่งน�้า คูคลอง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบาย

จากการใช้สัญจรไปมา หรือเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ของคนในชุมชน อยู่ในระดับมาก

 ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอืข้อ 9 ทีว่่า “ถนนทกุเส้นทางมป้ีายบอกทางทีช่ดัเจนท�าให้สะดวก

ในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การมีป้ายบอกทาง

ที่ชัดเจน เป็นการสร้างความปลอดภัยที่ดีให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีสอดคล้อง

กับงานวิจยัของ อมัพร ขาวทอง ทีไ่ด้วจัิยเรือ่ง ความพงึพอใจของประชาชนต่อการด�าเนนิงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลบาเจาะ อ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ที่กล่าวว่า ความปลอดภัยใน

ชวิีตและทรัพย์สนิของคนในชมุชนจากการคมนาคมเป็นสิง่ทีท่กุคนต้องการมากในระดบัต้น ๆ  ในชวีติประจ�า 
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ผลการวจิยัพบว่า การมป้ีายเส้นทางบอกทางทีช่ดัเจนท�าให้สะดวกในการเดนิทางและลดอุบัตเิหตอุยูใ่นระดบั

ปานกลาง

2)  ด้านการสาธารณปูโภค ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า งานด้านการสาธารณูปโภค เช่น การติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ

ในต�าบลนาเลิง การดูแลและบ�ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะทันต่อเหตุการณ์ การให้บริการ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะได้มาตรฐานทั่วถึงพื้นที่ของชุมชน และการเกษตร การติดตั้งซ่อมแซมหอกระจาย

ข่าวในหมูบ้่าน เป็นสิง่จ�าเป็นทีค่นในชมุชนต้องการสอดคล้องกบังานวจิยัของ อมัพร ขาวทอง ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลบาเจาะ 

อ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า ด้านการสาธารณูปโภค อยู่ในระดับปานกลาง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 4 ที่ว่า “การติดตั้งซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน” 

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การกระจ่ายข่าวสารในหมู่บ้านเป็นสิ่งที่จ�าเป็นแก่

คนในชมุชนทีจ่ะได้รบัรูข้้อมลูข่าวสารเป็นอย่างยิง่ สอดคล้องกับงานวจิยัของ อศิเรศ จณิฤทธิ ์ทีไ่ด้วิจยัเรือ่ง 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณี ต�าบลขอนแก่น 

อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยกล่าวว่า การรบัรูข้้อมลูข่าวสารของคนในชมุชนเป็นสิง่ทีค่วรจะต้อง

ด�าเนินการ เช่น การติดตั้งซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน และผลการวิจัย พบว่า การติดตั้งซ่อมแซม

หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือข้อ 3 ท่ีว่า “การให้บริการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะได้

มาตรฐานทั่วถึงพื้นท่ีชุมชน และการเกษตร” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การ 

ติดตั้งให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในต�าบลนาเลิง ท�าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเพราะเกิดความ

ปลอดภยั มแีสงสว่างในเวลากลางคนื สอดคล้องกบังานวจิยั ของ อศิเรศ จณิฤทธ์ิ ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจ 

ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารโครงสร้างพืน้ฐาน : ศกึษาเฉพาะกรณ ีต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ 

จงัหวดัร้อยเอด็ โดยกล่าว่า การให้บรกิารขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะได้มาตรฐานทัว่ถงึพืน้ทีช่มุชนจะเป็นการ

สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในเร่ืองความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงผลการ วิจัยพบว่า 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านการให้บริการด้านไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก

 3)  ด้านการพฒันาแหล่งน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภค และการเกษตร ผลการวจัิย พบว่า ความ

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อ

การอุปโภคบริโภค และการเกษตรองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง ได้มีการด�าเนินการให้แก่ประชาชนใน

ต�าบลนาเลงิ ได้รบัประโยชน์และความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ  เช่น การให้บรกิารน�า้ประปาแก่ประชาชน

เพียงพอและทั่วถึง การบูรณะซ่อมแซมระบบท่อเมนประปา บ่อ น�้าบาดาล รวดเร็ว ทันต่อเวลาและทุก

เหตุการณ์ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร ขาวทอง ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบาเจาะอ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร อยู่ในระดับปานกลาง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 7 ที่ว่า “การก่อสร้างพัฒนาขุดลอกคูคลองอ่างเก็บน�้าเป็นไป

อย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ” มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า ประชาชนมคีวามพงึพอใจ 

ต่อการบริการจัดการการก่อสร้างพัฒนาขุดลอกคูคลองอ่างเก็บน�้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ 

เพราะเมือ่มกีารพฒันา จดัหาแหล่งน�า้ให้ประชาชนแล้ว กจ็ะต้องมกีารบ�ารงุรกัษาด้วยสอดคล้องกบังานวจิยั

ของ ปาริชาติ บูรณศิริ ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหอมเกรด็ อ�าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยกล่าวว่า การก่อสร้างพฒันา

ขดุลอกคคูลองอ่างเก็บน�า้เป็นสิง่ทีจ่ะต้องมกีารบรหิารจดัการให้แก่ชมุชนอย่างทัว่ถงึ ผลการวจิยัพบว่า การ

ก่อสร้างพัฒนาขุดลอกคูคลองอ่างเก็บน�้า มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับมาก

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อ 9 ที่ว่า “การก�าจัดวัชพืชผักตบชวาในแม่น�้าล�าคลอง” มีค่า

แปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการก�าจัดวัชพืชผักตบชวาในแม่น�้าล�าคลอง อยู่อย่างสม�่าเสมอและ 

ต่อเนือ่งจนท�าให้ประชาชนรูส้กึพงึพอใจ สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปาริชาต ิบรูณศริิ ได้วจิยัเร่ือง ความพงึพอใจ 

ของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหอมเกร็ด อ�าเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การก�าจัดวัชพืชในแหล่งน�้า ล�าคลองควรมีการบริหารจัดการอยู่อย่าง

ต่อเนื่องและสม�่าเสมอ ผลการวิจัยพบว่า การก�าจัดวัชพืชผักตบชวาในแม่น�้าล�าคลอง อยู่ในระดับมาก

 การเปรียบเทียบประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ 

แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1)  จากสมมตฐิานของการวจิยัทีว่่า ประชาชนท่ีมเีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการด�าเนินงาน 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนทีม่เีพศ

ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง  

อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การด�าเนนิงานด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ สามารถสร้างความพงึพอใจต่อ

ประชาชนได้ทกุเพศสอดคล้องกบังานวจัิยของ ชนนัลดา ปผุาลา ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจของประชาชน

ที่มีต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต�าบล 

สัมปทวน อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ

ต่อการบรหิารงานด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลสมัปทวน อ�าเภอนครชยัศรี 

จังหวัดนครปฐม โดยรวมไม่แตกต่างกัน

 2)  จากสมมตฐิานของการวจิยัทีว่่าประชาชนทีม่อีายตุ่างกัน มีความพงึพอใจต่อการด�าเนนิงาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที ่

มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง 

อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนทีม่ปีระสบการณ์

มามาก หรือมปีระสบการณ์น้อย ต่างกม็คีวามพงึพอใจต่อการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หรือสามารถรับรู้ได้ถึงการให้บริการในด้านที่ดีหรือ
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ไม่ดีขององค์กรได้โดยไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมโพช แก้วหนูนวล ที่ได้วิจัยเรื่อง 

ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามภารกจิด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองธง อ�าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนอายุต่างกัน  

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน

 3)  จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

ประชาชนที่มีระดับความรู้ไม่เท่ากันมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ เหมอืนกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ ชนันลดา ปุผาลา ท่ีได้วจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจ 

ของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลสัมปทวน อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา 

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

สัมปทวน อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมไม่แตกต่างกัน

10.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบล 

นาเลิง ควรรักษาและพัฒนาการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบประเด็นส�าคัญและน�ามาเสนอแนะเชิงนโยบายตามล�าดับ ดังนี้

1)  ด้านการคมนาคม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนา

ต่อไปไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก คอืข้อ 4 ทีว่่า “การบ�ารงุรกัษา คลองน�า้ 

คลองระบายน�้าในต�าบล” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษา

มาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อที่จะท�าให้ประชาชน

มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 9 ที่ว่า “ถนนทุกเส้นมีป้าย

บอกทางที่ชัดเจนท�าให้สะดวกในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนา
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ต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

2) ด้านการสาธารณูปโภค ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบล 

นาเลิง อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ควรรกัษามาตรฐานการบรหิารจดัการด้านโครงสร้างพืน้ฐานนีไ้ว้ และ

พัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 4 ที่ว่า “การติดตั้งซ่อมแซม

หอกระจายข่าวในหมูบ้่าน”ดงันัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ควรรกัษา

มาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อที่จะท�าให้ประชาชน

มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 3 ที่ว่า “การให้บริการขยาย

เขตไฟฟ้าสาธารณะได้มาตรฐานทั่วถึงพื้นที่ชุมชน และการเกษตร”ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนา

ต่อไปไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

3)  ด้านการพฒันาแหล่งน�า้เพือ่การอปุโภค บรโิภค และการเกษตร ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบั

มาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานการบริหาร

จัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 7 ที่ว่า “การก่อสร้างพัฒนา

ขดุลอกคคูลองอ่างเกบ็น�า้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสม�า่เสมอ” ดงันัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอ

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนาต่อไป

ไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 9 ที่ว่า “การก�าจัดวัชพืชผัก

ตบชวาในแม่น�้าล�าคลอง” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษา

มาตรฐานการบรหิารจดัการด้านโครงสร้างพืน้ฐานนีไ้ว้ และพฒันาต่อไปไม่หยดุยัง้ เพือ่ทีจ่ะท�าให้ประชาชน

มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

1)  ควรวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การ

บรหิารส่วนต�าบล เกีย่วกบัการส่งเสริมและสนับสนนุการปรบัปรงุ ซ่อมแซม บ�ารงุรกัษาถนนคอนกรีต ทางเท้า

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล

2)  ควรวจัิยความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลที่เกี่ยวข้องกับการขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและเพื่อพื้นที่ทางการเกษตร

3)  ควรวจัิยความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซมคลองส่งน�้าเพื่อการเกษตร
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม  

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  

RESIDENTS’ SATISFACTION WITH TAMBON SOCIAL WELFARE DIVISION’S 

SERVICES OF TOMBON BUENG CHAROEN MUNICIPALITY IN  

BAN KRUET DISTRICT, BURIRAM PROVENCE,

อภิญญา จันทรโท1

APHINYA CHANTHARATHO 

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์, 2) เพื่อเปรียบเทียบความ

พึงพอใจต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ของประชาชนทีม่ ีเพศ อาย ุระดบัการศกึษา และอาชพี ต่างกนั, และ3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการ

ให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จงัหวดับรุรีมัย์ ประชากรทีใ่ช้ใน

การวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอ

บ้านกรวด จงัหวัดบรุรีมัย์ ตามบญัชรีายชือ่ประชาชนผูม้าตดิต่อขอรบับรกิารในกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่พ.ศ.2556 -2557 จ�านวน 269 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย คือ แบบสอบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability)  

เท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติการทดสอบ ได้แก่ (t-test) การทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA F - t-test) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน อยู่ในมากหนึ่งด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านอาคารสถานที ่และสิง่แวดล้อม ด้านการอ�านวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร และด้าน

ความรวดเร็วในการให้บริการ ตามล�าดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบล 

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ของการ วิจัยที่ตั้งไว้ และ 3) ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม

เทศบาล ต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จงัหวดับรุรีมัย์ ล�าดบัตามความถีส่งูไปหาต�า่ สามอนัดบัแรก ได้แก่ 

1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็.
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ควรปรับปรุงห้องน�้าให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งจัดบุคลากรคอยดูแลท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ  

ควรเพิ่มจุดบริการน�้าดื่ม และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรเอาใจใส่ กระตือรือร้น ต่อการให้บริการ

ABSTRACT

This thematic paper serves the purposes: 1) to study residents’ satisfaction with 

social and welfare divisions’ services of Tambon Bueng Charoen Municipality in Ban Kruet 

district of Buriram province, 2) to compare their satisfaction with its services of Tambon 

Bueng Charoen Municipality to variables of their genders, ages educational levels and  

careers, and 3) to examine its services rendering to the residents. The research population 

comprises service recipients from B.E 2556 to B.E. 2557 at social and welfare division of of 

Tambon Bueng Charoen Municipality, numbering 269 subjects. The research instrument is 

five-rating scale questionnaires, each of questions possess the reliability amount to 0.86. 

The statistics used for data analyses encompass frequency, percentage, mean, standard 

deviation together with referential statistics of t-test and F-test (One-way ANOVA) by  

making use of the computer software package. 

