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บทคัดย่อ
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ทางการศึกษา	กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจัิย	คือ	ครแูละบุคลากรทางการศกึษาโรงเรยีนสงักัดองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 4	 โรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนข้ีเหล็กพิทยาคม	 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์	

โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม	 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ปีการศึกษา	 2559	 จ�านวน	 

81	 คน	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม	 มีค่าความเที่ยงตรงทางเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 อยู่ระหว่าง	

0.67-1.00	 และค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 เท่ากับ	 0.82	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

ส�าเร็จรูปเพื่อหาค่าความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ท�าการทดสอบค่า	t-test	ค่า	F-test	

และวิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ	Scheffe

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก.
3	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.
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ผลการวิจัยพบว่า	

1)	 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

คือ	ด้านหลักความรับผิดชอบ	มีระดับมาก	รองลงมาคือ	ด้านหลักการมีส่วนร่วม	มีระดับมาก	ส่วนด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ด้านหลักความโปร่งใส	มีระดับมาก	

2)	 การเปรียบเทยีบระดับความคิดเหน็ของครแูละบคุลากรทางการศกึษาต่อการใช้หลกั	ธรรมาภบิาล 

ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกตามเพศ	 

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	แต่เมื่อเปรียบเทียบโดยจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา	โดยรวม	แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.05	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านหลักนิตธิรรม	ด้านหลักคุณธรรม	

ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 ด้านหลักความรับผิดชอบ	 ด้านหลักความคุ้มค่า	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั	.05	ส่วนด้านหลกัความโปร่งใส	ไม่แตกต่างกนั	และเมือ่เปรยีบเทียบโดยจ�าแนกตามประสบการณ์

ท�างาน	พบว่า	โดยรวม	ด้านหลักนิติธรรมและด้านหลักความคุ้มค่า	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.05	โดยประสบการณ์การท�างาน	ระหว่าง	5-10	ปี	และมากกว่า	10	ปี	มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วน	การใช้หลักธรรมาภิบาลด้านอื่นๆ	ไม่แตกต่างกัน

3)		ข้อเสนอแนะการบริหารโรงเรยีนตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารสถานศึกษา	สงักดัองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านหลักนิติธรรม	 ผู้บริหารควรอบรมให้บุคลากรได้ทราบในระเบียบข้อบังคับ

เกีย่วกบัการบรหิารงานของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่เพือ่ให้การบรหิารงานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	

ด้านหลักคุณธรรม	ผู้บริหารควรสร้างทัศนคติด้านคุณธรรม	จริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร	เพื่อส่งเสริมให้

บุคลากรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	 ด้านหลักความโปร่งใส	 ผู้บริหารควรเปิดเผย

การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความชัดเจนในการน�างบประมาณไปใช้จ่ายและน�างบประมาณไปใช้ให้คุ้มค่า 

กบัประโยชน์ทีไ่ด้รบั	ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม	ผูบ้รหิารควรเปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมในการ

บริหารงานเพื่อให้การบริหารงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 ด้านหลักความคุ้มค่า	 

ควรจัดสรรงบประมาณในการบริหารให้มีความคุ้มค่า	เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนให้มากที่สุด

ค�าส�าคัญ	:	1.	หลักธรรมาภิบาล	2.	การบริหารงาน	3.	ผู้บริหารสถานศึกษา

ABSTRACT

The	Objectives	of	the	research	article	were	to	1)	to	study	school	administrators’	

applications	of	good	governance-based	administration	at	the	target	schools	under	Roi	Et	

Provincial	 Administration	Organization	 following	 teachers’	 and	 educational	 personnel’s	

opinions,	2)	to	compare	applications	of	the	former’s	applications	of	good	governance-based	

administration	 it	 at	 the	 same	 schools	 under	 the	 preceding	 organization	 following	 the	 

latter’s	opinions,	as	classified	by	the	latter’s	genders,	educational	qualifications	and	work	

experiences,	and	3)	to	collect	suggestions	for	enhancing	the	former’s	applications	of	good	
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governance-based	 administration	 at	 the	 target	 schools	 under	 the	 above	 organization	 
following	the	latter’s	opinions.	The	target	groups	employed	for	the	research	comprised	81	
teachers	and	educational	personnel	under	the	same	organization	at	four	different	schools	
in	different	areas.	The	instrument	used	for	data	collection	was	the	questionnaire	with	the	
content	validity	between	0.67	and	1.00	and	the	reliability	at	0.82.	Data	were	processed	
with	the	computer	software	package	to	find	frequencies,	percentages,	percentages	and	
standard	deviations,	t-test	and	F-test,	analyzing	them	to	find	pair	differences	by	way	of	
Scheffe’s	method.	

Results	of	the	research	have	found	the	following	findings:	
1)		School	administrators’	applications	of	good	governance-based	administration	

at	the	target	schools	under	the	aforesaid	organization	have	been	rated	high	in	overall	aspect	
of	each	one.	Given	a	single	aspect	in	the	descending	order	of	means,	they	entail	aspects	
of	accountability,	participation	and	transparency.

2)		Comparative	results	of	the	latter’s	opinions	on	the	former’s	good	governance-
based	administration	at	the	target	schools	under	the	same	organization	as	classified	by	the	
latter’s	genders	show	no	differences	in	both	the	overall	aspect	and	a	single	one,	whereas	
the	latter’s	qualifications	prove	the	opposite,	with	the	statistical	significance	level	at	.05.	
When	taking	each	aspect	into	account,	they	have	been	found	that	aspects	of:	rule	of	law,	
morality,	participation,	accountability,	and	value	of	money	show	stark	differences	with	the	
statistical	 significance	 level	 at	 .05,	 as	 opposed	 to	 transparency.	 Relative	 to	 their	work 
experiences,	the	latter’s	opinions	on	rule	of	law	and	value	of	money	prove	different	with	
the	statistical	significance	level	at	.05.	Specifically,	their	work	experiences	between	five	and	
ten	years	and	over	show	striking	differences	in	their	opinions	with	the	statistical	significance	
level	at	.05.	As	for	applications	of	good	governance	in	other	aspects,	they	are	dissimilar.	

3)		Suggestions	 for	 boosting	 school	 administrators’	 good	 governance-based	 
administrations	have	been	recommended	by	teachers	and	educational	personnel	that	the	
former	should:	first	for	rule	of	law,	have	the	latter	attend	a	course	to	let	them	realize	 
Local	Administration	Promotion	Department’s	regulations	and	directives	so	as	to	generate	
them	toward	the	same	direction;	secondly	for	morality,	create	attitudes	toward	merits	and	
morality	for	the	latter	to	help	encourage	them	to	appreciate	the	public’s	interests	more	
than	their	own;	thirdly	for	transparency,	overtly	reveal	expenditures	of	budges	worthy	of	
received	interests;	fourthly	for	participation:	open	up	opportunities	to	every	sector	to	have	
them	take	part	in	administration	for	the	sake	of	clarity	and	more	effectiveness;	finally	for	
value	 of	money,	 allocate	 budgets	 for	 school	 administrations	 that	 deem	 appropriate,	 
sufficing	for	school	developments	at	the	most.	
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน	ส่งผลกระต่อการพัฒนาประเทศในหลาย	ๆ	ด้าน	

ทั้งด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 การปกครอง	 สิ่งแวดล้อม	 รวมไปถึงด้านการศึกษา	 ดังนั้น	 การบริหาร
ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงนัน้	ผูบ้รหิารจึงเป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัอย่างมากในการพฒันาการบรหิารจดัการ
องค์กร	รฐับาลจงึต้องมกีารปรบัปรงุระบบการบรหิารราชการ	เพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิานน�ารปูแบบการบรหิารงาน
มาใช้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยน�าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีไปใช้บริหารตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	จึงได้มีเจตนารมณ์ให้ทุกคนน�าหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีไปใช้บริหาร	โดยบัญญัติไว้ในหมวด	5	มาตรา	78	ในวรรค	4	และ	วรรค	5	ว่า	“พัฒนาระบบงานภาครัฐ
โดยมุง่เน้นการพัฒนาคณุภาพ	คณุธรรมและจรยิธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรฐั	ควบคูไ่ปกบัการปรับปรงุรปูแบบ
วธิกีารท�างาน	เพ่ือให้การบรหิารราชการแผ่นดนิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและส่งเสรมิให้หน่วยงานของรฐั
ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการพัฒนาปฏิบัติราชการ	 โดยได้มีการจัดระบบ 
งานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น	 เพ่ือให้การจัดท�าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 
มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 และตรวจสอบได้โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน”	 (ส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ	ส�านักนายกรัฐมนตรี,	2542,	หน้า	22)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีเกิดข้ึนตามมาตรา	 81	 ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2540	 จึงน�าเอาหลักธรรมาภิบาล	 มาใช้ในการจัดการศึกษา	 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาองค์กรและหน่วยงานต่างๆ	โดยเฉพาะโรงเรียน	ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการการศึกษาแก่
ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐ	 จึงต้องน�าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี	
ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า	“ธรรมาภิบาล”	มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา	เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับโรงเรียน	หลักการดังกล่าวได้แก่	หลักนิติธรรม	หลักคุณธรรม	หลักความโปร่งใส	หลักการมี
ส่วนร่วม	หลักความรับผิดชอบ	และหลักความคุ้มค่า	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2546,	หน้า	30-31)	

โรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวดัร้อยเอด็ได้ด�าเนนิการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานมโีรงเรยีน
ในสังกัดทั้งสิ้น	 4	 โรงเรียน	 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบท่ีเป็นข้าราชการประจ�าคือ	 กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม	โดยผู้อ�านวยการโรงเรียนจะน�านโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	ภายใต้ข้อแตกต่าง
ด้านขนาดโรงเรียน	และความต้องการที่แตกต่างกัน	แต่ต้องบรรลุตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	(องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด,	2552,	หน้า	3)	จึงได้มีนโยบายการกระจายอ�านา
จการบริหารส่วนโรงเรียนให้มีอิสระมากขึ้น	 และท�าให้เกิดการร้องเรียนการบริหารงานของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในบางโรงเรียน	(องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด,	2559,	หน้า	8)	ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของ
บคุลากรต่อการใช้หลกัธรรมาภบิาล	ในการบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
ร้อยเอ็ด	 เพื่อที่จะน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานมากขึ้น	 อันจะน�ามาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา	สังคม	และ

ประเทศชาติอย่างสูงสุด
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่ศกึษาการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา	

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา	 จ�าแนกตามเพศ	

วุฒิการศึกษา	และประสบการณ์การท�างาน

2.3		 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา	

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการใช้หลัก	 ธรรมาภิบาล 

ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดต่างกัน

3.2		 ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีมี่วฒุกิารศกึษาต่างกัน	มคีวามคิดเหน็ต่อการใช้หลกั	ธรรมาภิบาล 

ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดต่างกัน

3.3		 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์การท�างานต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการใช้

หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	ต่างกนั

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล	

ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

4.2		 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการใช ้

หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานของผู้บริหารสถานศึกษา	จ�าแนกตามเพศ	วฒิุการศกึษา	และประสบการณ์

การท�างาน

4.3		 ท�าให้สามารถน�าผลการวจัิยในครัง้นีไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาการบรหิารงานของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและสังกัดอื่น	ๆ

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ประชากรและกลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย	การศกึษาในครัง้น้ีได้ก�าหนดเจาะจงกลุม่เป้าหมาย	