Research findings: 

1) Residents’ satisfaction with social and welfare divisions’ services of Tambon 

Bueng Charoen Municipality in Ban Kruet district of Buriram province has been rated  

‘neutral’ in the overall aspect. In terms of a single one, one aspect has been scored ‘high’ 

while remaining three aspects have been scaled ‘neutral. All of four aspects placed in 

descending orders of means count in those of: i) premises and environments, ii) facilitation, 

iii) services officials and iii) timely service rapidity. 2) The hypothesis testing results have 

revealed that variables of their genders, ages, educational levels and careers show no 

significant differences in their satisfaction with its service of Tambon Bueng Charoen  

Municipality , hence being not conducive to the formulated hypotheses. and 3) Residents’ 

suggestions for enhancing its services have been recommended in descending orders of 

first three frequencies. First, lavatories are to be upgraded up to date, together with providing  

personnel to keep them clean on the regular basis. Secondly, drinking water spots should 

be added to. Finally, paying due attention to their own services is enthusiastic. 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

กองสวัสดิการสังคมของเทศบาล จัดตั้งข้ึนตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2550 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม โดยจะต้องสังคมสงเคราะห์การส่งเสริม
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การให้ 

ค�าปรึกษาแนะน�าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่  

ได้รบัมอบหมาย ให้บรกิารเป็นไปตามกระบวนการ ขัน้ตอน และวธิปีฏบิตัใินการให้บรกิารกองสวสัดกิารสงัคม  

ในสามโครงการหลักที่เกี่ยวกับกองสวัสดิการสังคม คือ โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ โครงการสงเคราะห ์

ผู้พิการทุพพลภาพ และโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ท้ังสามโครงการได้ก�าหนดข้ันตอนและแนวปฏิบัติ

ไว้อย่างชัดเจน ทัง้นีเ้พือ่ให้ประชาชนผูร้บับรกิารได้รบัความสะดวก รวดเรว็ และเกดิความพงึพอใจมากทีส่ดุ 

(กองสวัสดิการสังคม, 2549 หน้า 3) 

เพ่ือให้บรรลผุลตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ กองสวสัดกิารสงัคมจงึมอบหมายให้งานสงัคมสงเคราะห์

เป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งสามโครงการ ด�าเนินการตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ โดยเตรียมการ

ให้บริการท้ังด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก 

และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ท้ังนี้ให้ค�านึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นส�าคัญ คือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 

ผู้พิการทุพพลภาพ และกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งผู้รับบริการแต่ละกลุ่มต่างมีสภาพ ปัญหา และความต้องการ 

แตกต่างกัน

ปัจจุบันการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัด

บรุรีมัย์ ได้ให้บริการใน ด้านอาคารสถานที ่และสิง่แวดล้อม ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร ด้านการอ�านวยความ

สะดวก และด้านความรวดเรว็ในการให้บรกิาร เพ่ือให้การบรกิารมปีระสทิธิภาพสงูสดุ แต่มกัได้รบัการวพิากษ์

วิจารณ์ว่า ให้บริการล่าช้า มีขั้นตอนมาก มีกฎระเบียบ แบบฟอร์มมากมาย งานที่ติดต่อไม่ถูกต้อง ขาด

คณุภาพ และไม่มีการน�าเทคโนโลยมีาใช้ และจากการสงัเกตด้วยตนเอง ประกอบกบัการสนทนาแลกเปลีย่น

กบัผู้รับบริการ พอประมวลได้ว่าสภาพดังกล่าวมสีาเหตสุ�าคญัจากทัง้สองฝ่ายคือผูใ้ห้บริการ และผูร้บับรกิาร 

แต่ละฝ่ายต่างมปัีญหาและข้อจ�ากดัเป็นรายละเอยีดอเนกประการ ซึง่ส่งผลต่อความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร

และเป็นส่วนบ่งชี้คุณภาพของผู้ให้บริการด้วย (สุจิตรา ธนานันท์, 2538, หน้า 40)

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอ 

บ้านกรวด จึงมีความสนใจวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการ

สังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์” เพื่อน�าผลท่ีได้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ 

และเป็นแนวทางต่อการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการของ กองสวัสดิการสังคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล ต�าบล 

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ 

ต่างกัน

2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล
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ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

3.  สมมติฐานของการวิจัย

ในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล 

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ ดังนี้

3.1  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล 

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล 

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน

3.3  ประชาชนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคม

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน

3.4 ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ  

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

4.1 ขอบเขตด้านประชากร

 ได้แก่ ประชาชนผูม้าตดิต่อขอรบับรกิารในกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอ

บ้านกรวด จงัหวัดบรุรีมัย์ ตามบญัชรีายชือ่ประชาชนผูม้าตดิต่อขอรบับรกิารในกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่พ.ศ.2556 -2557 จ�านวน 821 คน

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบล

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยสี่ด้าน คือ

 1)  ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 3) ด้านการอ�านวยความสะดวก 

 4)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 ได้แก่ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา

 ได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในเขตกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ 

อ�าเภอบ้านกรวด จงัหวดับรุรีมัย์ ตัง้แต่วนัจนัทร์ถงึวันศกุร์ เดอืนเมษายน พ.ศ.2558 – 31 พฤษภาคม 2558
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน 

5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกับการให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบลบึงเจรญิ 

อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

5.4  สามารถน�าผลที่ได้จากการวิจัย ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางในการปรับปรุง 

แก้ไข และพัฒนาการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัด

บุรีรัมย์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

6.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบล 

บงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวดับรุรีมัย์ ตามบญัชีรายช่ือประชาชนผูม้าตดิต่อขอรบับรกิารในกองสวสัดกิาร

สังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่พ.ศ.2556 -2557 จ�านวน 821 คน 

(เทศบาลต�าบลบึงเจริญ, 2557, (อัดส�าเนา).

6.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ได้แก่ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในกองสวัสดิการสังคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตามบัญชีรายชื่อประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ต้ังแต่พ.ศ.2556 -2557 จ�านวน 

269 คน

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) เกี่ยวกับปัจจัย

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะค�าถามแบบมีค�าตอบให้เลือกตอบ (Check list) ประกอบ

ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยให้

ผู้ตอบเลือกระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบล 

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในข้อค�าถาม จ�าแนกเป็นสี่ด้าน 

 ตอนที ่3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เป็นค�าถามข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
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6.4  สถติทิีใ่ช้ในการวจัิย ได้แก่ สถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถ่ี (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอ้างอิง 

(Inferential Statistics) การทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ F-test

7.  ผลการวิจัย

ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไป 

หาน้อย ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ด้านการอ�านวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ตามล�าดับ เมื่อแยกเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 

1)  ด้านอาคารสถานที ่และสิง่แวดล้อม พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

ของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านอาคารสถานที่ และ 

สิ่งแวดล้อม โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากเจ็ดข้อ และอยู่ในระดับ 

ปานกลางหนึง่ข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คือ ข้อ 2 ทีว่่า “การจดัแต่งสถานทีภ่ายในแลดสูะอาด สวยงาม 

เป็นระเบียบ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 “สถานที่มีความร่มรื่น” 

2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากสามข้อ อยู่ในระดับปานกลางสี่ข้อ โดยข้อที่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นให้บริการ” 

3)  ด้านการอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ 

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการอ�านวยความสะดวก 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในปานกลางสามข้อ และอยู่ในระดับมากสี่ข้อ  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การจัดอุปกรณ์ /เครื่องมือให้บริการเพียงพอ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ ข้อ 5 “ห้องน�้าเพียงพอ แลดูสะอาดอยู่เสมอ” 

4)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านความรวดเร็วในการ

ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ ข้อที่มีค่า

เฉลี่ยมากสุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า “การติดต่องานได้รับความรวดเร็วเหมาะสม” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

ข้อ 3 ที่ว่า “การจัดท�าเอกสารได้รับความรวดเร็ว เหมาะสม”

7.2  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองสวัสดิการ

สังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

และอาชีพ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้

 สมมตฐิานที ่1 ประชาชน ทีม่เีพศ ต่างกนั มคีวามพึงพอใจต่อการให้บรกิารของกองสวสัดกิาร

สังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมตฐิานที ่2 ประชาชน ทีม่อีาย ุต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของกองสวัสดกิาร

สังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน

 ผลการวจิยั พบว่า ประชาชน ทีม่รีะดับการศกึษาต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของ 

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม และรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมตฐิานที ่4 ประชาชน ทีอ่าชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของกองสวัสดกิาร

สังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ท่ีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

8.  อภิปรายผล

จากการสรปุผลการวจัิย ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคม

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ผู้วิจัยเห็น 

ผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มตามประเด็นต่างๆ ดังนี้

8.1  การวเิคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวดับุรรีมัย์ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิราย

ได้ว่า การให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประชาชนมีความ พึงพอใจโดยรวมทั้งสี่ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านอาคารสถานท่ี และ 

สิง่แวดล้อม ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเรว็ในการให้บรกิาร เพราะเป็นไปตามนโยบาย
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ของเทศบาลต�าบล บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะต้องคอยให้บริการเป็นอย่างดี อาจด้วย

เหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แคทรียา  

เดชบุรมัย์ ได้ท�าการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาล

เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า “ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้

บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

ปานกลาง 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ด้านเจ้าหน้าที่ 

ผู้ให้บริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า 

 1)  ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านอาคารสถานที่ 

และสิง่แวดล้อม โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคม

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านอาคารสถานที่ 

และสิง่แวดล้อมอยูพ่อสมควร เพราะประชาชนอาจเหน็ว่าสถานทีใ่ห้บรกิารกว้างขวางเหมาะสมอยูพ่อสมควร 

และพอเพียงต่อการให้บริการ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านนี้อยู่ในระดับปาน

กลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แคทรียา เดชบุรัมย์ ได้ท�าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า  

“ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม ด้านอาคารสถานที่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “การจัดแต่งสถานที่ภายในแลดูสะอาด สวยงาม 

เป็นระเบียบ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของกองสวัสดิการ

สังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดแต่งสถานที ่

ภายในแลดูสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบอยู่มาก เพราะอาจเห็นว่ากองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบล 

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดบุคลากรคอยท�าความสะอาดทั้งภายในและภายนอก  

อาจด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อน้ีสูงกว่าทุกข้อ ซ่ึงผลการวิจัยในประเด็นนี้ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมการปกครอง ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่ดีว่าในข้อ 2) ด้านอาคารสถานที ่

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส�านักงานต้องสะอาด เรียบร้อย สวยงาม

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “สถานที่มีความร่มรื่น” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ 

อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนมีความพึงพอใจสถานที่มีความร่มรื่นอยู่สมควร เพราะเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดสถานที่ให้มีต้นไม้เพื่อให้เกิดความร่มรื่น อาจด้วยเหตุนี ้

จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ในรายข้อนี้ต�่ากว่าข้ออื่นๆ ซ่ึงผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ

แนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช์ กล่าวว่า ปัญหาการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ในข้อ 4) ด้านสถานที่ 

สถานที่ห่างไกล สถานที่ราชการร้อน คับแคบ สกปรก ไม่มีที่นั่ง ไปมาไม่สะดวก ฯลฯ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 2)  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บรกิาร พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารของกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบล 

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพอสมควร 

เพราะประชาชนอาจเห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีได้มีความเอาใจใส่อยู่บ้าง และแต่งกายสุภาพแลดู

เหมาะสม อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายด้านนี้โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  

ผลการวิจยัในประเด็นนี ้สอดคล้องกบังานวจิยัของ จ�ารสั บดุดาพงษ์ ได้ท�าการศกึษาวจิยัเรือ่ ความพงึพอใจ

ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของเทศบาลต�าบลป่าติว้ อ�าเภอป่าติว้ จังหวดัยโสธร ด้านการบรกิารของ

เจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับปานกลาง 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม” มีค่า

แปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบล 

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่มีความสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 

ต่อการให้บริการได้ดีอยู่พอสมควร เพราะเป็นนโยบายในการให้บริการของเทศบาลท่ีจะต้องให้บริการ 

ผู้มารับบริการเป็นอย่างดี อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ  

ผลการวิจัยในประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมการปกครอง ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่ดีว่าใน

ข้อ 1) ด้านการปฏิบัติตนของผู้ให้บริการ (1) การแต่งกายที่ดี เหมาะสม เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและ

เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นและติดต่อด้วย ผู้แต่งกายดีไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างและหน้าตา

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นให้บริการ” มีค่าแปลผลอยู่

ในระดบัปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบลบงึเจรญิ 

อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนมีความพึงพอในเจ้าหน้าท่ีกระตือรือร้นให้บริการอยู่พอสมควร 

แต่การให้บรกิารอาจยงัมข้ีอบกพร่อง เพราะเจ้าหน้าทีม่ภีารกจิหลายอย่าง จงึบ้างทอีาจท�าให้แลดเูกดิความ

ล่าช้าในการให้บริการ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้ต�่ากว่าทุกข้อ ซึ่งผลการ

วิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมการปกครอง ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่ดีว่าในข้อ 3) 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (2) ความรู้ ความสามารถในงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ข้าราชการคนใดได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบงานใดต้องหมั่นศึกษาหาความรู้งานในหน้าที่นั้นๆ ซึ่งจะสามารถแนะน�า ชี้แนวทาง

ได้อย่างถูกต้อง

3)  ด้านการอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารของกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการอ�านวยความสะดวก โดย

รวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ อาจต้องการให้ประชาชนได้รับการอ�านวยความสะดวกเมื่อมารับบริการ จึงได้

อ�านวยความสะดวกตามจุดต่าง ๆ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านนี้โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ ไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณา 

อุปถัมภ์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส�านักทะเบียนท้องถิ่น : ศึกษา

เฉพาะกรณีเทศบาลนครสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า “ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
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ส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสมุทรปราการ ด้านการอ�านวยความสะดวก โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การจัดอุปกรณ์ /เครื่องมือให้บริการเพียงพอ” ซึ่ง

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดอุปกรณ์ /เครื่องมือให้บริการเพียงพอ เพราะต้องการให้ผู้มารับบริการเกิด

ความรวดเร็วในการด�าเนินการ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชน มีความพึงพอใจ ในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ 

ซ่ึงผลการวิจยัในประเด็นนี ้สอดคล้องกับแนวคดิของ ส�านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร กล่าวไว้ว่า “การ

ให้บริการ หมายถึง การอ�านวยความสะดวก และการให้การสนับสนุนการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 

ต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ห้องน�้าเพียงพอ แลดูสะอาดอยู่เสมอ” ซึ่งมีค่าแปล

ผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีห้องน�้าเพียงพอสมควร แต่การดูแลสะอาดไม่ต่อเนื่อง อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้

ประชาชนมคีวามพงึพอใจในรายข้อนีต้�า่กว่าข้ออืน่ๆ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ กรมการปกครอง ได้กล่าว

ถงึหลักการให้บริการทีด่ว่ีา หมายถงึ การทีข้่าราชการซึง่ท�างานตดิต่อกบัผู้ทีม่าตดิต่อขอรบับรกิารด้วยความ

รวดเร็วเสมอภาคเป็นธรรมและมีอัธยาศัยต่อผู้รับบริการด้วยดี โดยมีหลักการให้บริการ ในข้อ ฉ. ส�านักงาน

ควรมพีืน้ทีก่ว้างขวางพอสมควร และควรจัดทีส่�าหรบัผูม้าติดต่อพร้อมทัง้จดัทีน่ัง่รอ ทีจ่อดรถ มนี�า้ดืม่ ห้องน�า้

ให้เพียงพอ 

4)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านความรวดเร็วในการ

ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวดับรุรีมัย์ ได้ให้บรกิารด้วยความรวดเรว็อยูพ่อสมควร เพราะ

อาจเป็นแนวนโยบายทีก่องสวสัดิการสงัคมเทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จงัหวดับรุรีมัย์ ได้ก�าหนด

ไว้เป็นวาระระเบียบเพื่อคอยให้บริการผู้มารับการอย่างมีประสิทธิภาพ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมี

ความ พงึพอใจในด้านนีอ้ยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิยัของ นวภพ สกลุทิพย์ ได้ท�าการวจัิย

เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลหันตรา อ�าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนัตรา อ�าเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ด้านความ

รวดเร็วที่ให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การติดต่องานได้รับความรวดเร็วเหมาะสม” ซึ่งมี

ค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในการติดต่อขอรับบริการได้รับความรวดเร็วอยู่พอสมควร 

เพราะอาจเป็นนโยบายของเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้บริการด้วยความ

เอาใจใส่ อาจด้วยเหตุนีจ้งึท�าให้ประชาชน มคีวามพงึพอใจ ในรายข้อนีส้งูกว่าทกุข้อ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวไว้ว่า “การให้บริการ หมายถึง การอ�านวยความสะดวก 

และการให้การสนับสนุนการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้
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เกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ”

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “การจัดท�าเอกสารได้รับความรวดเร็ว เหมาะสม” ซึ่งมี

ค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดท�าเอกสารมีความรวดเร็วพอสมควร แต่อาจยังมี 

ข้อบกพร่องอยู่บ้างเพราะการจัดท�าเอกสารต้องอาศัยความรอบคอบถูกต้อง ชัดเจน ให้เป็นไปตามระเบียบ 

จงึอาจท�าให้การบรกิารในข้อนีแ้ลดลู่าช้า อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจในข้อนีต้�า่กว่าทกุข้อ 

แต่เมือ่ดผูลการวิจัยโดยรวม ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ สริกิารย์ ธนติสริโิรจน์ ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง “ศกึษาความพงึพอใจของประชาชน

ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ต�าบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล ต�าบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้านความรวดเร็วในการให้

บริการ อยู่ในดับปานกลาง

9.  ข้อเสนอแนะ

ส�าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการ

สงัคมเทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวดับุรรีมัย์ เป็นข้อเสนอแนะ และข้อค้นพบ (Fact Find-

ings) จากการวิจัย และการอภิปรายผล ทั้ง 4 ด้าน ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ โดยควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์

ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และเพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้นต่อไป อีกทั้งเพื่อ

ให้เป็นประโยชน์แก่ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาล

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้

น�ามาเป็นข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

 1)  ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านอาคารสถานที่ 

และสิง่แวดล้อม โดยรวม อยูใ่นระดับมาก ดังนัน้ ผูบ้รหิารกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบลบึงเจรญิ อ�าเภอ

บ้านกรวด จงัหวดับรุรีมัย์ และ ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควรแก้ไขปรบัปรงุ และยกระดบัการพฒันาโดยจดัอาคาร

สถานทีใ่ห้มคีวามพร้อม และให้มคีวามเป็นระเบยีบกว่าทีเ่ป็นอยู ่เพือ่ให้ประชาชนเกดิความประทับใจให้อยู่

ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “การจัดแต่งสถานที่ภายในแลดูสะอาด สวยงาม 

เป็นระเบียบ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ 
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อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนา

โดยปรบัปรงุสถานทีท่ัง้ภายในและภายนอกให้แลดสูวยงาม และเป็นระเบยีบกว่าทีเ่ป็นอยู ่เพือ่ให้ประชาชน

เกิดความประทับใจให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 “สถานที่มีความร่มรื่น” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับ

ปานกลาง ดงัน้ัน ผูบ้รหิารกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จงัหวดับรุรีมัย์ และ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยจัดสถานที่ภายในห้องบริการให้แลดู

สะอาดเป็นระเบียบกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับ

มากที่สุดต่อไป

 2) ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บรกิาร พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บรกิารของกอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัด

บุรีรัมย์ และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการให้มีความพร้อมในการบริการให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้มาก และ

มากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม” 

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด 

จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยการส่งเสริม 

เจ้าหน้าที่ผู้มีความพร้อม และจัดท�าเป็นนโยบายในการให้บริการต่อไป เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

ให้มาก และมากที่สุดต่อไป 

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นให้บริการ” มีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัด

บุรีรัมย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยจัดให้การอบรมเจ้าหน้าที่

ให้มีความเอาใจใส่ต่อการให้บริการให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจให้มาก และ

มากที่สุดต่อไป

  3) ด้านการอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิาร

ของกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จงัหวดับุรรีมัย์ ด้านการอ�านวยความสะดวก 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด 

จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยการให้บริการ

ได้หลายช่องทางมากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และความสะดวกมากขึ้น และเพื่อให้ประชาชน

เกิดความประทับใจให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การจัดอุปกรณ์ /เครื่องมือให้บริการเพียงพอ” 

ซึง่มค่ีาแปลผลอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ ผูบ้ริหารกองสวสัดกิารสงัคมเทศบาลต�าบลบงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด 

จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยจัดจุดบริการ

น�้าดื่มให้มีความสะอาด และเพิ่มจุดน�้าดื่มให้มากกว่าหนึ่งจุด เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ใน
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ระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ห้องน�้าเพียงพอ แลดูสะอาดอยู่เสมอ” ซึ่งมีค่า

แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด 

จงัหวดับรุรีมัย์ และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จึงควรปรับปรงุแก้ไข และยกระดบัการพัฒนาโดยจดับคุลากรดแูลความ

สะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้มาก และมากที่สุดต่อไป

 4)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านความรวดเร็ว

ในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางดังนั้น ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ 

อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และ ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดย

ก�าหนดระยะเวลาในการให้บริการให้รวดเร็วกว่าท่ีเป็นอยู่ และลดข้ันตอนท่ียุ่งยาก เพ่ือให้ประชาชนเกิด

ความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสุด คอื ข้อ 1 ทีว่่า “การติดต่องานได้รบัความรวดเรว็เหมาะสม” ซึง่

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ัน ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยอบรมผู้ให้

บริการให้มีความเอาใจใส่ต่อการให้บริการให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ใน

ระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “การจัดท�าเอกสารได้รับความรวดเร็ว เหมาะสม” 

ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอ

บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาพัฒนาโดยจัด

อบรมเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการให้มีความกระตือรือร้นกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิด

ความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

  จากผลการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัย

ต่อยอด ดังต่อไปนี้จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้

 1)  ควรวิจัย ปัจจัยที่มีประสิทธิภาพต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบล

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 2)  ควรวิจัย อุปสรรค และปัญหาต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 3) ควรวิจัย เพื่อพัฒนาความรวดเร็วในการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต�าบล

บึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์



Vol.5 No.1 January - June 2016484

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

10.  บรรณานุกรม

การปกครอง. กรม. (2539). กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต�าบล. กรุงเทพมหานคร 

: ส่วนท้องถิ่น. 

แคทรียา เดชบรัุมย์. (2548).“ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารงานทะเบยีนราษฎรของเทศบาล

เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

จ�ารสั บดุดาพงษ์. (2552). “ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของเทศบาลต�าบลป่าติว้ อ�าเภอ

ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร”. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. 

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ. (2549). กองสวัสดิการสังคม. บุรีรัมย์ : เทศบาลต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด. 

เทศบาลต�าบลบึงเจริญ. (2555). “บัญชีรายชื่อประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการในกองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต�าบลบงึเจรญิ ประจ�าปี 2556 -2557”. บรุรีมัย์ : เทศบาลต�าบลบงึเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด. 

นวภพ สกลุทพิย์. (2551). “ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หันตรา อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

ปรัชญา เวสารัชช์, (.2540). บริการประชาชนท�าได้ไม่ยาก (ถ้าอยากท�า), กรุงเทพมหานคร: บริษัทกราฟิค

ฟอร์แมท (ไทยแลนด์) จ�ากัด, 

สุจิตรา ธนานันท์. (2552). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : ทีพีเอ็น เพรส. 

สิริการย์ ธนิตสิริโรจน์. (2550). “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ต�าบล

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย. 

11. ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของกองสวัสดิการสังคมเทศบาล  

ต�าบลบึงเจริญ อ�าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทาง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคณาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ตลอดจน 

เจ้าหน้าทีท่กุท่านทีใ่ห้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดมีาโดยตลอด ขอขอบพระคณุ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกยีรติ 

เกียรติเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย์ อุดม พิริยสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้

ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจแก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ 

โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พื้นชมภู ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก 

และ รองศาสตราจารย์ ศรชัย ท้าวมิตร คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่ให้ความเมตตา ในการตรวจสอบ

ข้อบกพร่อง จนท�าให้สารนิพนธ์ส�าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ไปด้วยดี ขอขอบพระคุณ นายเอี่ยม อามาตย์มูลตรี 

นางสาวจารุวรรณ เวียงนนท์ และนายปัญญา ปักกาโต ท่ีให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

เครื่องมือเพื่อการวิจัย จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 485

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บรกิารในกองสวัสดกิารสงัคมเทศบาลต�าบล บงึเจรญิ อ�าเภอบ้านกรวด จงัหวดับรุรีมัย์ ซึง่ได้รบัการคดัเลอืก

เป็นตัวแทน ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการวิจัย จนท�าให้

สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย ที่กรุณาให้ความรู้ทางวิชาการ ต�ารา เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท�าสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ความ

ร่วมมอือ�านวยความสะดวกเป็นอย่างด ีตลอดจนผูเ้กีย่วข้องทีไ่ม่ได้กล่าวนามมา ณ โอกาสนี ้ได้มส่ีวนร่วมใน

การให้ข้อมูล ให้ก�าลังใจและคอยช่วยเหลือสนับสนุน และคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับน้ี 

ผูวิ้จยัขออทิุศเพือ่บชูาพระคณุแด่บดิามารดา คร ูอาจารย์ ทีใ่ห้การอบรมสัง่สอนให้มสีตปัิญญา และคณุธรรม

เครื่องชี้น�าความส�าเร็จในชีวิต
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การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

Developing a School Curriculum Entitled Soul Calling Literature in the 

Local Content of Thai Learning Strand for Buakhao School

อังคณา ขจร 

Angkhana Khachon

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการของบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการ

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม 

สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ 

จงัหวดักาฬสินธุ ์2) พฒันาหลกัสตูรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน เรือ่ง วรรณกรรมพืน้บ้านบัวขาว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรโดยใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนและ 5) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมการสู่ขวัญระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน

บัวขาว จ�านวน 32 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความต้องการข้อมูลพื้นฐานของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2) แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง 3) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว Backward Design จ�านวน 5 แผน ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง 

4) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ชนดิปรนยัเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ�านวน 40 ข้อ 5) แบบทดสอบ

วัดการวิเคราะห์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ และ 6) แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่

มีต่อวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมการสู่ขวัญ เป็นแบบมาตรราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 30 สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า

1.  บคุคลทีเ่กีย่วข้องต้องการให้พฒันาหลักสตูรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก

2.  หลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชา 

เพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์  

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.33/86.09
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3.  ดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

บัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีค่าเท่ากับ 0.6993 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ

เรียน คิดเป็นร้อยละ 69.93

 4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่เรียนด้วยหลักสูตรสาระท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 5.  นกัเรยีนมเีจตคตต่ิอวฒันธรรมประเพณ ีพธิกีรรมการสูข่วญั อยูใ่นระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ และ

มีเจตคติแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยู่ในระดับเห็นด้วย

โดยสรุปหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชา

เพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์  

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม บุคคลท่ีเกี่ยวข้องมีความต้องการให้พัฒนา

หลักสูตรท้องถ่ินเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อหลักสูตร 

ท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้น�าหลักสูตรนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย รายวชิาเพิม่เตมิ สาระท้องถิน่ เพือ่ให้บรรลตุามจดุประสงค์

ของรายวิชาต่อไป

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ส�านักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร (2552 : 2) ได้ติดตามประเมนิผลการ

ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในช่วงระยะ 6 ปีที่ผ่านมาประกอบกับข้อมูลจากแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550 - 2554) เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาคนใน

สงัคมไทยทีย่ดึ “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” และ “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” มาเป็นแนวทางปฏบิตัิ

เพ่ือมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 10. 2550 : 47) และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 

จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยให้ความส�าคัญต่อท้องถิ่นและสถานศึกษา ได้น�าไปใช้เป็น 

กรอบแนวทางในการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน

ไทยทกุระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ให้มคุีณภาพด้านความรู ้และทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการด�ารงชีวติในสงัคม  

ที่มีการเปล่ียนแปลง ตลอดจนรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวง

ศึกษาธิการ. 2552 : 3)

การพฒันาหลกัสตูรจากส่วนกลางอนัเป็นหลกัสตูรแม่บท หรอืหลักสตูรแกนกลางได้ก�าหนดสภาพ

ปัญหาและความต้องการของประชาชนทัง้ประเทศ ซึง่เป็นภาพรวมกว้าง ๆ  เพือ่เป็นแนวทางให้สถานศกึษา

น�าไปปรบัใช้กบับรบิทของตนเอง บางครัง้ไม่สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละท้องถิน่ 

จงึจ�าเป็นต้องพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาให้ตรงกบัความต้องการ ตรงสภาพความเป็นจรงิของท้องถิน่แต่ละ

แห่งให้มากที่สุด ซึ่งใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 109) มีความคิดเห็นในท�านองเดียวกันกับ นิคม ชมพูหลง 
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(2544 : 90) และ ฆนัท ธาตุทอง (2550 : 157) เกี่ยวกับความส�าคัญและความจ�าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา เน่ืองจากหลกัสตูรเป็นปัจจัยส�าคญัในกระบวนการการจดัการศกึษา หากสถานศกึษามหีลกัสตูร

เป็นของตนเอง มีคณะกรรมการร่วมกันวางนโยบาย หลักการ เป้าหมาย และจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษา

โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน ท่ีเน้นการบูรณาการหลักสูตรให้มี

ความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม ย่อมจะแก้ไขปัญหาได้

ตรงตามความต้องการทีแ่ท้จรงิของแต่ละท้องถ่ินนัน้ ๆ  (ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. 2552 : 20) 

ผลทีต่ามมาคอืผูเ้รยีนได้เรยีนรูเ้กีย่วกับท้องถิน่ของตนเองอย่างลกึซึง่ยิง่ข้ึน เกดิความรกัความผกูพนักบัท้องถิน่  

และสามารถใช้ทรพัยากรท้องถิน่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้ สถานศกึษาจงึต้องด�าเนนิการพฒันาหลกัสตูรขึน้ 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนแก่ผู้เรียน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสาระ 

ในหลกัสตูรแกนกลางมาผสมผสานระหว่างสาระการเรยีนรู ้มาตรฐานการเรยีนรู ้ตัวชีวั้ด สภาพความต้องการ

ของท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วม

จากทุกฝ่ายในชุมชน (ส�านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2552 : 7)

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกันอย่างกว้างขวาง การสื่อสารของโลก

ในยุคไร้พรมแดน สิ่งที่ตามมาที่ส�าคัญคือ วัฒนธรรมภาษาไทยที่สังคมยุคใหม่ ใช้ภาษาไทยผิดหลักภาษา ไม่

ค�านึงถงึความเป็นเอกลกัษณ์ทางภาษาไทย ซ่ึงกาญจนา นาคสกลุ (2553 : 23) ราชบณัฑติ และนายกสมาคม

ครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย กล่าวถึงปัญหาการใช้ภาษาไทยของเยาวชนเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  

ท่ีจะถงึในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2553 สรปุได้ว่า “เป็นห่วงเดก็ไทย เห่อเรยีนภาษาอืน่เกนิกว่าเหต”ุ ทีเ่ยาวชนไทย 