คือ	 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 4	 โรงเรียน	

ได้แก่	 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม	 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์	 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม	 โรงเรียนกีฬา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดปีการศึกษา	2559	จ�านวน	81	คน	

5.2		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 	 ตอนที่	1	แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	

	 	 	 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
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สถานศึกษา	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	

scale)	5	ระดับ	

	 	 	 ตอนที่	 3	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	แบบสอบถามปลายเปิด

5.3		 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถิติเชิงอนุมาน	คือ	การทดสอบค่า	 t-test	ค่า	F-test	และวิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่าง

เป็นรายคู่ด้วยวิธีของ	Scheffe

6. ผลการวิจัย

6.1		 การใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา	สงักัดองค์การบรหิารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ผลการวิจัยพบว่า	 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา	 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	3	อันดับแรกเรียงตามล�าดับ	คือ	ด้านหลักความรับผิดชอบ	รองลงมา	คือ	

ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 และด้านหลักนิติธรรม	 ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด	 คือ	 ด้านหลักความโปร่งใส	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า

	 	 6.1.1	 ด้านหลกันติธิรรม	ผลการวจิยัพบว่า	ระดบัการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน

ของผู้บริหารสถานศึกษา	ด้านหลักนิติธรรม	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ	ข้อที่

มค่ีาเฉลีย่สงูสดุคอื	การบรหิารงานของผูบ้ริหารมกีารกระจายอ�านาจอย่างทัว่ถงึในการปฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบ

ข้อบงัคบั	มรีะดบัมากทีส่ดุ	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สุดคือ	ผูบ้รหิารจดัให้มกีารท�าประชาพจิารณ์	หรอืข้อตกลง

ร่วมกันอันเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรทุกฝ่าย	มีระดับมาก	

	 	 6.1.2		 ด้านหลกัคณุธรรม	ผลการวจิยัพบว่า	ระดบัการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน

ของผู้บริหารสถานศึกษา	ด้านหลักคุณธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ	ข้อที่

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ	คือ	ผู้บริหารมีการบริหารจัดการงานบุคลากรโดยยึดหลักคุณธรรม	มีความซื่อสัตย์สุจริต

เทีย่งธรรมในการสนบัสนนุบคุลากรอย่างทัว่ถงึ	มรีะดบัมากทีส่ดุ	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุคอื	ผูบ้รหิารมกีาร

จดักจิกรรมเพือ่สร้างเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมของผูเ้รยีนโดยจดักระบวนการเรยีนรูใ้นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	

มีระดับมาก	

	 	 6.1.3		 ด้านหลกัความโปร่งใส	ผลการวจิยัพบว่า	ระดบัการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน 

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 ด้านหลักความโปร่งใสในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ	 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ	คือ	ผู้บริหารมีการปรับปรุงกลไกการท�างานและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มี

ความโปร่งใส	 มีระดับมาก	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ	 ผู้บริหารด�าเนินการประกาศนโยบายด้านต่างๆ	 

อย่างชัดเจนและเปิดเผย	มีระดับมาก	

	 	 6.1.4		 ด้านหลักการมส่ีวนร่วม	ผลการวจัิยพบว่า	ระดบัการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน 

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 ด้านหลักการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ	

ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสุดคือ	คือ	ผูบ้รหิารมนีโยบายส่งเสรมิ	สนับสนนุ	ให้สถานศกึษาเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ	ภายใน
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ชมุชน	มรีะดบัมากทีส่ดุ	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุคอื	ผูบ้รหิารสนบัสนนุให้บคุลากรร่วมรบัรูปั้ญหา	และเสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา	มีระดับมาก	

	 	 6.1.5		ด้านหลักความรับผิดชอบ	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา	 ด้านหลักความรับผิดชอบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณา 

ค่าเฉลี่ยรายข้อ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ	คือ	ผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา	ที่เกิดขึ้นภายใน

สถานศกึษา	มรีะดับมาก	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุคอื	ผูบ้รหิารปฏบิตังิานเสรจ็สิน้ตามก�าหนดเวลาและบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์	มีระดับมาก	

	 	 6.1.6		 ด้านหลกัความคุม้ค่า	ผลการวจัิยพบว่า	ระดบัการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน 

ของผู้บริหารสถานศึกษา	 ด้านหลักความคุ้มค่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ	 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ	 คือ	 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใช้วัสดุอุปกรณ์	 และเครื่องมือท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน	 มีระดับมาก	 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ	 ผู้บริหารมีการใช้ 

งบประมาณของสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ	มีระดับมาก	

6.2		 ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเหน็ของครแูละบคุลากรทางการศึกษา	จ�าแนกตามเพศ	วฒุกิารศกึษา	และประสบการณ์การท�างาน

   สมมตฐิานที	่1	พบว่า	การใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตาม

เพศ	โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน

	 	 	 สมมตฐิานที	่2	พบว่า	การใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา	

ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตาม

วฒุกิารศกึษา	โดยรวม	แตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และรายด้านพบว่า	ด้านหลกันติธิรรม	

ด้านหลกัคณุธรรม	ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม	ด้านหลกัความรบัผดิชอบ	และด้านหลกัความคุม้ค่า	แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านหลักความโปร่งใส	ไม่แตกต่างกัน

   สมมตฐิานที	่3	พบว่า	การใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา	

ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตาม

ประสบการณ์การท�างาน	โดยรวม	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ	.05	และผลการทดสอบความ

แตกต่างระหว่างกลุม่	ตามวธิขีอง	Scheffe	พบว่า	ประสบการณ์การท�างาน	มากกว่า	10	ปี	มค่ีาเฉลีย่สงูกว่า	

ประสบการณ์การท�างาน	ระหว่าง	5-10	ปี	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.05	ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน	

6.3		 ข้อเสนอแนะในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 ด้านหลักนิติธรรม	 ผู้บริหารควรอบรมให้บุคลากรได้ทราบใน

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การบริหารงานเป็นไป

ในทศิทางเดยีวกนั	ด้านหลกัคุณธรรม	ผูบ้รหิารควรสร้างทัศนคตด้ิานคณุธรรม	จรยิธรรมให้เกดิข้ึนแก่บุคลากร	

เพือ่ส่งเสรมิให้บุคลากรเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	ด้านหลกัความโปร่งใส	ผูบ้รหิาร

ควรเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณให้มคีวามชดัเจนในการน�างบประมาณไปใช้จ่ายและน�างบประมาณไปใช้

ให้คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ	 ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
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ร่วมในการบรหิารงานเพือ่ให้การบริหารงานมคีวามชัดเจนและมปีระสิทธภิาพมากย่ิงข้ึน	ด้านหลักความคุม้ค่า 

ควรจัดสรรงบประมาณในการบริหารให้มีความคุ้มค่า	เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนให้มากที่สุด

7.  อภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการวิจัยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ผู้วิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจและควรที่จะน�ามาอภิปรายผล	ดังนี้

7.1		 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา	 สังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา	ในภาพรวม

และทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 จากข้อค้นพบดังกล่าวอาจจะเป็นเพราะว่า	 ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันมี

ลกัษณะของนกับรหิารการศึกษามอือาชพีทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะน�าสถานศกึษาไปสูค่วามส�าเรจ็ในการ

บริหารจัดการศึกษา	 จึงส่งผลให้การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา	อยู่ใน

ระดับมาก	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กัลยา	ณ	 น่าน	 (2552,	 หน้า	 194)	 ท่ีได้วิจัยเรื่อง	 สภาพการใช้ 

หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารการศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามทศันะของ	ครผููส้อน	สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต	2	จากผลการศึกษา	พบว่า	ครูผู้สอนมีระดับความเห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติ

ตามหลักธรรมาภิบาลแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก

7.2		 การเปรยีบเทยีบการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความ

คิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา	

	 	 7.2.1		ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่างกัน	 คือ	 เพศชายและเพศหญิง	 มีความคิด

เหน็ต่อการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา	โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่าง

กัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า	ผู้บริหารให้ความส�าคัญแก่ครูผู้สอน

เท่าเทยีมกนัท้ังเพศชายและเพศหญงิ	และปฏบิติัตนอย่างเท่าเทยีมกนั	ไม่เลอืกปฏบัิต	ิโดยให้ความเสมอภาค

ทั้งเพศชายและเพศหญิงและเนื่องจากภาระงานในโรงเรียน	 ส่วนใหญ่เป็นงานการสอนและกิจกรรมทั่วไป	 

ทีไ่ม่ใช่กิจกรรมภาคสนามหรอืมกีารใช้แรงงานของบคุลากร	ความคดิเหน็จงึไม่เกดิความแตกต่างระหว่างเพศ

ชายและเพศหญิง	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ธนันชัย	รัตน์ไตรแก้ว	(2552,	หน้า	183)	ที่พบว่า	ครูที่มี

เพศต่างกนั	มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารการศกึษาของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต้องมีการบริหาร

และด�าเนินการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ	โดยมีการบริหารที่ไม่ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

เพศ	แต่ค�านึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น	

	 	 7.2.2		ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน	 คือ	 ปริญญาตรีและ	 สูงกว่า

ปริญญาตรี	 มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา	 โดยรวม	

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า	 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี	 มีมุมมองหรือทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร	 

จึงท�าให้เกิดความพึงพอใจในการบริหารสถานศึกษา	โดยการใช้หลักธรรมาภิบาล	ส่งผลให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
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บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา	สูงกว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี	และ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ที่ระดับ	 .05	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ชื่นกมล	 กุมารสิทธิ์	 (2553,	

หน้า	 107)	 ที่วิจัยเรื่อง	 สภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา	 ของผู้บริหารสถานศึกษา	 

ในจังหวัดมุกดาหาร	และพบว่า	ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน	มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้หลักธรรมา 

ภิบาลในการบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา	โดยรวม	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 .05	

และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ครทูีม่วีฒุกิารศกึษาต่างกัน	มคีวามคดิเหน็	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ	.05	ทุกด้าน	

	 	 7.2.3		ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์การท�างานต่างกัน	คือ	น้อยกว่า	5	ปี	

5-10	ปี	และมากกว่า	10	ปี	มีความคิดเหน็ต่อการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

โดยรวม	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้	 ท้ังน้ีอาจเป็น

เพราะว่า	ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์มาก	ย่อมผ่านการท�างานในบทบาท	หน้าที่

ต่างๆ	ที่หลากหลาย	ส่วนครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา	ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า	อาจจะเคยท�างาน

ในบทบาท	หน้าทีเ่ดยีว	หรอืเคยร่วมงานกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาเพยีงคนเดยีว	อนัเป็นผลให้ครแูละบคุลากร

ทางการศกึษาท่ีมปีระสบการณ์การท�างานต่างกนั	มคีวามคิดเหน็ต่อการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน 

ของผู้บริหารสถานศึกษา	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	สอดคล้องกับ จรีภรณ์	ล่ามแขก	

(2555,	หน้า	110-113) ได้ศกึษาวจิยัเรือ่งการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถม

ศกึษาในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัขอนแก่น	ผลการวจิยัพบว่า	ครูทีม่ปีระสบการณ์การท�างานต่างกนั	มคีวามคิดเหน็ 

ต่อการใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบริหารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา	แตกต่างกนั	อย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถิติที่ระดับ	.05	

8.  ข้อเนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ผู้บริหารควรมีการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานโรงเรียนให้มากขึ้น	 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริหารงานท่ัวไป	 เนื่องจากว่าการบริหารงานท่ัวไปมีขอบข่ายการปฏิบัติงานท่ีมาก	 