ในยุคปัจจุบันที่ไม่สนใจใช้ภาษาไทยหันไปนิยมภาษาต่างประเทศ ที่ส�าคัญเยาวชนใช้ภาษาไทยผิดหลักการ

ใช้ภาษา ไม่สนใจภาษาถิ่นอันเป็นมรดกของบรรพบุรุษ การเรียนรู้เก่ียวกับภาษาถ่ินในวรรณกรรมพื้นบ้าน 

จึงเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายควรให้ความส�าคัญ หากไม่รีบด�าเนินการแก้ไข เกรงว่าภาษาไทย ภาษาถิ่นอันเป็น

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทยอาจจะถูกลืมเลือนไป ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ จึงมีนโยบายเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประกาศขึ้นทะเบียนภูมิปัญญา

วฒันธรรมรวม 21 รายการ ใน 4 สาขา โดยเฉพาะประเภทบทสวดหรอืบทกล่าวในพธิกีรรม ได้แก่ บทสูข่วญั

ข้าว บทสู่ขวัญนาค (กระทรวงวัฒนธรรม. 2553 : 23) ที่ให้ความส�าคัญ และเป็นการกระตุ้นในคนในชาติ 

เกิดความตระหนัก หันมาสนใจร่วมอนุรักษ์ภาษาถิ่นในระดับชาติอีกทางหนึ่งด้วย

ภูมิปัญญาไทยในแต่ละท้องถิ่น มีองค์ความรู้ส�าคัญส่วนหนึ่งที่ต้องปลูกฝังให้กลับเยาวชนได้เรียนรู้ 

และสร้างความตระหนักให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหากประมวล 

องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย น�ามาจัดเป็นประสบการณ์การเรียนการสอน โดยการเรียนรู้จากวิถีการด�าเนินชีวิต

ประจ�าวัน สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว จัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสภาพความต้องการ

ของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนจัดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ที่มีการรวมกลุ่มและพึ่งพาอาศัยกัน  

ให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากภูมิปัญญาไทยด้านต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้โดยสะดวก 

(ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. 2539 : 15 ; วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์. 2542 : 124 ; ฆนัท ธาตุทอง. 2550 : 159)  

โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านหรอืหมอสตูร ทีเ่ป็นผูรู้ ้เกีย่วกบัพธิกีรรมการสูข่วญั บทสูข่วญัประเภทต่าง ๆ  เป็น

อย่างด ีและเป็นทีเ่คารพนบัถอื นบัว่าเป็นแหล่งเรยีนรูภ้มูปัิญญาท้องถ่ินทีส่�าคญัในท้องถ่ินอกีด้านหนึง่ทีค่วร
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ให้ความส�าคัญและส่งเสริม

ปัญหาการใช้ภาษาไทย ภาษาถิน่ในระดบัสถานศกึษาทีพ่บคอื นกัเรยีนไม่ค่อยสนใจเรยีนภาษาไทย

อย่างจรงิจงั ดงัจะเหน็ได้จากการประเมนิหลกัสตูรสถานศกึษากลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย โรงเรยีนบวัขาว 

ประจ�าปีการศกึษา 2551 (โรงเรยีนบวัขาว. 2551 : 9) พบว่าการจดัการเรยีนรู้ในสาระท่ี 4 หลกัการใช้ภาษา 

เรื่องการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน ยังไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ชุมชนยังมีส่วนร่วมใน

การจัดการศกึษาค่อนข้างน้อย เนือ่งจากสภาพทางเศรษฐกจิ สงัคมของชุมชนเป็นชุมชนขนาดเลก็ ผูป้กครอง

มีฐานะปานกลางถึงค่อนข้างยากจน ส่วนใหญ่มีอาชีพท�านา และรับจ้างต่างจังหวัด ผู้เรียนต้องช่วยเหลือ 

ตวัเองท�าให้ไม่มเีวลาเอาใจใส่ในการเรยีนรูเ้ท่าทีค่วร ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนในสาระน้ีและในภาพรวม 

ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสอง ที่ประเมินโรงเรียน ระหว่างวันท่ี 2 - 4 ธันวาคม 2551  

ในมาตรฐานที่ 5 ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ มีผลการประเมินทุกกลุ่มสาระใน

ระดับต�่า และผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในมาตรฐานที่ 4 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ที่ส�าคัญคือ สถานศึกษายัง

ขาดหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการสาระท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 8 กลุ่มสาระ ทั้งนี้ สมศ. ได้ให้ข้อเสนอ

แนะให้สถานศึกษาต้องเร่งด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอย่างเป็นระบบครบวงจรการพัฒนาหลักสูตร 

โดยเฉพาะการพฒันาหลกัสตูรจากการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน ผูรู้้ภมูปัิญญาท้องถ่ินในชุมชน (ส�านกังานรบัรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2551 : 2) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่ม

สาระหลักให้สูงขึ้น

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ชี้ให้เห็นแนวทางในการจัดการศึกษาต้องการที่จะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความถนัด 

ความสนใจ เพื่อสร้างความเจริญงอกงามทางด้านความคิด สาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุงวิธีการจัดการศึกษา 

เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของไทยเกี่ยวกับการหาความรู้การสร้างความรู้ ความคิดและความเช่ือ

จะเป็นลกัษณะการถ่ายทอดแบบท่องจ�าจากความรูเ้ดมิ ค่านยิมเดมิ และจากต�าราซึง่มกัจะล้าสมัย การสอน

ไม่ได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ หรือค้นคว้าสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง เป็นผลให ้

ผูเ้รยีนไม่สามารถประยกุต์ใช้ความรูท้ีไ่ด้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ผลผลิตของการศึกษาไทยจึงเป็นผลผลิตที่มีความรู้แบบท่องจ�าตามต�ารา ไม่สามารถน�าความรู้มาประยุกต์

ใช้ได้อย่างเหมาะสม (สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์. 2552 : 15) สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ (2546 

: 5 - 6) ได้แสดงความคดิเหน็ถงึความจ�าเป็นทีค่รตู้องสอนให้เดก็คดิเป็น เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงของสงัคม

จากยุคอุตสาหกรรม เข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการสื่อสาร การสอนให้ 

ผู้เรียนรู้จักการพัฒนาความคิดของตนเอง สามารถอ่าน และคิดวิเคราะห์ประเมินข้อมูลข่าวสาร และตัดสินใจ 

เลอืกมาใช้ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัได้ สถานศกึษาควรจดักจิกรรมการเรยีนทีห่ลากหลายเพือ่ส่งเสรมิการ

คิดเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ค�าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอภิปราย ข้อคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  

และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา ให้เหมาะสมกับวัยและระดับของผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดการคิดและพัฒนา 

การคิดวิเคราะห์ในระดับที่สูงขึ้น
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จากการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบัวขาว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เพื่อสอบถาม

ปัญหาและความต้องการของผูป้กครองเพือ่ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนซึง่ผูป้กครองต้องการเน้นให้ผูเ้รยีนอ่านออก 

เขยีนได้ รูจ้กัการคดิวเิคราะห์ การแก้ปัญหาเป็น ทัง้นี ้ผูป้กครองมคีวามต้องการพฒันาหลกัสตูรท้องถิน่เป็น

ของตนเอง เพ่ือถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน และใช้เป็นแนวทางในการพฒันาผูเ้รยีนได้ตรงกับความต้องการ 

โดยการน�าเอาภูมิปัญญาชาวบ้าน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น มาเป็นสื่อการเรียนรู้ และเนื้อหา

ในการจัดการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องของ

ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในเรื่องของวรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ในชุมชนบ้านบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริม และถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้เป็นไปตามความต้องการ

ของท้องถิน่พร้อมกนั นอกจากนัน้ยงัเป็นการแก้ไขปัญหาการละเลยภมูปัิญญาท้องถิน่ของเดก็ ๆ  และเยาวชน 

อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมคณุค่าอนัดงีามของศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัมคีณุค่ายิง่ของชมุชน

ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ให้ท้องถิ่นได้มี

โอกาสในการจัดการศึกษาเพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา และสภาพความต้องการได้  

ในการประชมุผู้ปกครองนกัเรยีนจึงมมีติในทีป่ระชมุได้ผลสรุปว่า เรือ่งท่ีควรน�ามาจดัท�าเป็นเอกสารประกอบ

หลักสูตรคือ เร่ืองวรรณกรรมพ้ืนบ้านบัวขาว ผู้วิจัยจึงน�าผลการประชุมผู้ปกครองน�าเสนอในท่ีประชุม 

คณะกรรมการสถานศึกษา และทีป่ระชมุฝ่ายบรหิารโรงเรยีนบวัขาว เพือ่พจิารณาด�าเนนิการพฒันาหลกัสตูร

ท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถ่ิน  

เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป

ดังนั้นหากมีการจัดท�าหลักสูตรสาระท้องถิ่นที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีเหตุผล 

ให้มคีวามสามารถในการวเิคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิข้ึน รวมทัง้สามารถศกึษาค้นคว้าหาความรูเ้พิม่เติม  

มีการก�ากับ ดูแล ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ย่อมจะท�าให้ผู้เรียนหันมาสนใจศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น พิธีกรรม 

ประเพณีส�าคัญ และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน สนองนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 ในมาตรา 27 วรรค 2 ทีบ่งัคบัใช้หลกัสตูรท้องถ่ินไว้อย่างชดัเจน เพือ่ให้สถานศกึษา 

แต่ละแห่งจัดท�าหลักสูตรขึ้นใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ผู ้เรียนรู ้วิถีชีวิตตนเอง  

สภาพสังคม เศรษฐกจิ จากใกล้ตวัไปสูไ่กลตวั ได้เรยีนรูจ้ากสภาพจรงิในท้องถิน่อย่างเป็นระบบ อนัจะส่งผล

ให้ผู้เรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิคม ชมพูหลง (2544 : 7) และวีรนุช ปิณฑวนิช (2543 : 19) ที่ว่าการพัฒนา

หลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผลแล้วย่อมจะสามารถพัฒนาเยาวชนให้เติบโตทั้งทางสติปัญญา ร่างกาย

และคุณธรรม อันเป็นจุดมุ่งหมายส�าคัญของหลักสูตรที่แท้จริงได้

ผู้วิจัยเห็นความส�าคัญและคุณค่าของพิธีกรรมการสู่ขวัญ โดยเฉพาะบทสู่ขวัญท่ีใช้ภาษาถ่ินสอด

แทรกคต ิแนวคดิในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของชาวอสีานเกีย่วกบัความเชือ่ ค่านยิมในชมุชน บ้านบวัขาว 

อ�าเภอกุฉนิารายณ์ ทีย่งัอยูใ่นวงจ�ากดัแค่ปราชญ์ ชาวบ้านยงัมไิด้เผยแพร่อย่างกว้างขวางทางการศึกษา อน่ึง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การน�าเอากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทางภาษาของปราชญ์ชาวบ้าน และการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชน มาจัดท�าเอกสารประกอบหลักสูตร สาระท้องถ่ินมาบูรณาการสอดแทรกในสาระและ

มาตรฐานการเรยีนรู้ในรายวชิาเพิม่เตมิ วรรณกรรมพืน้บ้าน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เพือ่จดักจิกรรม

การเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้าน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้  

ย่อมจะท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความตระหนักท่ีจะศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง อันจะเป็นการ

สืบทอดและร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางภาษาอีกทางหนึ่งด้วย

ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทย รายวชิาเพิม่เตมิ สาระท้องถิน่ เรือ่ง วรรณกรรมพืน้บ้านบวัขาว ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่5 ตามหลกัสตูรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นข้ันตอน เป็นระบบ ปรับ

แนวทางในการจดัการเรยีนการสอน ตลอดจนกจิกรรมฝึกการคดิวเิคราะห์ การแก้ปัญหา และการมส่ีวนร่วม

ของชมุชนในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสทิธภิาพแล้ว ย่อมจะตอบสนองความต้องการ

ในการพฒันาหลักสูตรสาระท้องถ่ินของผู้เรยีน ผู้ปกครองและชุมชนในเขตชมุชนบ้านบวัขาว อ�าเภอกฉุนิารายณ์  

จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 

ของหลักสูตรที่ตั้งไว้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ผู้วิจัย

ได้น�าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาเอกสารประกอบ

หลกัสตูรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย รายวชิาเพิม่เตมิ สาระท้องถิน่  

เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาวอ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development 

: R & D) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

ตอนที่ 2 การพัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตรท้องถิ่น เป็นการพัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตร

ฉบับร่าง การตรวจสอบด้านความเหมาะสม ความสอดคล้องของหลักสูตรฉบับร่างโดยผู้เชี่ยวชาญ 6 ด้าน 

คือ ด้านจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร ด้านโครงสร้างและเนือ้หา ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอน ด้านอตัราเวลาเรยีน 

ด้านแหล่งเรียนรู้ สื่อและวัสดุอุปกรณ์ และด้านการวัดประเมินผล น�ามาตรวจสอบ ปรับปรุงก่อนน�าไปใช้

ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เป็นการน�าเอกสารประกอบหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น

ทดลองใช้กบักลุม่ประชากรเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการวจิยัและพฒันา จากการทดลองสอนตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward Design ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น น�าข้อมูลที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การคดิวเิคราะห์ ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน และศึกษาเจตคตขิองนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมต่ีอวฒันธรรม

ประเพณีพิธีกรรมการสู่ขวัญ ก่อนเรียนและหลังเรียน

ตอนที ่4 การเผยแพร่หลกัสตูรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา

ไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว เป็นการน�าเอกสารประกอบหลักสูตร
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ท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นไปเผยแพร่กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกับชุมชนบัวขาว เพื่อต้องการประเมินว่า

หลกัสูตรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน เรือ่ง วรรณกรรมพืน้บ้านบัวขาว สามารถน�าไปใช้ได้กบัทกุ

โรงเรียนและกับนักเรียนในทุกระดับชั้น 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพ่ือศกึษาข้อมลูพืน้ฐานความต้องการของบุคคลทีเ่กีย่วข้องในการพฒันาหลกัสูตรท้องถ่ินเพือ่

ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย รายวชิาเพิม่เตมิ สาระท้องถิน่ เรือ่ง วรรณกรรม

พื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

2.2  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80

2.3  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

2.4  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีเรียนตามหลักสูตรท้องถ่ิน

เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง 

วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

2.5  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมการสู่

ขวัญระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

3.  ขอบเขตของการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการหลักสูตรท้องถ่ินเพื่อถ่ายทอด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้าน

บัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ�านวน 3 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

จ�านวน 7 คน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 27 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ�านวน 132 คน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ในเขตอ�าเภอบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย 

โรงเรียนหนองห้างพิทยาคม จ�านวน 65 คน โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จ�านวน 35 คน และโรงเรียนกุฉินารายณ์  

จ�านวน 32 คน และปราชญ์ชาวบ้าน (หมอสูตร) จ�านวน 5 คน รวมทั้งหมด 306 คน

  3.1.2  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการ

ศึกษา 2557 จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองห้างพิทยาคม โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ และโรงเรียน 

กุฉินารายณ์ จ�านวน 5 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน 

 3.1.3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหลักสูตรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

บัวขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เนื่องจากผู้ปฏิบัติการสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 493

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3.2  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2556 

ถึงเดือนมีนาคม 2557

3.3  ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ เรื่องราวที่ก�าหนดในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท้องถ่ิน เรื่อง 

วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้

ที่ 1 ภูมิใจถิ่นก�าเนิด หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พิธีกรรมล�้าเลิศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทสู่ขวัญน่าศึกษา หน่วย

การเรียนรู้ที่ 4 สืบทอดตามกันมา และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ร่วมรักษาประเพณี

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1  ผลของการวิจัยครัง้นีท้�าให้ได้เอกสารประกอบหลักสูตรท้องถ่ินเพือ่ถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน  

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวชิาเพ่ิมเติม สาระท้องถ่ิน เรือ่ง วรรณกรรมพืน้บ้านบัวขาว ช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 สามารถน�าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมุงหมายได้

4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนตามหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวชิาเพ่ิมเติม สาระท้องถ่ิน เรือ่ง วรรณกรรมพืน้บ้านบัวขาว ช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ ยอมรับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองตลอดจนเกิดเจตคติ

ที่ดี มีความรักความภาคภูมิใจและรู้คุณค่าในภูมิปัญญาท้องถ่ินของตน มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ เห็นความส�าคัญของพิธีกรรมการสู่ขวัญและร่วมอนุรักษ์ภาษาถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ของตน

4.3  ชมุชนเหน็ความส�าคัญและให้ความร่วมมือในการจดัการศกึษา สนบัสนุนให้มกีารน�าภมูปัิญญา

ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อตอบสนองท้องถิ่น รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ถ่ายทอดมา

จากบรรพบุรุษต่อไป 

4.4  เป็นแนวทางแก่ครใูนการสร้างและพฒันาหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ทีเ่น้นสาระท้องถิน่ 

ส�าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1  ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาข้อมลูพืน้ฐานความต้องการหลกัสตูรท้องถ่ินเพ่ือถ่ายทอดภมูปัิญญา

ชาวบ้าน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ�านวน 3 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ�านวน 7 คน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 27 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ�านวน 132 คน นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตอ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย โรงเรียน

หนองห้างพิทยาคม จ�านวน 65 คน โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จ�านวน 35 คน และโรงเรียนกุฉินารายณ์ 

จ�านวน 32 คน และปราชญ์ชาวบ้าน (หมอสูตร) จ�านวน 5 คน รวมทั้งหมด 306 คน 

5.2  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มบัวขาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการ

ศึกษา 2557 จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองห้างพิทยาคม โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ และโรงเรียน 
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กุฉินารายณ์ จ�านวน 5 ห้อง นักเรียน 132 คน

5.3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหลักสูตรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว 

ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 จ�านวน 32 คน ซึง่ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

5.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีจ�านวน 7 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ

พัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่น แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา 

ชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน แบบวัดการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรม

การสู่ขวัญ มีรายละเอียด ดังนี้

 5.4.1  เครือ่งมอืทีใ่ช้ศึกษาข้อมลูพืน้ฐาน เพือ่น�ามาพฒันาหลกัสตูรสาระท้องถ่ินประกอบด้วย

   5.4.1.1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่นจาก

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระท้องถิ่น

   5.4.1.2 แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง เพือ่ใช้สมัภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน (หมอสตูร) 

ในเขตชุมชนบ้านบัวขาว ต�าบลบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�านวน 5 คน มีจุดประสงค์เพื่อ

ต้องการทราบความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมการสู่ขวัญ บทสู่ขวัญ มาพัฒนาเป็นสาระการ

เรียนรู้ ในหลักสูตรสาระท้องถิ่น เรื่องวรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว

 5.4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย

   5.4.2.1  หลกัสตูรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา

ไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว 

อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   5.4.2.2  แผนการจดัการเรยีนรูห้ลกัสตูรท้องถ่ินเพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 จ�านวน 5 แผน ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง

   5.4.2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจุดประสงค์เพื่อใช้ทดสอบความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติอ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมการสู่ขวัญ 

เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ก�าหนดเวลาในการสอบ 50 

นาที

   5.4.2.4  แบบวัดการคิดวิเคราะห์ มีจุดประสงค์เพื่อวัดการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ในด้านความส�าคญั ด้านความสมัพนัธ์ และด้านหลกัการ จากสถานการณ์ทีก่�าหนด เป็นแบบปรนยัชนดิเลอืก

ตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ก�าหนดเวลาในการสอบ 50 นาที

   5.4.2.5  แบบวดัเจตคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอประเพณ ีวฒันธรรมพธิกีรรมการสูข่วญัใน

ด้านความรู้ ความเชื่อ ด้านความรู้สึก และด้านแนวโน้มพฤติกรรม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) มีเกณฑ์ให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จ�านวน 30 ข้อก�าหนดเวลาในการสอบ 30 นาที

5.5  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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6.  ผลการวิจัย

6.1 ผลการศึกษาความต้องการข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาหลักสูตรของบุคคลท่ีเก่ียวข้องประกอบ

ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 คณะ

กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน รวม 301 คน พบว่า

 6.1.1  ทกุฝ่ายมคีวามต้องการให้มกีารพฒันาหลกัสตูรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภูมปัิญญาชาวบ้าน 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวชิาเพ่ิมเติม สาระท้องถ่ิน เรือ่ง วรรณกรรมพืน้บ้านบัวขาว ช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่ 5 โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก

   6.1.1.1  ด้านกระบวนการน�าภมูปัิญญาท้องถิน่ เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน

เนื้อหาสาระ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม มีความต้องการอยู่ใน

ระดับมาก

   6.1.1.2  ด้านเนื้อหาสาระ เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย คือ พิธีกรรมสู่ขวัญประวัติ

อ�าเภอกุฉินารายณ์ บทสู่ขวัญนาค บทสู่ขวัญแต่งงาน บทสู่ขวัญทั่วไป บทสู่ขวัญเด็ก บทสู่ขวัญข้าว และบท

สู่ขวัญสัตว์สิ่งของ (ร้อยละ 32.01, 30.47, 15.06, 8.70, 6.28, 3.73, 2.70 และ 1.04 ตามล�าดับ)

   6.1.1.3  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนมีความต้องการเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

การจัดทัศนศึกษา การประกวดโครงงาน การเชิญวิทยากร การวาดภาพ การจัดนิทรรศการการตอบปัญหา 

การอภิปราย การเขียนบทความ (ร้อยละ 29.54, 16.67, 15.15, 10.61, 9.85, 9.09, 6.82 และ 2.27 ตาม

ล�าดับ)

   6.1.1.4  ด้านการวัดผลและประเมินผล จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การปฏิบัติจริงการ

ทดสอบ การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การประเมินตนเอง แฟ้มสะสมงาน การสังเกต (ร้อยละ 46.22, 

15.91, 15.15, 9.85, 9.09, 2.27 และ 1.51 ตามล�าดับ)

 6.1.2  การสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน (หมอสูตร) จ�านวน 5 คน เพื่อน�าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ

พิธีกรรมการสู่ขวัญ มาสร้างเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ประกอบด้วย โครงสร้างพิธีกรรมการสู่ขวัญ ส่วน

ประกอบของบทสู่ขวัญในด้านเนื้อหาสาระ คือ พิธีกรรมการสู่ขวัญ บทสู่ขวัญนาค บทสู่ขวัญแต่งงาน บทสู่

ขวัญเด็ก บทสู่ขวัญทั่วไป และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.2 ผลการพฒันาและหาประสทิธภิาพของหลกัสตูรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุม่

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า

 6.2.1  หลกัสตูรสาระท้องถิน่ทีส่ร้างขึน้ ประกอบด้วย ความน�า วสิยัทศัน์ หลกัการจดุมุ่งหมาย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส�าคัญของนักเรียน โครงสร้างเวลาเรียน การวัดและประเมินผล 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ค�าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้

 6.2.2  การประเมนิหลกัสตูรฉบบัร่าง พบว่า ความสอดคล้องของหลกัสตูรโดยภาพรวมพบว่า 

มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก และความสอดคล้องของแผนการจดัการเรยีนรูฉ้บบัร่าง ก่อนน�าไปทดลองใช้ 

โดยรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
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 6.2.3 หลกัสตูรท้องถิน่เพ่ือถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย รายวชิา

เพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์  

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.33/86.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดคือ 80/80

ดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาเพ่ิมเตมิ สาระท้องถ่ิน เรือ่ง วรรณกรรมพืน้บ้านบัวขาว ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนบัวขาว อ�าเภอ

กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เท่ากับ 0.6993 คิดเป็นร้อยละ 69.93

นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนผลการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนเพิ่มขึ้นจาก

ก่อนเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเจตคติต่อ

วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมการสู่ขวัญหลังเรียนอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง

7.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัย พบประเด็นส�าคัญสามารถน�ามาอภิปรายผลไดดังนี้

7.1  ผลการศึกษาความต้องการพื้นฐานการจากบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร  

พบว่า ทกุฝ่ายมคีวามต้องการให้มกีารพฒันาหลกัสตูรท้องถิน่เพือ่ถ่ายทอดภมูปัิญญาชาวบ้าน กลุม่สาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถ่ิน เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  

ที่ได้มาจากการส�ารวจข้อมูลทั่วไปของนักเรียน บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง น�ามาจัดประสบการณ์ และมีการ

คัดเลือกเนื้อหาสาระความคิดเห็นตรงกันว่า เนื้อหาสาระวรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว เป็นสาระที่ควรเรียนรู้

และสบืทอดประเพณ ีพธิกีรรมส�าคัญทีใ่ช้ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของท้องถ่ินอ�าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวดั

กาฬสินธุ์ ทั้งด้านสภาพสังคมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและค่านิยม คติค�าสอน

แนวคิดจากบทสู่ขวัญ และคุณค่าทางภาษาด้านวรรณศิลป์ สมควรให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอด 

ต่อไป นอกจากนีก้ารน�าเอาวฒันธรรมประเพณีในท้องถิน่อ�าเภอกุฉนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์มาใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและท้องถิ่น

7.2 ประสิทธิภาพของหลักสูตรหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถ่ิน เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีพัฒนาข้ึนมีค่าเท่ากับ เท่ากับ 87.33/86.09 

หมายความว่า ผลการสอนโดยใช้หลกัสตูรสาระท้องถิน่ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนด 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

 7.2.1  เนื้อหาสาระ เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว

 7.2.2  กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส�าคัญ

 7.2.3  การมีส่วนร่วมของชุมชน

 7.2.4  การประเมินตามสภาพจริง
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   กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่ได้จากการสอบถามความต้องการของบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้สอนมีข้ันตอนการสร้างอย่างเป็นระบบมีข้ันตอน ท้ังด้าน

กระบวนการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการคัดเลือกเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหล่ง

เรียนรู้ ตลอดจนการวดัผลและประเมนิผล ท�าให้ได้หลกัสตูรทีส่นองต่อความต้องการ ความส�าคญัและบริบท

ของท้องถิน่อย่างแท้จรงิ เมือ่น�าหลกัสตูรสาระท้องถิน่มาจดักระบวนการจัดการเรยีนการสอน โดยใช้วธิกีาร

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองตามความต้องการของนักเรียน เช่น เน้นการปฏิบัติจริง การใช้สื่อ 

อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้จริง ตลอดจนการวัดและประเมินผล ที่ครูใช้สอนนั้นเหมาะสมสอดคล้องกับความ

ต้องการ เครื่องมือที่ใช้ผ่านการประเมินและหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ 

ท�าให้หลักสูตรสาระท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 

7.3  การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.6993 หรือร้อยละ 69.93 แสดง

ให้เหน็ว่า นักเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้จากเดมิ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการพฒันาหลกัสตูรขึน้มาจากพืน้ฐานความ

ต้องการของนักเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้องหลักสูตรผ่านการกลั่นกรองจากหลายฝ่ายอย่างมีระบบ มีขั้นตอน  

ทั้งกระบวนการสร้างหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการคัดเลือกเนื้อหาสาระน�ามาเป็น 

บทเรียน ผ่านผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง เหมาะสมและถูกต้อง การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ร้อยละของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ท่ีเรียนด้วย

หลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระ 

ท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประเด็นการอภิปราย รายละเอียดดังนี้

 7.4.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนน

สอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน ร้อยละ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สาระการเรียนรู้เรื่องวรรณกรรมพื้นบ้าน

บวัขาว ได้รบัการออกแบบ วางแผนอย่างมรีะบบ ผ่านการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ด้านเนือ้หาและทฤษฎี 

จงึมส่ีวนส�าคญัในการพฒันาการด้านความรู ้ทกัษะกระบวนการและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน

อย่างชัดเจน ซึ่งหลักสูตรสาระท้องถิ่น เรื่องวรรณกรรมค�าสู่ขวัญมีลักษณะเด่น คือ

   7.4.1.1  การประเมินตามสภาพจริง ผู้วิจัยได้วางแผนการวัดผลประเมินผลโดยน�าผล

การสอบถามความต้องการของนกัเรยีนมาเป็นกรอบในการวดัและประเมนิผล โดยใช้เครือ่งมอืทีห่ลากหลาย

ในการทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จงึท�าให้ได้ข้อมลูตามความสามารถและศกัยภาพของนกัเรยีน สงัเกต

จากนักเรียนบางคนอาจได้คะแนนทดสอบย่อยน้อยคะแนน แต่มีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ที่ดี มีทักษะใน

การท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ หรอืมทีกัษะในการสือ่สาร ท�าให้ได้คะแนนทีส่งูข้ึนได้ ในขณะทีน่กัเรยีนทีท่�าคะแนน

ทดสอบได้ดี แต่ขาดความมุ่งมั่นในการท�างานขาดจิตสาธารณะ ความมีน�้าใจ ก็อาจท�าให้ได้คะแนนน้อยได้

   นอกจากนี้การประเมินตามสภาพจริง ยังเป็นการประเมินที่นักเรียนสามารถประเมิน

ตนเอง ประเมินเพื่อนได้ เนื่องจากมีการก�าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ชัดเจน นักเรียนสามารถพัฒนา