จึงเป็นการยากที่จะด�าเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องได้ท้ังหมด	 ดังนั้นแล้วผู้บริหารควรมีการส่งเสริมใน

การน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานโรงเรียนทั้ง	4	ด้าน	อย่างทั่วถึง	

	 	 8.1.2		ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ได้มีการน�าหลักธรรมา 

ภิบาลในการบริหารงานของตนเองและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

		 	 8.2.1	 จากผลการวิจัย	 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา	

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ทั้ง	 6	 ด้าน	 พบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	 ด้านหลักความ

โปร่งใส	จึงควรมีการศึกษาเพื่อได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขต่อไป

	 	 8.2.2		ควรศกึษาความคดิเหน็ของผูป้กครองต่อการบรหิารโรงเรยีนโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล	

เพราะผู้ปกครองคือผู้ที่รับบริการจากโรงเรียน	อันน�ามาซึ่งแนวทางในการพัฒนาและปฏิบัติงานที่ชัดเจน	
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	 	 8.2.3		ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	 อันเป็น	

แนวทางในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	

	 	 8.2.4		ควรศึกษาความส�าเร็จของการบริหารโรงเรียนท่ีเกิดจากการบริหารโรงเรียนโดยใช้

หลักธรรมาภิบาล
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อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์	 และ	 ดร.ธีรภัทร์	 ถิ่นแสนดี อาจารย์	 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม	 ท่ีได้เสียสละ 
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นางสาวปรียดา	 วรรณสิโรตม์	 รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 โรงเรียนข้ีเหล็กพิทยาคม	 อ�าเภออาจสามารถ	
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จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ให้ความอนุเคราะห์	ตรวจสอบเนื้อหา	ความถูกต้อง	และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเครื่อง

มือการวิจัย	 ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา	 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ความส�าเร็จของการท�าสารนิพนธ์คร้ังนี้จะไม่สามารถส�าเร็จลงได้ถ้าหากขาดก�าลังใจ	 ท่ีส�าคัญ 

จากครอบครัว	 สุดาเดช	 ที่คอยเป็นก�าลังใจอยู่เบื้องหลัง	 สุดท้ายผลอันจะเป็นประโยชน์	 ความดีความงาม 

ทั้งปวง	ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาสารนิพนธ์นี้	ขอมอบแด่คุณพ่อและคุณแม่ที่เคารพยิ่ง	และหากมีข้อบกพร่อง

ด้วยประการใดๆ	ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง	
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การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

A Study on Students’ Desirable traits at Chiang Khwan Network Schools 

under Roi Et Elementary Education Service Area Office 1

จิตรัตนาภรณ์	เวียงพล1

Chitrattanaporn	Wiangphol

พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,	ดร.2
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ดร.จิราภรณ์	ผันสว่าง3

Dr.Jiraporn	Phansawang	

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

บทความวจิยันี	้มวัีตถปุระสงค์	1)	เพือ่ศึกษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรยีน	เครอืข่ายเมอืง

เชยีงขวญั	สงักดั	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็	เขต	1	2)	เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็

ของครูทีม่ต่ีอคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่ายเมอืงเชยีงขวญั	สงักดั	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็	เขต	1	จ�าแนกตาม	เพศ	อาย	ุและประสบการณ์ในการท�างาน	และ	3)	เพือ่ศกึษา

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	เป็นครูผู้สอน	ในโรงเรียนใน 

เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	1	จ�านวน	92	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

ได้แก่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้	 t-test	

(Independent	Samples)	และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	ผลการวจิยัพบว่า

1)		ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็น

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก.
3	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม. 
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รายด้าน	 โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉล่ียจากสูงไปหาต�่า	 คือ	 ด้านรักชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 ด้านซ่ือสัตย์สุจริต	 

ด้านมุ่งมั่นในการท�างานด้านใฝ่เรียนรู้	ด้านรักความเป็นไทย	ด้านมีจิตสาธารณะ	ด้านอยู่อย่างพอเพียง	และ

ด้านมีวินัย	2)	ครูผู้สอนที่มีเพศ	อายุ	และประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ

อนัพงึประสงค์ของนักเรียน	เครือข่ายเมืองเชยีงขวญั	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด	

เขต	 1	 โดยรวมไม่แตกต่างกัน	 และ	 3)	 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 

เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	ล�าดับตามความถี่

จากมากไปหาน้อย	สามล�าดับแรกคือ	จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ทุกครั้ง	ครู

จะต้องพยายามให้นักเรียนได้ท�าการบ้าน	หรืองานที่มอบหมายด้วยตนเองไม่ลอกของเพื่อนมาส่ง	 และคร ู

จะต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือ

ค�าส�าคัญ :	1.	คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	

	 2.	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ABSTRACT

The	purposes	of	this	research	were:	1)	to	study	students’	desirable	traits	at	Chiang	

Khwan	network	schools	under	Roi	Et	Elementary	Education	Service	Area	Office	1,	2)	to	

compare	teachers’	opinions	on	students’	desirable	traits	at	Chiang	Khwan	network	schools	

under	Roi	 Et	 Elementary	Education	Area	Office	1,	 as	 classified	by	differing	 variables	of	 

their	genders,	ages	and	work	experiences,	and	3)	examine	suggestions	for	enhancing	their	

desirable	traits	at	the	target	network	school	under	Roi	Et	Elementary	Education	Service	

Area	Office.	The	sampling	group	comprised	of	92	teaching-assigned	teachers	at	the	target	

network	schools.	The	instrument	used	for	the	research	was	the	five-rating	scale	questionnaire. 

Statistical	units	utilized	for	data	analyses	embraced	percentage,	mean,	standard	deviation,	

t-test	(Independent	Samples)	and	F-test	(One-way	ANOVA).	Results	the	research	were	as	

the	following	findings:	1)	Teachers’	opinions	on	students’	desirable	traits	at	Chiang	Khwan	

network	schools	under	Roi	Et	Elementary	Education	Service	Area	Office	1	have	been	rated	

at	the	high	scales	in	the	overall	aspect.	When	taking	each	of	aspects	into	account	in	the	

descending	order	of	means,	they	are:	loyalty	to	the	nation,	religion	and	monarch;	honesty	

and	decency,	work	determination,	learning	curiosity,	affection	of	Thai-ness,	public	minded	

awareness,	self-sufficiency	living,	and	strict	disciplinarians.	2)	Teachers’	variables	of	genders,	

ages	and	work	experiences	bear	no	differences	in	the	overall	aspect	in	their	opinions	on	

students’	 desirable	 traits	 of	 students	 at	 Chiang	 Khwan	 network	 schools	 under	 Roi	 Et	 

Elementary	 Education	 Service	 Area	 Office	 1.	 3)	 Suggestions	 for	 enhancing	 student’s	 

desirable	traits	at	Chiang	Khwan	network	schools	under	Roi	Et	Elementary	Education	Service	
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Area	Office	1	in	the	descending	order	of	first	three	frequencies	are	that	teachers	should:	

(1)	have	students	participate	in	every	activity	having	to	do	with	the	loyalty	towards	the	

monarchy,	2)	try	to	have	students	do	their	homework	and	assignments	by	not	copying	

from	their	classmates	to	hand	in,	and	3)	train	students	to	be	aware	of	helping	their	friends	

when	they	need.

Keywords :		1.	Students’	Desirable	Traits	

	 2.	Schools	Under	Roi	Et	Elementary	Education	Service	Area	Office

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

นโยบายการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นเพียงด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่านั้น	 หาก

แต่ยังมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วย	 ดังพระราชบัญญัติ 

การจัดการศึกษา	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	และ	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2553	มาตราที่	8	

และมาตราที่	 25	 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับผู้เรียน	 และใน

มาตราที่	66	ได้กล่าวถึงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองตลอดชีวิต	มุ่งพัฒนาให้คน

เป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั้งทางด้านจิตใจ	ร่างกาย	สติปัญญา	อารมณ์	และสังคม	โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

ให้ผู้เรียนมีความรู้	 ความสามารถ	ทั้งทางด้านวิชาการ	 วิชางาน	และวิชาชีพเพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ใน

สงัคมได้อย่างมคีวามสขุ	พึง่ตนเองได้	อยูร่่วมกบัผูอ้ืน่อย่างสร้างสรรค์	พฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม	(กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2553,	หน้า	1-2)	

ส�าหรับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	นับเป็น

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน	 ซึ่งเป็นก�าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่ม ี

ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย	 ความรู้	 คุณธรรม	 มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก 

ซึ่งในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานที่ก�าหนด	ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส�าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	8	ประการ	

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	ทีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีนให้มคุีณลกัษณะอนัพงึประสงค์เพือ่ให้สามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข	 ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก	 คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ทั้ง	8	ข้อนี้	ได้แก่	รักชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	ซื่อสัตย์สุจริต	มีวินัย	ใฝ่เรียนรู้	อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นใน

การท�างาน	รักความเป็นไทย	และมีจิตสาธารณะ	(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,	2551,	หน้า	8)	

ด้วยเหตผุลทีก่ล่าวในข้างต้นผูวิ้จยัจงึมีความสนใจทีจ่ะศึกษาเร่ือง	การศกึษาคณุลกัษณะ	อนัพงึประสงค์ 

ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 

เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนารปูแบบการวดัและการสร้างเสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์	8ประการได้เป็นรปูธรรม	

ตรงตามความต้องการและความเป็นจริงของทั้งตัวครู	ตัวนักเรียน	และสังคมท้ายสุดผลจากการด�าเนินการ

วิจัยนี้	 จะเป็นประโยชน์ในการที่จะสามารถน�าไปใช้ในการวัดและผู้เรียน	ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง

ของผู้เรียน	ซึ่งจะเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่ศกึษาคุณลักษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรยีน	เครือข่ายเมอืงเชยีงขวญั	สงักดั	ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัด	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	จ�าแนกตาม	เพศ	อายุ	และประสบการณ์ในการ

ท�างาน

2.3		 เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่ายเมอืงเชยีงขวญั 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1

3.  สมมติฐานการวิจัย 

3.1		 ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	เครือข่าย

เมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	แตกต่างกัน

3.2		 ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	เครือข่าย

เมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	แตกต่างกัน

3.3		 ครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 

แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ท�าให้ได้องค์ความรูเ้กีย่วกบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่ายเมอืงเชยีงขวญั	

สังกัด	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1

4.2		 ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่ายเมอืงเชยีงขวญั 

สังกัด	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	จ�าแนกตาม	เพศ	อายุ	และประสบการณ์

ในการท�างาน

4.3		 ท�าให้ได้ข้อมลูเกีย่วกบัข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียน	เครือข่าย 

เมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1

4.4		 ท�าให้สามารถน�าผลการวจิยัครัง้นีไ้ปใช้เป็นสารสนเทศในการพฒันาและส่งเสรมิคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ประชากร	ได้แก่	ครูผู้สอน	ในโรงเรียนในเครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	จ�านวน	120	คน

5.2		 กลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	ครผููส้อน	ในโรงเรยีนในเครอืข่ายเมอืงเชยีงขวญั	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	จ�านวน	92	คน	ผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร	
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ยามาเน่	(Taro	Yamane)	(ยุทธ	ไกยวรรณ์,	2545,	หน้า	107)	ใช้วิธีสุ่มแบบง่าย	(Simple	Random	Sam-

pling)	และค�านวณจ�านวนกลุ่มตัวอย่างตามจ�านวนมากน้อยของประชากรจ�าแนกตามโรงเรียน	

5.3		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งเป็นสามตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่	1	 ปัจจัยส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อาย	ุและประสบการณ์ในการ