ภาระชิน้งานของตนได้ตรงประเด็น ท�าให้ได้คะแนนตามท่ีตนต้องการได้ ท�าให้นกัเรยีนมคีวามม่ันใจในตนเอง 
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มั่นใจในผลงานที่ท�าจนประสบความส�าเร็จ นักเรียนจะรู้ผลการประเมินงานทันทีท่ีส่งตรวจ ท�าให้เกิด 

แรงจูงใจในการท�างาน 

   นอกจากนีผู้ว้จัิยได้ศกึษาขัน้ตอนการออกแบบการเรียนรู้อย่างมเีป้าหมายให้เหมาะสม

มีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกันอย่างมีระบบ ในแต่ละขั้นตอนการประเมินระหว่างเรียนที่ยึด 

จุดมุ่งหมายเป็นหลัก และที่ส�าคัญค�านึงถึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน และส่งเสริมการท�างานเป็นกลุ่ม 

เพื่อฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ ่ม ท�าให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรตั้งไว้ และสามารถประเมินผ่านตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้หากประสบปัญหา

ระหว่างด�าเนินการทดลอง ผูว้จิยัจะแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท ีทัง้นีก้ารประเมนิตามสภาพจรงิ ท�าให้นกัเรยีน

เกิดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน 

 7.4.2  ผลการเปรยีบเทยีบการคดิวเิคราะห์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ก่อนเรียนและ

หลังเรียน พบว่า การคดิวเิคราะห์หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน ท้ังนีอ้าจเนือ่งมาจากผูวิ้จยัจดักระบวนการเรยีน

การสอน การจัดเนื้อหาสาระประสบการณ์การเรียนการสอน โดยเน้นการปฏิบัติจริง สนองความต้องการ

ของนักเรียนตามแบบสอบถาม ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นศักยภาพของ

นักเรียน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ ด้านความคิด ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ ฝึกการรวบรวมข้อมูล  

การกลั่นกรองข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีหลักการ รู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท�าให้เกิดความกระตือรือร้น

ในการสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา ช่วยให้เกิดทักษะการคิด

7.5  ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อวัฒนธรรม ประเพณีพิธีกรรม

การสู่ขวัญ ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า หลังเรียนนักเรียนมีเจตคติ ด้านความรู้ความเชื่อ และด้านความ

รูส้กึ มค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ ส่วนด้านแนวโน้มการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหลงัเรยีนมีค่าเฉลีย่

อยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

 7.5.1  การใช้แรงจูงใจในการเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีการใช้การเสริม

แรงจูงใจทางการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ท�าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมและ

มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ครูให้การเสริมแรงโดยการให้รางวัลหากกลุ่มใดชนะการแข่งขัน 

นอกจากนี้ การเชิญวิทยากร (หมอสูตร) มาให้ความรู้ในเรื่องพิธีกรรมสู่ขวัญ บทสู่ขวัญ และสาธิตการสู่ขวัญ 

นักเรียนทุกคนได้รับการผูกข้อมือ เป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจ ท�าให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น 

และมีความรับผิดชอบ กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้น

 7.5.2 จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมโครงงาน แบ่งนักเรียนออก

เป็นกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมค�าสู่ขวัญตามความสนใจของนักเรียน โดยใช้วิธีการท่ี

หลากหลาย ท้ังการออกไปสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน การสนทนา การสังเกตและการเข้าร่วมประกอบ

พิธีกรรมการสู่ขวัญเมื่อชุมชนในท้องถิ่นจัดข้ึนตามโอกาส โดยเฉพาะกระบวนการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท�าให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนมากขึ้น มีความสุขและ

สนุกกบัการวางแผนโครงงานร่วมกนั การได้แสดงความสามารถและความคดิทีเ่ป็นอสิระ ครใูห้การเสรมิแรง 

ให้ความสนใจ ก�าลงัใจ ค�าชมให้ความรูส้กึทีดี่ต่อตนเองแก่นกัเรยีน ภาคภูมใิจในภมูปัิญญาท้องถิน่ของตนเอง 

ผลทีต่ามมาคอืนักเรยีนเกิดจิตส�านกึทีด่มีเีจตคตต่ิอวฒันธรรม ประเพณ ีพธิกีรรมการสู่ขวญั โดยเฉพาะด้าน
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ความรู้ความเชื่อ และด้านความรู้สึก นักเรียนมีเจตคติที่ดีมากขึ้นกว่าก่อนเรียน ส่วนด้านแนวโน้มที่จะ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมต่อวฒันธรรมประเพณพีธิกีรรมสูข่วญัหลงัเรยีนไม่แตกต่างจากก่อนเรยีน ในการเข้า

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้นด้วยนักเรียนมีเจตคติต่อวัฒนธรรม ประเพณีพิธีกรรมการ

สูข่วญัหลงัเรยีน ในด้านความรู ้ความเชือ่ มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ด้านความรูส้กึ มค่ีาเฉลีย่อยู่

ในระดับ มากที่สุด ส่วนด้านแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน 

8.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Finding) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล 

ดังนี้

8.1  ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 8.1.1  ข้อเสนอแนะส�าหรับครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน

   8.1.1.1  การวางแผนจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน ด้วยหลกัสตูรท้องถ่ินเพือ่ถ่ายทอด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้าน

บัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครูผู้สอนควรค�านึงถึง

ปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน เช่น กิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเวลาเรียนท่ี

ก�าหนดไว้

   8.1.1.2  ก่อนน�าหลักสูตรไปใช้ ควรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษา

   8.1.1.3  ก่อนน�าหลักสูตรไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจ เพื่อ

เป็นแนวทางในการน�าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนให้มากที่สุด

   8.1.1.4  ควรจัดท�าสารสนเทศ และทะเบียนวิทยากรท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน ให้เป็น

รูปธรรม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน ช่วยให้ครูผู้สอน สามารถรายงานผลการปฏิบัติ

งาน เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาต่อไป

   8.1.1.5  กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรอาจยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสมกับการ

จัดกิจกรรม ทั้งน้ีให้เน้นการฝึกปฏิบัติจริงและให้ปราชญ์ชาวบ้าน (หมอสูตร) มีบทบาทมากท่ีสุด ท้ังนี ้

ครูผูส้อน อาจนดัหมายและชีแ้จงท�าความเข้าใจกบัปราชญ์ชาวบ้าน ถึงข้ันตอน กระบวนการจดักจิกรรมการ

เรียนการสอนล่วงหน้า ให้เป็นไปตามก�าหนดการสอนที่วางไว้

   8.1.1.6 การประเมินผลก่อนเรียนครูผู้สอนควรชี้แจง ภาระงาน ชิ้นงาน ทักษะ

กระบวนการ พฤติกรรมการเรยีน ในส่วนของเกณฑ์การวดัและประเมนิผล ซึง่ได้รบัการยอมรบัจากครผููส้อน

และนักเรียน และครูต้องแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนรับทราบเป็นระยะ ๆ ไปเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจใน 

การเรียน

8.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  8.2.1 ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม

พัฒนาการนั้น ๆ ให้คงอยู่ต่อไป โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู ้
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ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

บัวขาว อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 8.2.2  ควรมีการศึกษาติดตามการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน 

กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย รายวชิาเพ่ิมเติม สาระท้องถ่ิน เรือ่ง วรรณกรรมพืน้บ้านบัวขาว ช้ันมธัยมศกึษา

ปีที ่5 โรงเรียนบัวขาว อ�าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธ์ุ โดยการบูรณาการกับรายวชิาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง และ

เน้นการประเมินตามสภาพจริง
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10.  ค�าขอบคุณ

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม สาระท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านบัวขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

บวัขาว อ�าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธ์ุ” ส�าเรจ็ได้เพราะผูว้จิยัได้รบัความเมตตาจาก นายจ�าเนยีร สาย

สมบัติ ผู้อ�านวยการโรงเรียนบัวขาว ที่ท�าให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสศึกษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. ชวลิต ชูก�าแพง ดร. จิตราภรณ์ วงศ์ค�าจันทร์ และ ดร. ปัณณ์พงศ์ ถุนาพรรณ์  

ที่เมตตา เสียสละเวลาเพื่อให้ค�าแนะน�า และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องต่าง ๆ

ขอขอบพระคุณ ดร. สัจธรรม พรทวีกุล ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการ

วิจัย ผู้วิจัยจึงขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา คร ูอาจารย์ และผูม้พีระคณุทุกท่าน ท่ีได้ช่วยเป็นก�าลงัใจท่ีส�าคญั

ยิ่งให้กับผู้วิจัย คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเป็นเครื่องแสดงความกตัญญู

กตเวฑิตา เพื่อบูชาแด่ บูรพาจารย์ พระคุณบิดามารดา และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน 

สติปัญญาและคุณธรรมเป็นเครื่องน�าสู่ความส�าเร็จครั้งนี้
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร 

อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  

RESIDENTS’ SATISFACTION WITH SERVICES OF TAMBON CHUMPHON  

MUNIDPALITY IN MOEI WADI DISTRICT, ROI ET PROVINCE

เอกพล ทองน้อย1

AKAPON TONGNIO 

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็, 2) เพือ่เปรยีบเทยีบความพึงพอใจต่อการให้บรกิาร

ของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

อาชีพ ต่างกัน, และ3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี 

จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัด

ร้อยเอ็ด จ�านวน 318 คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ทั้งฉบับ (Reliability) เท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติการทดสอบ 

ได้แก่ (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA F - t-test)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร 

อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวม อยูใ่นระดับปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน อยูใ่นระดบัมากหนึง่

ด้าน และอยูใ่นระดับปานกลางสามด้าน เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการอ�านวยความ

สะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ตามล�าดับ 2) 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศกึษา และประกอบอาชพีต่างกนั มคีวาม

พึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่

แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยัทีต่ัง้ไว้ และ3) ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการ

ให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับตามความถี่สูงไปหาต�่า สามอันดับ

แรก ได้แก่ ควรให้บริการรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ควรจัดสถานที่ภายในให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น และเจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการควรกระตือรือร้น เอาใจใส่ในขณะให้บริการมากยิ่งขึ้น

1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย วิทยาเขตร้อยเอด็
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ABSTRACT

This research serves the purposes: 1) to study residents’ satisfaction with  

Chumphon Municipality’s services in Roi Et’s Moei Wadi district, 2) to compare their satis-

faction with its services to variables of their genders, ages, educational levels and careers, 

and 3) to examine suggestions for enhancing its services. The samples comprise 318 residents 

living in Chumphon Municipality’s authorized area, setting the sampling groups through 

Taro Yamane’s table. The research instrument is five-rating scale questionnaires,  

possessing the reliability of entire questions at 0.86. The statistics used for data analyses 

incorporate frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way 

ANOVA F - t-test). 

Research findings: 1) Residents’ satisfaction with Chumphon Municipality’s  

services in Roi Et’s Moei Wadi district has been rated ‘neutral’ in the overall aspect. In 

terms of a single aspect, one aspect has been scored ‘high’, other three aspects have been 

scaled ‘neutral’. All aspects ranked in descending orders of means are: i) facilitation, ii) 

premises, iii) service officials, and iv) timely rapid services respectively. The hypothesis 

testing results have been found that variables of residents’ genders, ages, educational 

levels show no significant differences in their satisfaction with its ive to the formulated 

hypotheses in both the overall aspect and a single one. 3) Residents’ suggestions for 

enhancing its services in descending orders of three frequencies have been offered. Firstly, 

rendering services should far more rapid. Secondly, the inside workplace be kept tidy, 

looking fine. Finally, officials rendering services should be more enthusiastic, paying due 

attention while offering services. 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีกระทรวงมหาดไทยก�ากับดูแลมีความใกล้ชิดประชาชนและเก่ียวเนื่อง

กับทุกข์สุขของประชาชนที่สุด ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขอบเขตที่กว้างขวางเกี่ยวกับความ

กินดีอยู่ดีของประชาชนในแทบทุกด้านและมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ 

การศึกษา ความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น โดยหน้าที่หลักประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น คือ การบริการประชาชน งานบริการขององค์กรปกครองท้องถิ่นมีหลากหลายรูปทั้งทางตรง และ

ทางอ้อม การให้บรกิารทางตรง เช่น การก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเท้า ไฟฟ้า น�า้ประปา การระบายน�า้ การ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริการจัดเก็บขยะ เป็นต้น และการบริการเฉพาะด้าน (Specific  

Services) ซ่ึงเป็นการให้บริการแก่ประชาชนแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีธุรกิจเฉพาะ มีพนักงานของ

หน่วยงานต่างๆ เป็นผูค้อยให้บรกิาร ณ ทีส่�านกังานเทศบาลต�าบล เช่น การให้บรกิารในสถานท่ี ภายในองค์กร 

เช่น งานทะเบยีนราษฎร์ งานจดัเกบ็รายได้ งานการศกึษาและวฒันธรรม งานสวสัดิการผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 
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และงานขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่างๆ จะเหน็ได้ว่างานดงักล่าวล้วนแล้วแต่เป็นงานให้บรกิารแก่ประชาชน

และเกีย่วข้องกบัชีวติประจ�าวนัของประชาชน ซึง่จะเห็นว่าการปฏบัิตงิานให้บรกิารต่างๆ เป็นเครือ่งมอืส�าคญั

ในการสร้างประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนสูงสุดด้วย (กวี วงศ์พุฒิ, 2544, หน้า 32) 

ปัจจุบันงานการให้บริการถือว่าเป็นงานหลักของหน่วยงานรัฐ ที่จะต้องรับใช้ผู้มารับบริการเพื่อให้

เกิดความประทับใจ และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด การให้บริการท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นเครื่องมือ

เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษาการให้บริการของเทศบาล 

พบเสมอว่า การให้บริการในด้านต่างมีอุปสรรคในการให้บริการอยู่เสมอ เช่น ด้านสถานที่ให้บริการ ด้าน

สถานที ่ด้านเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร ยงัมีพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมต่อประชาชนผูม้ารบับรกิารในบางครัง้ ด้านการ 

อ�านวยความสะดวกอาจมีความล่าช้า ไม่ได้รับความรวดเร็วเท่าที่ควร เนื่องจากการให้บริการอาจยังขาด

ประสิทธิภาพ ซึ่งดังกล่าวอาจเป็นผลท�าให้ประชาชนมีความรู้สึกต่อการให้บริการไม่ดีนัก (ธิติมา ธรรมมา, 

2550, หน้า 1- 2) งานบริการประชาชน เป็นงานที่หน่วยงานของรัฐบาลจะต้องด�าเนินการให้กับประชาชน

หรือให้กบัส่วนราชการด้วยกนัเอง เนือ่งจากเป็นอ�านาจหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายจะด้วยกฎหมาย กฎระเบยีบ

ข้อบังคับใดๆ ก็ตามอาจเป็นการบริการให้กับประชาชนโดยตรง เช่น ติดต่องานทะเบียนราษฎร การช�าระ