ท�างาน	เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ	

	 	 ตอนที่	2		คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	มีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ

	 	 ตอนที	่3		ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคณุลกัษณะอันพงึประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่ายเมอืงเชยีงขวญั 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	เป็นแบบสอบถามปลายเปิด	

5.4		 สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าที	

(t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว	F-test	(One-way	ANOVA)

6.  ผลการวิจัย

ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอการศึกษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน	เครอื

ข่ายเมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1

6.1		 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่ายเมือง

เชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่า	 คือ	 ด้านรักชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 

ด้านซื่อสัตย์สุจริต	ด้านมุ่งมั่นในการท�างาน	ด้านใฝ่เรียนรู้	ด้านรักความเป็นไทย	ด้านมีจิตสาธารณะ	ด้านอยู่

อย่างพอเพียง	และด้านมีวินัย	

6.2		 การเปรยีบเทียบความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่าย

เมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	พบว่า	ครูที่มีเพศ	อายุ	และ

ประสบการณ์ในการท�างานต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่ายเมอืง

เชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตก

ต่างกัน	

6.3		 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 พบว่า	 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะ 

อนัพงึประสงค์ของนักเรียน	เครือข่ายเมืองเชยีงขวญั	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด	

เขต	 1	 ล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย	 สามล�าดับแรกคือ	 จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับ 

พระมหากษตัรย์ิทกุครัง้	ครจูะต้องพยายามให้นกัเรยีนได้ท�าการบ้านหรืองานท่ีมอบหมายด้วยตนเองไม่ลอก

ของเพื่อนมาส่ง	และครูจะต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือ
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7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 ผลการการวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 พบว่า	 ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียน	เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	 

โดยรวมด้านอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 สภาพเป็นจริงในปัจจุบันของนักเรียนมีการปฏิบัติ

อยูแ่ล้ว	โดยสงัเกตจากพฤตกิรรมการกระท�าของนกัเรยีน	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	พระอ�านาจ	อตถฺกาโม 

(น้อยนิล)	(2556,	บทคดัย่อ)	ได้ท�าการศกึษาเรือ่งการศึกษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนโรงเรยีน

ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย	อ�าเภอบางกรวย	จงัหวดันนทบรีุผลการวจิยัพบว่านกัเรียนโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ 

บางกรวย	อ�าเภอบางกรวย	จังหวัดนนทบุรี	มีระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	อภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 7.1.1		 ด้านรักชาติ	ศาสน์	กษตัริย์พบว่า	ความคดิเห็นของครท่ีูมต่ีอคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์

ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 

โดยรวม	อยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่ารักชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่

แสดงออกถงึการเป็นพลเมอืงดีของชาติ	ธ�ารงไว้ซึง่ความเป็นชาต	ิศรทัธา	ยดึมัน่ในศาสนา	และเคารพเทดิทนู

สถาบันพระมหากษัตริย์	 เด็กท่ีมีความรักชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 จะเป็นเด็กท่ีแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี

ของชาติ	มีความสามัคคี	ปรองดอง	ภูมิใจ	 เชิดชูความเป็นไทย	ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ	และ

แสดงความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษัตรย์ิ	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ	กระทรวงศกึษาธกิาร	(2552,	

หน้า	8)	ทีก่ล่าวว่า	รกัชาติ	ศาสน์	กษตัรย์ิตัวชีว้ดัได้แก่	เป็นผลเมอืงทีด่ขีองชาตธิ�ารงไว้ซึง่ความเป็นไทยศรทัธา	

ยึดมั่น	และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

	 	 7.1.2	 ด้านซื่อสัตย์สุจริต	พบว่า	 ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน	เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	โดยรวม

อยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการด�าเนินชีวิตในสังคมนั้น	ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่ส�าคัญ

และจ�าเปน็	ไมว่า่จะซือ่สตัย์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น	ดงันัน้โรงเรยีนจึงไดป้ลกูฝังและสรา้งจติส�านกึเกี่ยวกบัความ

ซื่อสัตย์สุจริตอย่างถูกต้องให้กับนักเรียน	 และให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเองและ

สังคมอย่างไรบ้าง	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สุจิตตรา	บัวขันธ์	 (2557,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	

รปูแบบคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น	โรงเรยีนเอกชน	สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	 เขต	1	ผลการวิจัยพบว่า	 รูปแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

พบว่า	ด้านซื่อสัตย์สุจริต	อยู่ในระดับมาก

	 	 7.1.3	 ด้านมีวินัย	พบว่า	ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	

เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 โดยรวม	 อยู่ใน

ระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่านักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	ยังขาดความมีวินัยในตนเอง	มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์	โดยเฉพาะ

ความรับผดิชอบต่อตนเองภายในห้องเรยีนและบรเิวณโรงเรยีน	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	ทศินา	แขมมณี	

(2550,	หน้า	5)	กล่าวว่า	มีวินัย	หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต	กฎระเบียบที่ตั้งไว้ให้ปฏิบัติตาม	เช่น	วินัย
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ของพระพุทธศาสนา	ของสถาบัน	องค์กร	สังคม	และประเทศ	โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ	และ

ตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับ	และข้อปฏิบัติ	รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเอง	และสังคม

	 	 7.1.4		 ด้านใฝ่เรยีนรู	้พบว่า	คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่ายเมอืงเชยีงขวญั	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่าโรงเรียนเครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	 และส่งเสริมให้นักเรียนมีความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน	 ตั้งใจเรียน	

เอาใจใส่และมคีวามเพียรพยายามในการเรยีนรู	้และสนใจเข้าร่วมกจิกรรมการเรยีนรูต่้างๆ	ซึง่สอดคล้องกบั

งานวิจัยของ	อนงค์	จันใด	(2550,	บทคัดยอ่)	ได้ท�าการศกึษาเรื่อง	การศึกษาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานครผลการวจิยัพบว่า	คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนท่ีก�าหนด

โดยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี	 21	 คุณลักษณะ	 ซ่ึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่

ก�าหนดคือ	 ความรับผิดชอบ	 รองลงมาคือ	 มีวินัย	 ใฝ่เรียนรู้ซื่อสัตย์	 และมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด	ี 

ตามล�าดับ

	 	 7.1.5		ด้านอยู่อย่างพอเพียงพบว่า	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่ายเมือง

เชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่าในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยพอเพียง	 ครูผู้สอนจึงได้น�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการจดัการเรยีนการสอน	รวมถงึได้น�ามาส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนให้เกดิอปุนสิยัพอเพยีง	

และซึมซับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบและวิธีต่างๆ	เช่น	สอนให้ผู้เรียนใช้ทรัพย์สินของตนเอง	

เช่น	เงนิ	ส่ิงของ	เครือ่งใช้	อย่างประหยดัและคุม้ค่าและเกบ็รกัษาดแูลอย่างดแีละสอนให้ผูเ้รยีนใช้ทรพัยากร

ของส่วนรวมอย่างประหยดั	คุม้ค่าและเกบ็รกัษาดูแลอย่างด	ีซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ชญานศิ	เลกิจนัทร์	

(2556,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการศึกษาเรือ่ง	การศึกษาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนช่วงช้ันท่ี	3	โรงเรยีน

เมืองพัทยา	7	จังหวัดชลบุรี	ผลการวิจัย	พบว่า	คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่	3	โรงเรียน

เมอืงพทัยา	7	ต�าบลหนองปรอื	อ�าเภอบางละมงุ	จงัหวดัชลบรุ	ีโดยภาพรวมด้านอยูอ่ย่างพอเพยีงเป็นไปตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

	 	 7.1.6		ด้านมุ่งมั่นในการท�างาน	 พบว่า	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่าย

เมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าโรงเรียนในเครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 ได้เน้นความส�าคัญของทักษะมุ่งมั่นในการ

ศกึษาและการท�างานทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการเรยีนรูข้องผู้เรยีน	ซึง่สอดคล้องกบังานวิจัยของ	พระอ�านาจ	

อตถฺกาโม	(น้อยนลิ)	(2556,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการศกึษาเรือ่งการศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย	 อ�าเภอบางกรวย	 จังหวัดนนทบุรีผลการวิจัยพบว่านักเรียนโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย	 อ�าเภอบางกรวย	 จังหวัดนนทบุรี	 มีระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ด้านมุ่งมั่นในการท�างานอยู่ในระดับมาก	 และสอดคล้องกับแนวคิดของ	 ทิศนา	 แขมมณี,	 (2550,	 

หน้า	18)	กล่าวว่า	ความมุ่งมั่นในการท�างาน	หมายถึง	มีความตั้งใจมั่นในการท�างาน	ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วย

ดี	ผู้ที่จะมีความมุ่งมั่นในการท�างานได้นั้น
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	 	 7.1.7		ด้านรักความเป็นไทย	พบว่า	คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	เครือข่ายเมือง

เชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็น

เช่นน้ีอภปิรายได้ว่าสถานการณ์ในโลกก�าลงัเปลีย่นแปลงไป	กระแสของวฒันธรรมต่างชาตเิริม่เข้าสูน่กัเรยีน

ทั้งในระดับเมือง	 และระดับท้องถ่ิน	 ส่งผลให้เกิดการแสดงออกโดยใช้การผสมผสานซึ่งวัฒนธรรมต่างถิ่น	 

และวัฒนธรรมไทย	การแสดงออก	มีทั้งในรูปแบบที่เหมาะสม	และไม่เหมาะสม	โรงเรียนในเครือข่ายเมือง

เชยีงขวญัจึงได้จัดกจิกรรมส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้ตระหนกั	และรกัในความเป็นคนไทยทีม่ลีกัษณะเฉพาะเป็น

ของตนเอง	 การเรียนรู้หลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 การฝึกฝนปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีมีมารยาทตามแบบอย่างไทย	 

และการเข้าใจในวิถีชีวิตไทยอย่างแท้จริง	โดยผ่านการจัดการเรียนรู้	กิจกรรม	โครงการ	โครงงาน	และการ

เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	 ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้	 และน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	กระทรวงศึกษาธิการ	(2552,	หน้า	8)	กล่าวไว้ว่า	รักความเป็นไทยภาคภูมิใจ

ในขนบธรรมเนียมประเพณี	 ศิลปะ	 วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวทีเห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทย 

ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย

	 	 7.1.8		ด้านมีจิตสาธารณะ	พบว่า	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่ายเมือง

เชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็น

เช่นน้ีอภิปรายได้ว่าโรงเรียนในเครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้เรียน	 ด้านจิตสาธารณะ	 ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นและส�าคัญยิ่งท่ีจะต้องให้นักเรียนเร่ิมมีส�านึกจิต

อาสาเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้น�าสังคมอย่างมีจิตส�านึกต่อไปซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ชญานิศ	 

เลิกจันทร์	(2556,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่	3	 

โรงเรียนเมืองพัทยา	7	จังหวัดชลบุรีผลการวิจัย	พบว่า	คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่	3	

โรงเรยีนเมอืงพทัยา	7	ต�าบลหนองปรอื	อ�าเภอบางละมงุ	จงัหวดัชลบรุ	ีโดยภาพรวมด้านมจีติสาธารณะเป็น

ไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.2		 การเปรยีบเทียบความคดิเหน็ของครทูีม่ต่ีอคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรยีน	เครอืข่าย

เมืองเชียงขวัญ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1

	 	 7.2.1		ครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	

เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 ท้ังโดยรวมและ

รายด้าน	ไม่แตกต่างกนั	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐานพทุธศกัราช	2551	

มุง่พฒันาผู้เรยีนให้มคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เพือ่ให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ	ใน

ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก	ดังนี้	1)	รักชาติศาสน์กษัตริย์	2)	ซื่อสัตย์สุจริต	3)	มีวินัย	4)	ใฝ่เรียนรู้	 

5)	อยู่อย่างพอเพียง	6)	มุ่งมั่นในการท�างาน	7)	รักความเป็นไทย	8)	มีจิตสาธารณะนอกจากนี้สถานศึกษา

สามารถก�าหนดคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เพิม่เตมิให้สอดคล้องตามบรบิทและจดุเน้นของตนเอง	ดงันัน้การ

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียน	 เพื่อให้ผ่าน

เกณฑ์ตามทีส่ถานศึกษาก�าหนดทุกระดับการศึกษาเพือ่ให้สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสังคมได้อย่างมคีวามสขุ	

ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ	 พลเมืองโลกในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จ�าเป็นต้องอาศัย

การบรหิารจดัการและการมส่ีวนร่วมจากทกุฝ่าย	ได้แก่	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ครูผู้สอน	ครูประจ�าชั้น	ผู้ปกครอง	และชุมชนต้องร่วมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่

ผูเ้รยีนอย่างต่อเน่ือง	จึงต้องพจิารณาถึงกจิกรรมต่างๆ	ท่ีสถานศกึษาก�าหนดให้จดัข้ึน	แล้วส่งผลต่อการพฒันา

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งอาจด�าเนินการพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆ	ดังต่อไปนี้	 เช่น	บูรณาการ

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้	 8	 กลุ่มสาระ	 ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์หรือปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ�าวันจึงท�าให้ครูผู้สอนที่มีเพศ

ต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกัน	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ	กลุม่ส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมนิ

ผล	ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	(2551,	หน้า	2)	กล่าวว่า	คุณลักษณะอันพึงประสงค์	หมายถึง	

ลกัษณะทีต้่องการให้้เกดิข้ึนกบัผูเ้รยีน	อนัเป็นคณุลกัษณะทีส่งัคมต้องการในด้านคณุธรรม	จรยิธรรม	ค่านยิม

จิตส�านึก	 สามารถอยู่ร่วมกันกับอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข	 ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก	 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พระอ�านาจ	 อตฺถกาโม	 (น้อยนิล)	 (2556,	 บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการศึกษาเร่ืองการ

ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย	อ�าเภอบางกรวยจังหวัด

นนทบรีุผลการวจิยัพบว่าคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน	โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์บางกรวย	อ�าเภอ

บางกรวย	จังหวัดนนทบุรี	ที่มีเพศ	ต่างกัน	โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.2		ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	

เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 ไม่แตกต่างกัน	 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 โรงเรียนเครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 ได้ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ให้กับ

นักเรียน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวินัยในตนเอง	 รู้จักสิทธิหน้าที่	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความสามัคคี	 

และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นโดย	ยึดหลักอ่อนน้อมอ่อนหวาน	และอ่อนโยน	ท�าให้อยู่

ร่วมกนัในสังคมได้อย่างสงบสขุ	ตลอดจนปฏบิติัตนตามหน้าทีข่องนกัเรยีนท่ีดจีนสามารถสร้างเสรมิลกัษณะ

นิสัยของนักเรียนให้เป็นพลเมืองดี	และเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ	จึงท�าให้ครูผู้สอนที่

มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พระอ�านาจ	 อตฺถกาโม	 (น้อยนิล)

(2556,	 บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน

ศกึษาสงเคราะห์บางกรวย	อ�าเภอบางกรวย	จงัหวดันนทบรุผีลการวจิยัพบว่าคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของ

นักเรียน	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย	อ�าเภอบางกรวย	จังหวัดนนทบุรี	ที่มีอายุต่างกัน	โดยภาพรวม

ไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.3		ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 

เขต	1	ไม่แตกต่างกัน	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	กระทรวงศึกษาธิการได้มีการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมด้านคณุธรรม	จรยิธรรม	ซึง่สอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	

ทีม่กีารก�าหนด	คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เป็นหนึง่ในเป้าหมายและกรอบทศิทางในการพฒันาผูเ้รยีนให้เป็น

คนดีมีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดี	โดยมีการบ่มเพาะปลูกฝัง	กล่อมเกลา	และปลูกจิตส�านึกควบคู่กับการเรียน

การสอนทางด้านวชิาการเพือ่ให้เยาวชนมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง	ชมุชน	สงัคมและสิง่แวดล้อม	เกดิความ

ตระหนักต่อบทบาทหน้าทีภ่ายในจิตใจของตนเองและด�ารงตนอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ	จงึท�าให้ครู

ผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ในการสอนต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	ไพบูลย์	
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วัฒนศิริธรรม	 และสังคม	 สัญจร	 (2543,	 บทคัดย่อ)	 ได้กล่าวว่า	 คุณลักษณะที่ดีของคนไทยที่พึงประสงค	์ 
ซึ่งก�าหนดในมาตรฐานการศึกษาชาติคือ	 คุณธรรมและจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก	
โดยคนไทยต้องมีการด�าเนินชีวิตโดยกายสุจริต	 วจีสุจริต	 และมโนสุจริต	 ส�าหรับการวิจัยนี้ได้ก�าหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ออกเป็น	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 คุณลักษณะด้านคุณธรรม	 คุณลักษณะด้านสังคม	 และ
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้

8.  ข้อเสนอแนะ
8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 	 8.1.1		 ผลการวจัิยพบว่า	ความคดิเหน็ท่ีมีต่อคณุลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรยีน	เครอืข่าย 

เมอืงเชยีงขวญั	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็	เขต	1	โดยรวมด้านอยูใ่นระดบัมาก	
ดังนั้น	 ผู้บริหารสถานศึกษา	ครูบุคลากรทางการศึกษา	คณะกรรมการสถานศึกษาฯ	ผู้ปกครองและชุมชน
ควรก�าหนดนโยบายสร้างความตระหนักถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่เหมาะสมกับนักเรียน

	 	 8.1.2		 ด้านรกัชาติ	ศาสน์	กษัตริย์พบว่า	ความคดิเห็นของครท่ีูมต่ีอคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของนักเรียน	 เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 
โดยรวม	อยูใ่นระดบัมากดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษา	ครบูคุลากรทางการศกึษา	คณะกรรมการสถานศกึษาฯ	
ผูป้กครองและชมุชน	ควรก�าหนดนโยบายอบรมสัง่สอนให้นกัเรยีนเกดิความรกัชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัรย์ิ	
ด้วยการปลูกฝังทัศนคติที่ดีงาม	 ให้มีความรักต่อชาติ	 ศาสนา	พระมหากษัตริย์	 ความเป็นไทย	และมีความ
เอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยกิจกรรมที่เน้นให้เด็กๆ	ได้ปฏิบัติจริง	เช่น	ร้องเพลงชาติ	ฝึกให้ยืนตรง
เคารพธงชาติฟังเทศน์	ท�าบุญ	ใส่บาตร	เป็นต้น

	 	 8.1.3		ด้านมีวินัย	พบว่า	ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	
เครือข่ายเมืองเชียงขวัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	 โดยรวม	 อยู่ใน
ระดบัมากดงัน้ันผูบ้รหิารสถานศกึษา	ครบูคุลากรทางการศึกษา	คณะกรรมการสถานศกึษาฯ	ผูป้กครองและ
ชุมชน	ควรก�าหนดนโยบายเสริมสร้างวินัยให้นักเรียนโดยใช้ปัจจัยอื่นช่วยเสริม	เช่น	ครูควรแสดงพฤติกรรม
ที่เป็นต้นแบบที่ดีมีความรัก	 ความอบอุ่น	 ความเป็นกันเอง	 พร้อมให้ความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่นักเรียน	 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุข	รู้เหตุ	รู้ผล	สามารถจ�าแนกพฤติกรรมที่เหมาะและไม่เหมาะสมได้อย่างดี
และนักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆ	ที่กระท�าเสมอ

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป
	 	 8.2.1		 จากผลการวิจัยพบว่า	ด้านมวีนิยัมค่ีาเฉลีย่น้อยกว่าทกุด้าน	ดงันัน้	จงึควรท�าการวจัิย

เก่ียวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัยในตนเองของนักเรียน	 โดยใช้แนวทางการ
บริหารจัดการในชั้นเรียนแบบร่วมมือกันสร้างวินัย	

	 	 8.2.2		ผลการวจิยัในข้อเสนอแนะทีม่คีวามถีม่ากทีส่ดุ	คอื	จดัให้นกัเรยีนได้เข้าร่วมกจิกรรม
เก่ียวกับพระมหากษัตริย์ทุกคร้ัง	 ดังนั้น	 จึงควรท�าการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนด้านรักชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 เพื่อท�าความเข้าใจถึงสภาพปัญหาในปัจจุบันและสร้าง
แนวทางการส่งเสริมหรือการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียน

การกศุลของวดัในพระพทุธศาสนา	จงัหวดัร้อยเอด็	4	ด้าน	คอื	การน�าการเปลีย่นแปลง	เข้าสูช่มุชน	การเป็น

แหล่งวิทยาการของชุมชน	 การเป็นแหล่งส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม	 และการ	 เป็นศูนย์รวมเก่ียวกับ

ความรู้ด้านอาชีพของชุมชน	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน	โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามสถานภาพหน้าที่	และระดับ

ชั้นที่เปิดการเรียนการสอน	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ระดับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนากับชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก	 ( =	 4.21,	 S.D.	 =	 0.72)	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน	ปรากฏว่ามค่ีาระดับความคดิเหน็ทีม่ต่ีอความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนการกศุลของวดั

ในพระพุทธศาสนากับชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	

ได้แก่	ด้านการน�าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชน	( =	4.26,	S.D.	=	0.68)	รองลงมาได้แก่	ด้านการเป็นแหล่ง

วิทยาการของชุมชน	 ( =	 4.21,	 S.D.	 =	 0.73)	 ด้านการเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับความรู้ด้านอาชีพของชุมชน	 

( =	4.20,	S.D.	=	0.74)	และด้านการเป็นแหล่งส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม	( =	4.14,	S.D.	=	0.76)	 

2)	การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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มหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก.
3	 ปร.ด.	(การบริหารการศึกษา),	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด.
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กับชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกตามสถานภาพหน้าท่ีโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และเมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	

โรงเรียนการกศุลของวัดในพระพทุธศาสนาจงัหวดัร้อยเอด็จ�าแนกตามระดบัช้ันทีเ่ปิดการเรียนการสอน	โดย

รวมและรายด้าน	มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ :  1.	ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	

		 2.	โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

 ABSTRACT

The	 research	 served	 the	 purposes:	 1)	 to	 study	 levels	 of	 relationship	 between	 

Buddhist	temple	charity	schools	and	communities	in	Roi	Et	province	that	the	preceding	

schools	acted	as:	i)	change	agents	to	communities,	ii)	academic	sources	of	communities,	

iii)	sources	of	promoting	traditions	and	cultures,	iv)	one-stop	service	centers	of	knowledge	

for	 community	 occupations,	 2)	 to	 compare	 teaching-tasked	 teachers’	 and	 student	 

guardians’	opinions	as	classified	by	statuses	of	duties	and	disparity	 in	opening	schools’	

ongoing	 course	 levels.	 Results	 of	 findings:1)	 Levels	 of	 relationship	 between	 Buddhist	 

temple	charity	schools	and	their	surrounding	communities	in	Roi	Et	province	have	been	

found	rating	at	‘high’( =	4.21,	S.D.	=	0.72)in	the	overall	aspect.	Given	one	single	aspect,	it	

emerges	that	levels	of	their	opinions	on	relationship	the	former	and	the	latter	have	been	

also	found	measuring	at	‘high’	in	every	aspect.	Each	of	them	placed	in	descending	order	

of	means	included:	change	agents	to	communities	( =	4.26,	S.D.	=	0.68),	academic	sources	

of	communities	( =	4.21,	S.D.=	0.73),	sources	of	promoting	traditions	and	cultures	( =	4.14,	

S.D.	=	0.76),	and	one-stop	centers	of	knowledge	for	community	occupations	( =	4.20,	S.D.	