ภาษ ีเป็นต้น หรอืการให้บรกิารกบัประชาชนทางอ้อม เช่น การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั การรกัษาความ

สงบเรียบร้อย เป็นต้น การบริการเป็นหน้าที่ของข้าราชการ ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้การปรับปรุงการ

ให้บริการภาครัฐประสบความส�าเรจ็ได้ก็คือการมทีรพัยากรมนษุย์ท่ีมจีติส�านกึในการให้บรกิารและปรารถนา

ทีจ่ะปรับปรุงบริการภาครฐั ทัง้นีเ้นือ่งจากการบรกิารเป็นกระบวนการของกจิกรรมในการส่งมอบบรกิารจาก

ผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการ ไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ชัดเจนแต่ออกมาในรูปของเวลา สถานที่ รูปแบบ และที่

ส�าคญัเป็นสิง่เอือ้อ�านวยทางจิตวทิยาให้เกดิความพึงพอใจ ดงันัน้จติส�านกึในการให้บรกิารจงึเป็นกุญแจส�าคัญ

ในการปรับปรุงบริการภาครัฐ (ช่อลดา ห้วงน�้า, 2548, หน้า 1)

เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีนโยบายการให้บริการ ในด้านต่าง ๆ เพื่อคอยให้

บริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในด้านอาคารสถานที่โดยได้มีการปรับปรุงอาคารสถานให้มีความเหมาะสม  

แลดูสวยงาม ทั้งมีการปรับภูมิทัศน์ภายนอก และภายในให้แลดูสวยงาม ร่มรื่น พร้อมจัดขยายสถานที่จอดรถ 

ให้เพียงพอต่อผู้มารับบรกิาร ด้านเจ้าหน้าทีไ่ด้มกีารจดับุคลากรเจ้าหน้าทีค่อยรองรับผูม้าตดิต่อขอรบับรกิาร

ในงานต่าง ๆ จัดระเบียบการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ให้แลดูสุภาพเรียบร้อย จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลเอาใจใส่ 

กระตือรือร้นอยู่ร้นอยู่เสมอในขณะให้บริการ พร้อมท้ังต้องให้บริการด้วยรอยยิ้ม มีความแจ่มใสในขณะให้

บริการผู้มาติดต่อขอรับบริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก ได้มุ่งเน้นการจัดที่นั่งให้เพียงพอ จัดห้องน�้าให้

เพยีงพอ และให้แลดสูะอาดอยูเ่สมอ จดัให้มนี�า้ดืม่ให้เพยีงพอ การให้บรกิารได้มกีารจดัล�าดบัให้เป็นไปตาม

ก่อนและหลัง และด้านความรวดเร็ว ได้ให้บริการเป็นล�าดับขั้นตอน เป็นไปอย่างรวดเร็วเหมาะสม ซึ่งจาก

รายงานการประชุมที่ภายมาท�าให้ทราบได้ว่า การให้บริการยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการ ทั้งจะต้องได้

รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะด้านเจ้าหน้าที่ และด้านการให้บริการอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะต้อง

ได้รบัการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพือ่ประชาชนเกิดความพงึพอใจต่อการบรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ (เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด, 
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2557, หน้า 3) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะพนักงานเทศบาลต�าบลชุมพร มีความสนใจท�าการวิจัย

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�า

ผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการของเทศบาล

ต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ ให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบล

ชุมพร มากยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวัด

ร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพต่างกัน

2.3  เพือ่ศกึษารวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวดี 

จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3  ประชาชนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร 

อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.4  ประชาชนทีมี่ประกอบอาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชุมพร 

อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จัิยได้ท�าการศึกษาความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารของเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้

4.1 ขอบเขตด้านประชากร

 ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตาม

บญัชีรายช่ือประชาชนทีม่าติดต่อขอรับบรกิารในแต่ละประเภทงานบรกิารในเขตเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 1,552 คน

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

  ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี 
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จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ

 1)  ด้านอาคารสถานที่

 2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 3)  ด้านการอ�านวยความสะดวก 

 4)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

  ได้แก่ เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

4.4  ขอบเขตระยะเวลา

 ได้แก่ ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2558 

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ได้ทราบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอ 

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2  ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน

5.3  ได้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัด

ร้อยเอ็ด

5.4 น�าผลที่ได้จากการวิจัย สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการในแต่ละเภทงานบริการในเขตเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายช่ือผู้มาติดต่อขอรับบริการประเภทงานบริการ 

ประจ�าปี 2557 จ�านวน 1,552 คน (เทศบาลต�าบลชุมพร, 2557, (อัดส�าเนา).

6.2  กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ประชาชนทีม่าตดิต่อขอรบับริการในแต่ละเภทงานบรกิารในเขตเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายช่ือผู้มาติดต่อขอรับบริการประเภทงานบริการ 

ประจ�าปี 2557 จ�านวน 1,552 คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro 

Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 318 คน (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543, หน้า 79)

6.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นลกัษณะค�าถาม

แบบมีค�าตอบให้เลือกตอบ (Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในการวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ จ�าแนกสีด้่าน คอื ด้านอาคารสถานที ่ด้าน
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เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ มีลักษณะ 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีคิดของ ลิเคิร์ต (likert scale) 5 ระดับ คือ  

(รองศาสตราจารย์พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 107) 

 ตอนที่ 3 ค�าถามแบบปลายเปิด (Open-ended) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

6.4  สถิตท่ีิใช้ในการวจัิย ได้แก่ สถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถ่ี (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอ้างอิง 

(Inferential Statistics) การทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ F-test

7.  ผลการวิจัย

ผลการวจัิย พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในมากหนึ่งด้าน และ

อยู่ในระดับปานกลางสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการอ�านวยความสะดวก 

ด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ตามล�าดับ เมื่อแยก

เป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 

1)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวดี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับ 

มากสามข้อ อยู่ในระดับปานกลางหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ

เรียบร้อยเหมาะสม” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ให้บริการ 

2)  ด้านอาคารสถานที่

 พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวดี  

จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคารสถานที่ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับ 

ปานกลางทัง้เจด็ข้อ ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 2 ท่ีว่า “สถานท่ีภายนอกแลดสูะอาดเรยีบร้อยเหมาะสม” 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 “สถานที่ภายในห้องบริการแลดูสะอาดเป็นระเบียบ” 

3)  ด้านการอ�านวยความสะดวก

 พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวดี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ�านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ใน 

ปานกลางสามข้อ และอยู่ในระดับมากสี่ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “จัดจุดบริการน�้าดื่ม

สะอาดเพียงพอ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 “จัดสถานที่จอดรถเพียงพอ” 

4)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ

 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวด ี

จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
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อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า “การติดต่อขอรับบริการได้รับความ

รวดเร็ว” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การจัดท�าเอกสารได้รับความรวดเร็ว” 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร 

อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ตามสมมติฐาน 

ที่ตั้งไว้ ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ประชาชน ที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ

การวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

สมมติฐานที่ 2 ประชาชน ที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ

การวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

สมมตฐิานที ่3 ประชาชน ทีม่รีะดับการศึกษาต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

สมมติฐานท่ี 4 ประชาชน ที่อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ

การวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

8.  อภิปรายผล

จากการสรปุผลการวจิยั ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร 

อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ�านวย

ความสะดวก และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ผู้วิจัยเห็นผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผล

เพิ่มตามประเด็นต่างๆ ดังนี้

8.1  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร 

อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ
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เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวม อยูใ่นระดับปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภิปรายได้ว่า  

ประชาชนอาจเห็นว่าการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด มีความเหมาะสม 

อยู่พอควร เพราะผู้บริหารได้ให้นโยบายไว้ในการพัฒนาในด้านอาคารสถานท่ี ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  

ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเรว็ในการให้บรกิาร แต่การให้บรกิารยงัไม่ตอบสนองในการ

ให้บริการต่อประชาชนได้อย่างเต็มที่ อาจด้วยเหตุผลนี้ จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 

ปานกลาง ดังค�าสัมภาษณ์ของ นายวิทยา จิตรักสินธ์ เห็นว่า การให้บริการยังมีข้อบกพร่องในหลายส่วนที่จะ 

ต้องปรับปรุงแก้ไข ทัง้ด้านอาคารสถานที ่ด้านเจ้าหน้าที ่ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเรว็ 

แต่หากมคีวามพร้อมในการให้บรกิารมากกว่านีจ้งึอาจท�าให้ประชาชนเกิดความพงึพอใจได้มากทีส่ดุ ผลการ

วิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริการย์ ธนิตสิริโรจน์ (2550, บทคัดย่อ) เรื่อง “ศึกษาความ 

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ต�าบลเชียงดาว อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”  

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล ต�าบลเชียงดาว อ�าเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวม อยู่ในดับปานกลาง 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  

ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้

 1)  ด้านอาคารสถานที ่พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การ

ให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านอาคาร

สถานที่พอสมควร เพราะประชาชนอาจเห็นว่าสถานที่ให้บริการกว้างขวาง เหมาะสม และพอเพียงต่อการ

ให้บริการ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง ดังการสัมภาษณ์

ของ นายพรมรนิทร์ ธงศร ีให้ความเหน็ว่า การให้บริการยงัไม่เป็นระเบยีบ ภายในห้องบรกิารแลดไูม่สะอาด

เรียบร้อยเท่าทีค่วร หากได้รบัการดูและอย่างทัว่ถงึมากกว่านีก้จ็ะท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับ

มากข้ึน ผลการวจัิยประเด็นนีส้อดคล้องกับงานวจิยัของ สดุารตัน์ ภทัรดุลพทิกัษ์ และคณะ (2549) ได้ศึกษา 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลพนมไพร อ�าเภอพนมไพร จังหวัด

ร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลพนมไพร 

อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคารสถานที่ อยู่ในระดับปานกลาง 

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 2 ทีว่่า “สถานทีภ่ายนอกแลดสูะอาดเรยีบร้อยเหมาะสม”  

ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า การให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนมีความพึงพอใจในสถานที่ภายนอกแลดูสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมอยู่ 

พอสมควร เพราะประชาชนอาจเห็นว่าเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดบุคลากร

คอยท�าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาจ ด้วยเหตุน้ี จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้

สงูกว่าทกุข้อ ซึง่ผลการวจิยัในประเดน็นี ้สอดคล้องกบัแนวคดิของ กรมการปกครองได้กล่าวถงึหลกัการให้

บริการที่ดีว่าในข้อ 2) ด้านอาคารสถานที่ ส�านักงานต้องสะอาด เรียบร้อย สวยงาม

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 “สถานที่ภายในห้องบริการแลดูสะอาดเป็นระเบียบ” 

ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า เทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจังหวดั
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ร้อยเอ็ด จัดสถานที่ภายในห้องบริการอาจแลดู ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ ดังนั้น จึงควรจัดสถานที่ภายใน

ให้เป็นระเบียบมากกว่าที่เป็นอยู่ ดังค�าสัมภาษณ์ของ นายพรมรินทร์ ธงศรี ให้ความเห็นว่า การให้บริการ

ยังไม่เป็นระเบียบ ภายในห้องบริการแลดูไม่สะอาดเรียบร้อยเท่าท่ีควร หากได้รับการดูและอย่างท่ัวถึง

มากกว่านี้ ก็จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรัชญา 

เวสารัชช์ กล่าวว่า ปัญหาการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ในข้อ 4) ด้านสถานท่ี สถานท่ีห่างไกล  

สถานที่ราชการร้อน คับแคบ สกปรก ไม่มีที่นั่ง ไปมาไม่สะดวก ฯลฯ

 2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านอาคารสถานที ่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทีเ่ป็น

เช่นน้ีอภปิรายได้ว่า การให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวด ีจังหวดัร้อยเอด็ ประชาชนมคีวาม

พึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่พอสมควร เพราะประชาชนอาจเห็นว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ได้มคีวามตัง้ใจเอาใจใส่อยูบ้่าง เพราะได้มีการแต่งกายสภุาพเรยีบร้อยเหมาะสมคอยรบับรกิาร อาจด้วยเหตนุี ้

จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายด้านนี้โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยในประเด็นนี้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ว่าที่ร้อยโทบุญเกิด เมืองแวง (2549, บทคัดย่อ) เรื่อง ความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลแวง อ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลแวง อ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  

โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม” 

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวด ี

จงัหวดัร้อยเอด็ การแต่งกายของเจ้าหน้าทีม่คีวามสภุาพเรยีบร้อยเหมาะสมต่อการให้บรกิารได้ดอียูพ่อสมควร 

เพราะอาจต้องการให้บริการเป็นไปตามหลักการให้บริการท่ีดี อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึง

พอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ผลการวิจัยในประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมการปกครอง  

ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่ดีว่าในข้อ 1) ด้านการปฏิบัติตนของผู้ให้บริการ (1) การแต่งกายที่ดี  

เหมาะสม เป็นการเสรมิสร้างบคุลกิภาพและเป็นทีป่ระทบัใจแก่ผูพ้บเห็นและตดิต่อด้วย ผูแ้ต่งกายดไีม่จ�าเป็น

ต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างและหน้าตา

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ให้บริการ” มีค่าแปลผลอยู่

ในระดบัปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า เทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอด็ เจ้าหน้าที่

ยังขาดความเอาใจใส่ในการให้บริการ ดังค�าสัมภาษณ์ของ นายสมุทร ไชยกุดฉิม ให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่

ยังขาดความเอาใจใส่ในการให้บริการอยู่บ้าง จึงควรปรับปรุงแก้ไขให้มีความเอาใจใส่มากกว่าท่ีเป็นอยู่ จึง

ท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้นได้และสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมการปกครอง ได้กล่าวถึงหลัก

การให้บริการที่ดีว่าในข้อ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (2) ความรู้ ความสามารถในงานหน้าท่ีท่ีได้รับ 

มอบหมาย ข้าราชการคนใดได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบงานใดต้องหม่ันศกึษาหาความรูง้านในหน้าทีน้ั่นๆ 

ซึ่งจะสามารถแนะน�า ชี้แนวทางได้อย่างถูกต้อง

 3)  ด้านการอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ�านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ
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มาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า เทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ อาจต้องการให้ประชาชน

ได้รับการอ�านวยความสะดวกเมื่อมารับบริการ จึงได้อ�านวยความสะดวกตามจุดต่าง ๆ อาจด้วยเหตุนี้จึง

ท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านนี้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุดารัตน์ ภัทรดุลพิทักษ์ ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลพนมไพร อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่

มต่ีอการให้บริการของเทศบาลต�าบลพนมไพร อ�าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการอ�านวยความสะดวก 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “จัดจุดบริการน�้าดื่มสะอาดเพียงพอ” ซึ่งมีค่า

แปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จัด

จุดบริการน�้าดื่มสะอาดเพียงพออยู่พอสมควร ท�าให้ประชาชนได้รับอ�านวยความสะดวกในข้อนี้มาก อาจ

ด้วยเหตน้ีุจงึท�าให้ประชาชน มคีวามพงึพอใจ ในรายข้อนีส้งูกว่าทกุข้อ ซ่ึงผลการวจิยัในประเดน็นี ้สอดคล้อง

กบัแนวคดิของ ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ กล่าวไว้ว่า “การให้บรกิาร หมายถงึ การอ�านวยความ

สะดวก และการให้การสนับสนุนการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอก

องค์กรให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 “จัดสถานที่จอดรถเพียงพอ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด อาจมีสถานที ่

จอดรถไม่พอเพียง เมื่อมีผู้มาใช้บริการจ�านวนมาก ดังค�าสัมภาษณ์ของ นายวิทยา จิตรักสินธ์ ให้ความเห็นว่า 

การจัดสถานที่จอดรถอาจไม่เพียงพอเมื่อจ�านวนประชาชนไปใช้บริการมาก จึงควรเพิ่มสถานที่ หรือจัด 

สถานทีใ่ห้เพียงพอเพือ่ประชาชนเกดิความพงึพอใจมากขึน้ และสอดคล้องกบัแนวคดิของ กรมการปกครอง 

ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่ดีว่า หมายถึง การที่ข้าราชการซึ่งท�างานติดต่อกับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ

ด้วยความรวดเร็วเสมอภาคเป็นธรรมและมีอัธยาศัยต่อผู้รับบริการด้วยดี โดยมีหลักการให้บริการ ในข้อ ฉ. 