=	0.74).	2)	Comparative	results	of	informants’	opinions	on	relationship	between	the	former	

and	the	latter	as	classified	by	statuses	of	their	duties	have	shown	stark	differences	in	both	

the	overall	 aspect	and	every	 single	one,	with	 the	 statistical	 significance	 level	at	05.	 In	 

addition,	their	opinions	on	parity	in	opening	schools’	ongoing	course	level	shave	proven	

the	same	in	both	aspects.

Keywords :	1.	Relationship	Between	Schools	2.	Buddhism’s	Charitable	Schools

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

การจดัการศกึษาเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพชวีติของคน	เป็นเครือ่งมอืส่งผ่านความรูไ้ปสูก่าร

พฒันาคนให้มคุีณภาพอนัน�าไปสูก่ารพฒันาและการปรบัสภาพความเป็นอยูท่�าให้้มนษุย์สามารถปรบัตวัเขา
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กับสิงแวดล้อม	และปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆรูปแบบการจัดการศึกษา

ที่ดีควรมีแนวทางที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นจริงมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ	 สภาพสังคม	

ชุมชน	 วัฒนธรรม	 ประเพณีของประเทศอันจะน�าไปสู่การสร้างความสมดุลต่อการพัฒนาประเทศในทุก	 ๆ	

ด้าน	และถอืเป็นการสร้างสรรค์์ความเจรญิก้าวหน้าแก่ประเทศไทยเพือ่ให้การศกึษาเป็นกระบวนการท่ีพฒันา

คณุภาพชวีติของคนไทยให้เป็นไปตามแนวทาง	ทีพ่งึประสงค์์ดงัพระราชบัญญติัการศกึษาแห่งชาตพุิทธศกัราช	

พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2545	 เน้นรูปแบบการจัดการศึกษาโดยมีการใช้ค�าว่า	 

“การมีส่วนร่วม”	 โดยระบุว่าในการจัดการศึกษาที่ยึดหลักการให้้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาใน

มาตรา	 8	 จึงก�าหนดหลักในการจัดการศึกษาเพ่ือให้้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต	 โดยมีการพัฒนา

สาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 และให้้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาประกอบ

ด้วย	 3	 รูปแบบ	 (มาตรา	 15)	 คือการศึกษาในระบบการศึกษา	 นอกระบบ	 และการศึกษาตามอัธยาศัย	 

ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ัง	 3	 รูปแบบก็ได้ส่วนในมาตรา	 29	 

กล่าวถึงหน้าที่ของโรงเรียนในการจัดการศึกษาให้กับชุมชนว่า	 “ให้โรงเรียนร่วมกับบุคคลครอบครัวชุมชน

องค์์กรปกครอง	ส่วนท้องถิ่น	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2549,	หน้า	10)

โดยการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนการกุศลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีผ่านมา	จากรายงานผล

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง	 ตามที่ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน)	หรอื	สมศ.	ได้มาประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสองในวนัที	่17	–	19	กรกฎาคม	2554	นัน้

ได้ให้ข้อเสนอแนะโรงเรียนการกุศล	 ในด้านผู้บริหารไว้ดังนี้	 (ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา,	 2542,	 หน้า	 32)	 

1)	สถานศกึษาควรพิจารณาจัดกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียนโดยพจิารณาเฉพาะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต�่ามาก	ๆ 	เช่น	กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายคณิตศาสตร์	ค่ายปรับพื้นฐานทางภาษา

ไทยและภาษาต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)	ค่ายสังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	เป็นต้นการจัดกิจกรรม

ดงักล่าวโรงเรียนควรพจิารณาวางแผนร่วมกนัในกลุม่พฒันาคุณภาพทางวิชาการหลาย	ๆ 	โรงเรยีนทีม่ปัีญหา

ใกล้เคียงกันเพื่อให้มีพลังเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเน้นความเข้มข้นในสาระหลักท่ี

จะใช้รวมทั้งหวังผลส�าเร็จในระดับสูง	 2)	 ผู้บริหารควรบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม	 เปิดโอกาส

ให้ครผููส้อนผูป้กครอง	มส่ีวนร่วมแสดงความคิดเหน็อย่างสร้างสรรค์เพือ่เป็นทางเลอืกในการตดัสนิใจปรบัปรงุ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา	และควรน�ามติที่ประชุมที่ผ่านการคัดกรองสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	

นอกจากน้ีประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 ธุรกิจส่วนตัว	

ค้าขายและรับจ้าง	ซึ่งต้องประกอบอาชีพทุกวัน	การมีส่วนร่วมกับโรงเรียนจึงไม่มีเวลาว่างในการพบปะกัน

ระหว่างบคุคลในชมุชนและโรงเรยีนเพือ่ร่วมประชมุท�าความเข้าใจเกีย่วกบัการพฒันาคณุภาพทางการศกึษา

ของโรงเรียนโรงเรียนจึงต้องสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับชุมชนให้มากต้องออกไปประชาสัมพันธ์

ให้ข้อมูลข่าวสาร	ความรู้และ	ความเคลื่อนไหวของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้นจึงถือเป็นความจ�าเป็น

และภาระหน้าท่ีของโรงเรียน	 ที่ต้องมีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของชุมชน	

โดยเน้นการมีส่วนร่วม	ให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	โดยให้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจการด�าเนินงานการรับผลประโยชน์	 และการประเมินผลจากการจัดการศึกษาท้ังด้านการบริหาร

วชิาการด้านการบรหิารงบประมาณด้านการบรหิารงานบคุคลและด้านการบรหิารทัว่ไป	โดยเป็นผูจ้ดัและมี
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่โรงเรียนและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้

จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น

จากเหตุผลและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนและรับผิดชอบด้าน

ชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนการกุศลจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ

โรงเรียนการกุศล	เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของ	ผู้ปกครองและครูผู้สอนใน	4	ด้าน	คือ	

1)	ด้านการน�าการเปลีย่นแปลงเข้าสูชุ่มชน	2)	ด้านการเป็นแหล่งวทิยาการของชมุชน	3)	ด้านการเป็นแหล่ง

ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม	 4)	 ด้านการเป็นศูนย์รวมเก่ียวกับความรู้	 ด้านอาชีพของชุมชนพร้อมท้ัง

เปรียบเทียบบทบาทดังกล่าวตามสถานภาพหน้าที่และระดับชั้นที่เปิดการเรียนการสอน	ซึ่งผลจากการวิจัย

ในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้้โรงเรียนเกิดความตระหนักในการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญด้วย

การส่งเสริมสนับสนุนให้้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก 

ผู้ปกครอง	และชุมชนเป็นส�าคัญ	เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน	โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ของครผููส้อนและผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ต่ีอความสมัพนัธ์

ระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน	โรงเรยีนการกศุลของวดัในพระพุทธศาสนา	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตามสถานภาพ

หน้าที่	และระดับชั้นที่เปิดการเรียนการสอน

2.3		 เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเพือ่หาแนวทางพฒันาโรงเรยีนด้านสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีสถานภาพหน้าท่ีต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อความ

สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		 ครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนที่มีระดับชั้นที่เปิดการเรียนการสอน	ต่างกันมี

ระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	

จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

เป็นแนวทางในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน	เพือ่การน�าไปพฒันาการบริหาร

งานของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

4.1		 ทราบความคดิเหน็ของครูผูส้อนของกลุม่โรงเรยีนการกศุลของวดัในพระพทุธศาสนา	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด
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4.2		 ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนของกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพทุธศาสนา	จงัหวดัร้อยเอด็	กบัผูป้กครองนกัเรยีน	เพือ่หาแนวทางพฒันาโรงเรยีนด้านสมัพนัธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน	ให้เกิดประสิทธิภาพ

4.3		 สามารถน�าผลการวจิยัไปใช้	เพือ่หาแนวทางพฒันาโรงเรยีนด้านสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั

ชุมชน	 ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพิ่ม	 ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการศึกษาต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 5.1.1		ประชากรที่ใช้้ในการศึกษาครั้งนี้	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	ประกอบด้วย	1)	ครูผู้สอนในกลุ่ม

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวนโรงเรียน	7	โรงเรียน	ปีการศึกษา	2559	

จ�านวน	 148	 คน	 และ	 2)	 ผู้ปกครองนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	จ�านวนโรงเรียน	7	โรงเรียน	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	1,026	คน	รวมประชากรทั้งสิ้น	1,174	คน

	 	 5.1.2		กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัด

ในพระพุทธศาสนา	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวนโรงเรียน	7	โรงเรียน	ปีการศึกษา	2559	โดยก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกนและก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน	289	คน	โดยการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)

5.2		 ขอบเขตด้านเนือ้หา	ผูว้จิยัมุง่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชนโรงเรยีนการกศุล

ของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด	4	ด้าน	ดังนี้	1)	การน�าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชน	2)	การเป็น

แหล่งวิทยาการของชุมชน	3)	การเป็นแหล่งส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและ	และ	4)	การเป็นศูนย์์รวม

เกี่ยวกับความรู้ด้านอาชีพของชุมชน

5.3		 ขอบเขตด้านพืน้ที	่ในการวจิยัครัง้นี	้ได้ใช้พืน้ทีใ่นการเกบ็รวบรวมข้อมลูของกลุม่โรงเรยีนการ

กศุลของวดัในพระพทุธศาสนา	จ�านวน	7	โรงเรยีน	ดงันี	้1)	โรงเรยีนการกศุลวดับ้านก่อ	2)	โรงเรยีนการกศุล

บ้านยางเครือ	3)	โรงเรยีนการกศุลวดัหนองหญ้าม้า	4)	โรงเรียนรตันวมิลนสุรณ์	5)	โรงเรยีนการกศุลวดัหนอง

นกเอี้ยง	6)	โรงเรียนการกุศลวัดศรีทองนพคุณ	7)	โรงเรียนการกุศลวัดกลาง

5.4		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	จ�านวน	2	ตอน	ประกอบด้วย

	 	 	 ตอนที่	 1	 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ประกอบด้วย

สถานภาพหน้าที่	ระดับชั้นที่เปิดการเรียนการสอน

	 	 	 ตอนที	่2	แบบสอบถามเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน	โรงเรยีนการกศุล

ของวัดในพระพุทธศาสนา	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)	 

5	ระดับ	โดยแบ่งออกเป็น	4	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านการน�าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชน	2)	ด้านการเป็นแหล่ง

วิทยาการของชุมชน	 3)	 ด้านการเป็นแหล่งส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและ	 4)	 ด้านการเป็นศูนย์รวม

เกี่ยวกับความรู้ด้านอาชีพของชุมชน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

5.5		 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าดัชนีความสอดคล้อง	

และสถิติเชิงอนุมาน	คือ	การทดสอบค่าที	(t-test)	

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 โรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก	 ( =	 4.21,	 S.D.=	 0.72)	 โดยเรียงค่าเฉลี่ย 

จากมากไปน้อย	 ได้แก่	 ด้านการน�าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชน	 ( =	 4.26,	 S.D.=	 0.68)	 รองลงมาได้แก่	 

ด้านการเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน	 ( =	 4.21,	 S.D.=	 0.73)	 ด้านการเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับความรู ้

ด้านอาชีพของชุมชน	 ( =	 4.20,	 S.D.=	 0.74)	 และด้านการเป็นแหล่งส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 

( =	4.14,	S.D.=	0.76)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	สามารถสรุปผลได้ดังนี้

	 	 6.1.1	 ด้านการน�าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชน	 ผลการวิจัยพบว่า	 มีค่าอยู่ในระดับมาก	 

( =	4.26,	S.D.	=	0.68)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด

ได้แก่	โรงเรียนน�าองค์ความรูแ้ละวชิาการใหม่ๆ	เกีย่วกบัการคมนาคมและเศรษฐกจิ	ตลอดจนข้อมลูข่าวสาร

มาเผยแพร่ในชมุชน	( =	4.38,	S.D.	=	0.65)	รองลงมาคอื	โรงเรยีนส่งเสรมิการน�าเทคโนโลยเีข้ามาสนบัสนนุ 

การจัดกิจกรรมของชุมชน	( =	4.36,	S.D.	=	0.64)	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ	โรงเรียนให้ความส�าคัญ

ต่อการดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชน	 ( =	4.09,	S.D.=	0.72)	รองลงมาคือ	 โรงเรียนมีการให้ครูไปเยี่ยม

บ้านของนักเรียน	( =	4.14,	S.D.	=	0.72)

	 	 6.1.2		ด้านการเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน	 ผลการวิจัยพบว่า	 มีค่าอยู่ในระดับมาก	 

( =	4.21,	S.D.	=	0.73)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด

ได้แก่	โรงเรียนมกีารส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	ให้น�าสาระส�าคญัเกีย่วกบัสถานทีส่�าคญัของชมุชนมาใช้ประกอบการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน	( =	4.31,	S.D.	=	0.70)	รองลงมาคือ	โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริม

หลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น	 ( =	4.30,	S.D.	=	 .73)	และข้อที่มีค่า

เฉลีย่น้อยสดุคอื	โรงเรียนมกีารส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้มกีารจดัการเรยีนการสอนโดยการสอนให้ปฏบิตัจิรงิแก่

เด็กและผู้ปกครอง	( =	4.08,	S.D.	=	0.73)	รองลงมาคือ	โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม	สนับสนุนให้

ชุมชนและเด็กนักเรียนในการเรียนรู้อยู่ร่วมกัน	( =	4.12,	S.D.	=	0.80)

	 	 6.1.3		 ด้านการเป็นแหล่งส่งเสรมิประเพณแีละวฒันธรรม	ผลการวจิยัพบว่า	มค่ีาอยูใ่นระดบั

มาก	( =	4.14,	S.D.	=	0.76)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก

สดุ	ได้แก่	โรงเรยีนได้ส่งเสรมิสนบัสนนุให้นกัเรยีนซึง่เป็นบตุรหลานของชุมชนได้เข้าร่วมมามส่ีวนร่วมในการ

จัดกิจกรรมของท้องถิ่น	( =	4.28,	S.D.	=	0.72)	รองลงมาคือ	โรงเรียนมีการน�าเรื่องราวของชุมชนในอดีต

ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน	มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน	( =	4.27,	S.D.	=	.74)โรงเรียนมีการ

ส่งเสรมิสนับสนนุให้ชมุชนเข้าร่วมการสบืทอดกจิกรรม	วฒันธรรม	และประเพณดีัง้เดมิของชุมชน	( =	4.27,	

S.D.	 =	 0.72)	 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ	 โรงเรียนจัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางด้านแหล่งเรียนรู้ศิลปะและ

วัฒนธรรมของชุมชน	( =	3.93,	S.D.	=	0.75)	รองลงมาคือ	โรงเรียนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้

ท้องถิ่นจัดงานกีฬาหรือการแข่งขันพื้นบ้านแก่ชุมชน	( =	4.00,	S.D.	=	0.82)
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	 	 6.1.4		ด้านการเป็นศูนย์ร์วมเกี่ยวกบัความรูด้านอาชีพของชุมชน	ผลการวิจัยพบว่า	มีคา่อยู่

ในระดับมาก	( =	4.20,	S.D.	=	0.74)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	ข้อที่มีค่า

เฉลี่ยมากสุดได้แก่	 โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมใหม่ๆ	 ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	 ท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์กับคนในชุมชน	( =	4.31,	S.D.	=	0.70)	รองลงมาคือ	โรงเรียนมีส่วนส�าคัญเกี่ยวกับการแนะน�า

ด้านการประกอบอาชีพของคนในชุมชน	( =	4.30,	S.D.	=	0.69)	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ	โรงเรียนได้

รับการยอมรับจากชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ( =	4.07,	S.D.	=	0.72)	รองลงมาคือ	ชุมชนร่วมแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนในชุมชน	( =	4.11,	S.D.	=	0.80)

6.2		 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 โรงเรียน

การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 	 6.2.1	 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามสถานภาพหน้าที่	ผลการวิจัยพบว่า	

การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนากับ

ชมุชนในจงัหวัดร้อยเอด็	จ�าแนกตามสถานภาพหน้าที	่โดยรวมและรายด้าน	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	.05

	 	 6.2.2	 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนากับชุมชน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดการเรียน

การสอน	 ผลการวิจัยพบว่า	 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนการกุศล

ของวัดในพระพุทธศาสนากับชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีระดับชั้นที่เปิดการเรียนการสอนต่างกัน	โดยรวม

และรายด้าน	มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

การวจิยัเรือ่ง	ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน	โรงเรยีนการกศุลของวดัในพระพทุธศาสนา	

จังหวัดร้อยเอ็ด	พบประเด็นที่น่าสนใจและควรที่จะน�ามาอภิปรายผล	ดังนี้

7.1		 ด้านการน�าการเปลีย่นแปลงเข้าสู่ชมุชน	อยูใ่นระดับมาก	ทัง้นีเ้นือ่งจากสถานศกึษา	มกีารน�า

เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนน�าองค์ความรู้และวิชาการใหม่	ๆ	เกี่ยวกับการคมนาคมและเศรษฐกิจ	ตลอดจน

ข้อมลูข่าวสารมาเผยแพร่ในชมุชนมกีารเปิดสถานทีใ่ห้ชุมชนใช้ประโยชน์	อนญุาตให้ใช้พืน้ทีเ่ป็นแหล่งอบรม

ของชมุชน	ให้ความส�าคญักบันโยบายการปลอดสารเสพตดิโดยทกุสถานศกึษาในสงักดัมโีครงการทีเ่กีย่วข้อง

กับการช่วยเหลือผู้เรียนและโครงการเยี่ยมบ้าน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ดาวประกาย	 สายแก้ว	 (2556,	

หน้า	 39)	 ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดทับไทร	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	 เขต	 2	 พบว่า	 ระดับการปฏิบัติด้านการน�าการ

เปลีย่นแปลงเข้าสูช่มุชนอยูใ่นระดับมาก	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ศภุรตัน์	ปุง้ข้อ	(2558,	หน้า	49)	ได้ศกึษา

วิจัยเรื่อง	 สภาพการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

ศึกษาในกลุ่มเครือข่ายเขาฉกรรจ์	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต	 1	 พบว่า	

ระดับการปฏบิตัด้ิานการน�าการเปลีย่นแปลงเข้าสูช่มุชนอยูใ่นระดบัมาก	และสอดคล้องกบังานวจิยัของ	เพญ็
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พิชญา	ค�าแสน	(2555,	หน้า	42)	ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ

โรงเรียนทพัพระยาพทิยา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา	เขต	7	พบว่า	ระดบัการปฏบัิตด้ิาน

การน�าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชนอยู่ในระดับมาก

7.2		 ด้านการเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน	อยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาเป็นส่วน

หนึ่งของชุมชนเป็นหน่วยงานในการให้ความรู้กับคนในชุมชนสถานศึกษาจึงเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	

ให้กับชุมชน	อีกทั้งในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษายังเป็นการเผยแพร่ความรู้ต่าง	ๆสู่ชุมชนเช่นกิจกรรม

รณรงค์ต่อต้านยุงลายกิจกรรมต่อต้านโรคเอดส์กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมกับสถานศึกษาและได้รับความรู้จากการร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ท่ีสถานศึกษาจัดข้ึนเป็นแหล่งข้อมูล	

ข่าวสารต่าง	ๆ 	ให้กับชุมชน	ครูผู้สอนน�านักเรียนไปศึกษาแหล่งวิทยาการของชุมชน	น�าสาระส�าคัญเกี่ยวกับ

สถานที่ส�าคัญของชุมชนมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

ดาวประกาย	สายแก้ว	(2556,	หน้า	39)	ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง	การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชนของโรงเรียนวัดทับไทร	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	2	พบว่า	ระดับ

การปฏิบัติด้านการเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนอยู่ในระดับมาก	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พิมนต์	 

ศรีส�าอาง	(2551,	หน้า	60)	ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง	ปัญหาการด�าเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน

กับชุมชนของโรงเรียนในสังกัด	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี	เขต	3	ผลการวิจัยพบว่า	ปัญหาการ

ด�าเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุดรธานี	เขต	3	พบว่า	ระดับการปฏิบัติด้านการเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนอยู่ในระดับมาก

7.3		 ด้านการเป็นแหล่งส่งเสรมิประเพณแีละวฒันธรรม	อยูใ่นระดบัมาก	ทัง้นีเ้นือ่งจากสถานศกึษา

ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ

ท้องถิน่และสถานศกึษามกีจิกรรมในการช่วยอนรุกัษ์งานประเพณขีองท้องถิน่เช่นกฬีาพืน้บ้านและประเพณี

ดั้งเดิมของชุมชน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ศุภรัตน์	 ปุ้งข้อ	 (2558,	 หน้า	 49)	 ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง	 

สภาพการบริหารงานความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกับชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาในกลุม่

เครือข่ายเขาฉกรรจ์สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต	1	พบว่า	ระดับการปฏิบัติ

ด้านการเป็นแหล่งส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เพ็ญพิชญา	

ค�าแสน	(2555,	หน้า	42)	ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน

ทพัพระยาพิทยา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	7	พบว่า	ระดบัการปฏบิตัด้ิานการเป็น

แหล่งส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก

7.4		 ด้านการเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับความรู้ด้านอาชีพของชุมชน	อยู่ในระดับมาก	 ท้ังนี้เนื่องจาก

สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมใหม่	 ๆ	 ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนใน

ชุมชนทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาทุกโรงเรียนเห็นความส�าคัญของชุมชนต่อการพัฒนาสถานศึกษาทุกสถาน