ส�านักงานควรมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควร และควรจัดที่ส�าหรับผู้มาติดต่อพร้อมทั้งจัดที่นั่งรอ ที่จอดรถ มี

น�้าดื่ม ที่อ่านหนังสือพิมพ์ โทรศัพท์สาธารณะ

 4)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้

บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี 

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้บริการด้วยความรวดเร็วอยู่พอสมควร เพราะอาจเป็นแนวนโยบายท่ีเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก�าหนดไว้เป็นวาระระเบียบเพื่อคอยให้บริการผู้มารับการอย่างมี

ประสทิธภิาพ อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชนมีความพงึพอใจในด้านนีอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ สุบิน สิงนาถ (2550, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการของเทศบาลต�าบลวังดิน อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน” ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลวังดิน อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ใน

ระดับปานกลาง
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  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การติดต่อขอรับบริการได้รับความรวดเร็ว” ซึ่ง

มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ในการติดต่อขอรับบริการได้รับความรวดเร็วอยู่พอสมควร เพราะอาจเป็นนโยบาย

ของเทศบาลต�าบลชุมพร ที่ต้องการใหง้านบรกิารมีประสิทธิภาพ จึงให้มีการบริการให้ดทีีสุ่ด อาจด้วยเหตุนี้

จึงท�าให้ประชาชน มีความพึงพอใจ ในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส�านักงานปลัด

กระทรวงศกึษาธกิาร กล่าวไว้ว่า “การให้บรกิาร หมายถึง การอ�านวยความสะดวก และการให้การสนับสนนุ

การด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ”

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การจัดท�าเอกสารได้รับความรวดเร็ว” ซึ่งมีค่า

แปลผลอยูใ่นระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า เทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจังหวดัร้อยเอด็ 

จัดท�าเอกสารยุ่งยากเพราะต้องอาศัยความถูกต้องรอบคอบเป็นไปตามระเบียบ ท�าให้การบริการล่าช้า ดัง

ค�าสมัภาษณ์ของ นายประมวล สรุโิย ให้ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ คอื การจัดท�าเอกสารต้องเป็นไปตามระเบียบ 

ต้องลดขั้นที่ยุ่งยากลง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริการย์ ธนิตสิริโรจน์ เรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจ

ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ต�าบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า ความ

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ต�าบลเชียงดาว อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในดับปานกลาง

9.  ข้อเสนอแนะ

ส�าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นข้อเสนอแนะ และข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัย และ

การอภิปรายผลทั้ง 4 ด้าน ด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก และ

ด้านความรวดเร็วในการให้บรกิาร โดยควรมกีารปรบัปรงุกลยทุธ์ในด้านต่างๆ เพือ่ให้เกดิความพึงพอใจ และ

เพือ่ให้ประชาชนเกิดความประทบัใจมากยิง่ขึน้ต่อไป อกีทัง้เพือ่ให้เป็นประโยชน์แก่ศกึษาความพงึพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้น�ามาเป็นข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

 ผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร 

อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอ

เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้

บริการ ด้านการอ�านวยความสะดวก และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประชาชนเกิดความประทับใจให้มาก และมากที่สุดต่อไป 

 และแบ่งเป็นรายด้านในการเสนอแนะเชิงนโยบายตามล�าดับดังนี้

 1)  ด้านอาคารสถานที ่พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคารสถานท่ี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 

ผูบ้ริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอด็ และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควรแก้ไขปรบัปรงุ และ

ยกระดับการพัฒนาโดยจัดอาคารสถานที่ให้มีความพร้อม และให้มีความเป็นระเบียบกว่าท่ีเป็นอยู่ เพื่อให้

ประชาชนเกิดความประทับใจให้อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 2 ทีว่่า “สถานท่ีภายนอกแลดูสะอาดเรยีบร้อยเหมาะสม” 

ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มี

ส่วนเกีย่วข้อง จึงควรรกัษามาตรฐานน้ีไว้ และยกระดบัการพฒันาโดยปรบัปรงุสถานทีท่ัง้ภายในและภายนอก

ให้แลดูสวยงาม และเป็นระเบียบกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจให้อยู่ในระดับมากที่สุด

ต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 “สถานที่ภายในห้องบริการแลดูสะอาดเป็นระเบียบ” 

ซ่ึงมค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับปานกลาง ดังนัน้ ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ และ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยจัดสถานที่ภายในห้องบริการให้แลดู

สะอาดเป็นระเบียบกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับ

มากที่สุดต่อไป

 2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

ดงัน้ัน ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอ็ด และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ควรแก้ไขปรบัปรงุ 

และยกระดับการพฒันาโดยจดัอบรมให้เจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิารให้มคีวามพร้อมในการบรกิารให้มากกว่าทีเ่ป็น

อยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้มาก และมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม” 

มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ และผูม้ส่ีวน

เกีย่วข้อง ควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้ และยกระดบัการพฒันาโดยการส่งเสรมิเจ้าหน้าทีผู่ม้คีวามพร้อม และจดั

ท�าเป็นนโยบายในการให้บริการต่อไป เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้มาก และมากที่สุดต่อไป 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ให้บริการ” มีค่าแปลผลอยู่

ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ ผู้บรหิารเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ และผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง 

จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยจัดให้การอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความเอาใจใส่ต่อการให้

บริการให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจให้มาก และมากที่สุดต่อไป

 3) ด้านการอ�านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

ของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ�านวยความสะดวก โดยรวม อยู่ในระดับ

มาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษา

มาตรฐานน้ีไว้ และยกระดบัการพฒันาโดยการให้บรกิารได้หลายช่องทางมากกว่าทีเ่ป็นอยู ่เพือ่ให้เกดิความ
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รวดเร็ว และความสะดวกมากขึ้น และเพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “จัดจุดบริการน�้าดื่มสะอาดเพียงพอ” ซึ่งมีค่า

แปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยจัดจุดบริการน�้าดื่มให้มีความสะอาด และ

เพิ่มจุดน�้าดื่มให้มากกว่าหนึ่งจุด เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 “จัดสถานที่จอดรถเพียงพอ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยจัดหาพื้นที่จอดรถให้เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนเกิดความ

พึงพอใจให้มาก และมากที่สุดต่อไป

 4)  ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยก�าหนดระยะเวลาในการให้บริการให้รวดเร็วกว่า

ที่เป็นอยู่ และลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับ

มากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การติดต่อขอรับบริการได้รับความรวดเร็ว” ซึ่ง

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และ

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ควรปรบัปรงุแก้ไข และยกระดบัการพฒันาโดยอบรมผูใ้ห้บรกิารให้มคีวามเอาใจใส่ต่อการ

ให้บริการให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมาก

ที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การจัดท�าเอกสารได้รับความรวดเร็ว” ซึ่งมีค่าแปล

ผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาพัฒนาโดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ให้บริการให้มีความกระตือรือร้นกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และ

อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 จากผลการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร 

อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัยต่อยอด ดังต่อไปนี้จึงมี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้

 1)  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบล

ชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดและมีค่าแปลผลในระดับปานกลางเท่านั้น 

คือ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ ดังนั้น ควรวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่อง “สภาพ

ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบการให้บริการของเทศบาลต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี 
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จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อน�าผลการวิจัยใช้เป็นสารสนเทศในการพัฒนาการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2)  เน่ืองจากความพึงพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอ

เมยวดี จงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณารายด้านกอ็ยูใ่นระดบัปานกลางสามด้าน 

มีเพียงด้านเดียวที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการอ�านวยความสะดวก แต่มีค่าเฉลี่ย 3.54 เท่านั้น ดังนั้น ควร

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research/PAR) โดยให้บุคลากรของเทศบาล

ต�าบลชมุพรทกุคนเป็นผูร่้วมวจัิย เพือ่น�าผลการวจิยัใช้เป็นสารสนเทศในการพฒันาการให้บรกิารของเทศบาล

ต�าบลชุมพร อ�าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
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11.  ค�าขอบคุณ

วทิยานพินธ์ ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวดี  

จังหวัดร้อยเอ็ดฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

และคณาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างด ี

มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ

รองศาสตราจารย์ อุดม พิริยสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ความรู้ ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และตรวจ

แก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.ไพรัช 

พืน้ชมภ ูประธานกรรมการ ดร.สวุฒัน์ จติต์จนัทร์ และ ดร.ยทุธนา ประณตี คณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์ 

ทีใ่ห้ความเมตตาในการตรวจสอบข้อบกพร่องจนท�าให้วทิยานพินธ์ส�าเรจ็ลลุ่วงสมบรูณ์ไปด้วยด ีขอขอบพระคุณ  

ดร.ประพศิ โบราณมลู สบิเอกสายรุ้ง ไชยภาล ีและนางสดุารตัน์ วารวีงษ์ ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์เป็นผูเ้ชีย่วชาญ

ตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย ท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณประชาชนที่อาศัยอยู่

ในเขตเทศบาลต�าบลชมุพร อ�าเภอเมยวด ีจงัหวดัร้อยเอด็ ซึง่ได้รบัการคดัเลอืกเป็นตวัแทน ทกุท่านทีก่รณุา

ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการวิจัย จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้

อย่างสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีกรุณาให้ความรู้

ทางวชิาการ ต�ารา เอกสารต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องในการท�าวทิยานพินธ์ ทีไ่ด้ให้ความร่วมมอือ�านวยความสะดวก

เป็นอย่างด ีตลอดจนผูเ้กีย่วข้องทีไ่ม่ได้กล่าวนามมา ณ โอกาสนี ้ได้มส่ีวนร่วมในการให้ข้อมลู ให้ก�าลงัใจและ

คอยช่วยเหลือสนับสนุนและคุณค่า และประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเพื่อบูชา

พระคณุแด่บดิามารดา คร ูอาจารย์ ทีใ่ห้การอบรมสัง่สอนให้มสีตปัิญญา และคณุธรรมเครือ่งช้ีน�าความส�าเรจ็

ในชีวิต
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หลักเกณฑ์และวิธีส่งต้นฉบับ บทความวิจัย บทความวิชาการและบทความทั่วไป 

เพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1. เรื่องที่จะลงเผยแพร่

1.1 ต้องเป็น บทความวจิยั บทความวชิาการ และบทความทัว่ไป ทางพระพทุธศาสนาหรอืสาขาวชิา 

ที่เกี่ยวข้อง

1.2  ต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน

1.3  ต้องเป็นบทความที่เขียนตามแบบ (Modeling) ที่ก�าหนดไว้

1.4  บทความทีจ่ะได้รบัการลงพมิพ์ต้องผ่านการตรวจสอบและประเมนิโดยผูท้รงคุณวุฒใินเรือ่งนัน้  

ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขก็ต้องแก้ไขก่อนจึงจะลงได้

1.5  การได้ลงบทความในวารสารหรือไม่นั้น เป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. การเตรียมต้นฉบับ

2.1 เขียนตามแบบ (Modeling) ที่ก�าหนดไว้ เช่น ใช้กระดาษ A4 พิมพ์เต็มหน้า ความยาว 7-9 หน้า  

พิมพ์ด้วย Microsoft for Windows ใช้อักษร TH SarabunPSK  ชื่อเรื่อง และหัวข้อใช้ตัว

อกัษรขนาด 16 ตวัหนา และกัน้หน้าด้านบนกบัด้านซ้าย เท่ากนั 1.5 นิว้ ส่วนกัน้ด้านขวาและ

ด้านล่างเท่ากัน 1 นิ้วและตารางให้มีขีดเส้นบนและล่างเท่านั้น

2.2 การอ้างองิในเน้ือเรือ่งให้ใช้แบบนาม-ปี (Name-Year) ระบุช่ือ-นามสกลุ ผูแ้ต่งปีท่ีพมิพ์เอกสาร

และหน้าไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความนั้นก็ได้ เช่น กุลธิดา ท้วมสุข (2548, หน้า 16) หรือ 

(กุลธิดา ท้วมสุข, 2548, หน้า 16)

2.3 การอ้างอิงเอกสาร ให้รวบรวมเฉพาะเอกสารทั้งหมดที่ใช้อ้างอิงในบทความนี้เท่านั้น จัดเรื่อง

ล�าดับตามตัวอักษร เช่น กุลธิดา ท้วมสุข. (2548). การวิจัยกับวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.

3. การส่งต้นฉบับ

3.1 ให้ส่งบทความวจัิย จ�านวน 4 ชดุ (3ชุดไม่ต้องพมิพ์ช่ือเจ้าของบทความวิจยัและสถานท่ีท�างาน)

พร้อมแผ่น CD ที่ปลอด Virus

3.2 ส่งที่ บรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถนนเลี่ยงเมือง ต�าบลดงลาน 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัร้อยเอด็ 45000 โทร. 0-4351-8364 และ 0-4351-6076 โทรสาร 0-4351-4618

 website: www.rec.mbu.ac.th Email: Journalburec@gmail.com

4.  หลักการอ้างอิง

 ให้ใช้ “ระบบฝังใน” และตัวเลขให้ใช้ “ตัวเลขอารบิค” ที่เป็นสากล

5.  เขียนตามแบบที่ก�าหนดไว้
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