ศกึษามกีารท�าแผนการพฒันาสถานศกึษาซึง่ได้รบัการประกนัคณุภาพจากต้นสงักดัมาตรฐานการศกึษาของ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่โดยได้ก�าหนดโครงการกิจกรรมเพือ่ยกระดบัคณุภาพมาตรฐานดังกล่าว

ให้สูงข้ึน	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ศภุรตัน์	ปุง้ข้อ	(2558,	หน้า	49)	ได้ศกึษางานวจิยัเรือ่ง	สภาพการบรหิาร

งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายเขา
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ฉกรรจ์สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต	1ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านการเป็น

ศนูย์รวมเกีย่วกบัความรูด้้านอาชีพของชมุชนอยูใ่นระดบัมาก	สอดคล้องกับงานวจิยัของ	เพญ็พชิญา	ค�าแสน	

(2555,	หน้า	42)	ได้ศึกษางานวจัิยเรือ่ง	ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนของโรงเรียนทพัพระยา

พิทยา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	7ที่พบว่าระดับการปฏิบัติด้านการเป็นศูนย์รวม

เกี่ยวกับความรู้ด้านอาชีพของชุมชนอยู่ในระดับมาก

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้	 	

	 	 8.1.1		ด้านการน�าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ชุมชน	 ข้อท่ีมีการปฏิบัติในระดับน้อยท่ีสุด	 คือ	

โรงเรียนให้ความส�าคัญต่อการดูแลสุขภาพของบุคคลในชุมชนผู้บริหารและบุคลากรครูควรให้ค�าแนะน�า 

และความรู้ต่าง	ๆ	แก่ชุมชน	ให้ความช่วยเหลือด้านความรู้และเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆแก่ประชาชนในชุมชน

เช่นความรู้เกี่ยวกับอาหารยารักษาโรคโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการรักษาโรคแบบธรรมชาติบ�าบัดอันตรายจาก 

ยาฆ่าแมลงในผักผลไม้	การเกษตรทฤษฎีใหม่	เกษตรกรรมทางเลือก

	 	 8.1.2		ด้านการเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน	 ข้อที่มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด	 คือ	

โรงเรียนพิจารณาจัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร	ตามความสามารถความถนัดและ

ความสนใจของผูเ้รยีนได้อย่างเหมาะสมแก่ชมุชนผูบ้รหิารและบุคลากรครคูวรส่งเสรมิให้บุคลากรครไูด้พฒันา

และฝึกผู้เรียนให้เกดิกระบวนการคดิวเิคราะห์สงัเคราะห์อย่างเป็นระบบเพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีห่ลาก

หลาย	สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีคุณภาพ

	 	 8.1.3		 ด้านการเป็นแหล่งส่งเสริมประเพณแีละวฒันธรรม	ข้อทีม่กีารปฏบิตัใินระดบัน้อยทีส่ดุ	

คือ	 โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้น�านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนผู้บริหาร

และบคุลากรครคูวรเข้าร่วมประชมุกับชมุชนหรอืปรกึษาหารอืและวางแผนการด�าเนนิงานหรือกจิกรรมต่างๆ

ของชมุชนตลอดจนการส่งเสริมและจัดให้น�านักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมเกีย่วกับประเพณแีละวฒันธรรมทีช่มุชน

จัดขึ้นตามโอกาสที่เหมาะสม

	 	 8.1.4		 ด้านการเป็นศนูย์รวมเกีย่วกบัความรูด้้านอาชพีของชมุชน	ข้อทีม่กีารปฏบิตัใินระดบั

น้อยทีสุ่ด	คอื	ชมุชนร่วมแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบัการประกอบอาชีพของคนในชุมชนผู้บรหิารและบุคลากร

ครูควรส่งเสริมให้โรงเรยีนเป็นศูนย์กลางในการจดัประชมุร่วมกบัชมุชนหรอืหน่วยงานอ่ืนๆตลอดจนการร่วม

กจิกรรมทีห่น่วยงานอืน่จดัขึน้และเชญิมาอาจจะจดัให้มกีารสอนหรือฝึกอบรมเกีย่วกบัวชิาชพีให้กบันกัเรยีน

และประชาชนในชุมชน

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ควรศึกษาเรื่องบทบาทของโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน	ตามแนวคิดของนักวิชาการท่านอื่นๆ

	 	 8.2.2		ควรมกีารวจัิยเชงิคุณภาพเพือ่ศกึษาการด�าเนนิงานด้านความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีน

กับชุมชนในโรงเรียนที่ต่างสังกัดกันออกไป
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	 	 8.2.3		ควรวิจัยและศึกษาความคิดเห็นของผู้น�าชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหา

การด�าเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศให้กับโรงเรียน 

และชุมชนได้ปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานของโรงเรียนและคณะกรรมการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ตลอดจนผู้ทีเ่ก่ียวข้องในการจดัการศกึษาอาจจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการจดัการศกึษาของชมุชนหรอืท้อง

ถิ่นตามเจตนารมณ์ของการกระจายอ�านาจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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10.  ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงด้วยดี	 ด้วยการเอาใจใส่	 ช่วยเหลือและการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก	 

รองศาสตราจารย์	 ดร.สุเทพ	 เมยไธสง	 อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์	 และ	 ดร.กุศล	 ศรีสารคาม	 อาจารย ์

ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม	ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านให้ค�าปรึกษาแนะน�าที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า

ยิ่งส�าหรับผู้วิจัย	ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านไว้	ณ	ที่นี้	

ขอกราบขอบพระคุณ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เอนก	 ศิลปนิลมาลย์	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร 

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา	มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็	ดร.จริาภรณ์	ผนัสว่าง	

อาจารย์ประจ�าหลกัสูตรสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา	มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็	

และ	 นางยุลี	 พาลอนันต์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ	 อ�าเภอศรีสมเด็จ	 จังหวัดร้อยเอ็ด 



Vol.7 No.1 January - June 201834

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ที่ให้ความอนุเคราะห์	 ตรวจสอบเนื้อหา	 ความถูกต้อง	 และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย	 

ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา	ครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน	โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 

ราชวทิยาลัย	วทิยาเขตร้อยเอด็	ทีค่อยอบรมสอนสัง่และให้วทิยาการความรู	้และขอขอบคณุเพือ่นนกัศกึษา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	รุ่นรหัส	57	ส�าหรับก�าลังใจในการท�าสารนิพนธ์ด้วยดีเสมอมา



ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2561 35

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

Personnel’s Opinions on Administration of Roi Et Provincial  

Administration Organization’s Information Technology

มยุรี	หงษ์อุดร1

Mayuree	Hongudon

ดร.สุวัฒน์	จิตต์จันทร์2

Dr.Suwat	Jitjun	

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

สารนพินธ์เรือ่งนีม้วีตัถุประสงค์ดงันี	้1)	เพือ่ศกึษาระดับความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่ต่ีอการบรหิารงาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2)	เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น

ต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ของบุคลากรที่ม	ี 

เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ต่างกัน	3)	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	

169	 คน	 โดยใช้สูตรการค�านวณของทาโร	 ยามาเน่	 (Taro	 Yamane)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	 จ�านวน	 20	 ข้อ	 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ

เท่ากับ	.82	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ร้อยละ(Percentage)	ความถี่	(Frequency)	ค่าเฉลี่ย	( )	ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	(S.D) หรือ Standard	Deviation และสถิติการทดสอบสมมติฐาน	ได้แก่	t-test	และ	F-test

ผลการวิจัยพบว่า	1)	ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	อยูใ่นระดบัมาก

ทุกด้าน	เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านบุคลากร	ด้านวัสดุ	อุปกรณ์	ด้านบริหารจัดการ	

และด้านงบประมาณ	ตามล�าดับ	2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่าบุคลากรที่มีเพศ	อายุ	และระดับการ

ศึกษาต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด	 ทั้งโดยรวมและรายด้าน	 ไม่แตกต่างกัน	 และ	 3)	 บุคลากรมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 เรียงล�าดับตามความถี่จากสูงไปหาต�่า

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2	 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรัฐศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิารัฐศาสตร์การปกครอง,มหาวทิยาลยัมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก.
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สามอันดับแรก	ได้แก่	ควรมีการส่งเสริมให้บุคคลภายนอกหรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมากขึน้	ควรจัดสรรงบประมาณในการส่งเสรมิบุคลากรเข้ารบัการฝึกอบรม

อย่างเพยีงพอ	และควรมกีารจดัหาวสัด	ุอปุกรณ์ทีท่นัสมยัมาใช้ในการประเมนิและควบคมุการปฏบิตังิานให้

มากขึ้น

ค�าส�าคัญ :	1.	ความคิดเห็น	2.	บุคลากร	3.	การบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ABSTRACT

The	 thematic	paper	 served	 the	purposes:	 1)	 to	 study	 the	 level	of	personnel’s	

opinions	on	administration	of	Roi	Et	Provincial	Administration	Organization’s	information	

technology,	 2)	 compare	 level	 of	 their	 opinions	 on	 administration	 of	 its	 information	 

technology	to	their	variables	of	genders,	ages,	and	educational	levels,	and	3)	to	examine	

their	suggestions	for	enhancing	administration	of	its	information	technology.	The	sampling	

group	 deducted	 from	 Taro	 Yamane’s	 table	 comprised	 169	 individuals.	 The	 research	 

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

twenty	questions,	each	of	which	possessed	the	reliability	for	entire	questions	at	.82.	The	

statistics	utilized	for	the	research	embraced	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	

and	F-test.

Results	of	the	research	have	found	the	following	findings:	1)	Personnel’s	opinions	

on	administration	of	Roi	Et	Provincial	Administration	Organization’s	information	technology	

have	been	rated	high	in	the	overall	aspect	,	as	has	in	a	single	one	of	all	aspect	taken	into	

consideration	 in	 descending	 order	 of	 its	mean,	which	 entails:	 personnel,	material	 and	 

accessories,	managements	and	the	budget.	2)	The	comparative	results	of	their	opinions	on	

administration	of	its	information	technology	have	confirmed	that	their	genders,	ages	and	

educational	 levels	 show	 no	 significant	 differences	 in	 their	 opinions	 as	 such.	 3)	 Their	 

suggestions	 for	 enhancing	 administration	 of	 its	 information	 technology	 have	 been	 

recommended	in	descending	order	of	three	frequencies	that	it	should:	increasingly	promote	

outsourcers	or	residents	to	take	part	in	drawing	up	development	plans	of	its	information	

technology,	allocate	sufficient	amount	of	the	budget	for	support	of	personnel	to	attend	

training	 courses,	 procure	 far	more	 state-of-the-art	materials	 and	 accessories	 to	use	 for	 

assessments	and	control	of	duty	performances.	

Keywords :	1.	Opinion	2.	Personnel	3.	Administration	of	Information	Technology
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ภายใต้การเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกยคุโลกาภวิฒัน์	(Globalization)	ในทกุภูมภิาคของ	โลกเกดิ

การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ	 อย่างต่อเน่ือง	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 การเมือง	 สิ่งแวดล้อม	 

โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศทีพ่ฒันาอย่างรวดเรว็	ในปัจจบุนัทกุภมูภิาคล้วนมีการตดิต่อสือ่สาร	ประสาน

งาน	แลกเปลี่ยนข้อมูล	ข่าวสาร	และการบริหารจัดการสารสนเทศต่างๆ	จึงท�าให้	“เทคโนโลยีสารสนเทศ” 

เป็นปัจจัยทีจ่�าเป็นต่อการบรหิารงานในทกุประเทศ	เพือ่ใช้ในกจิกรรมต่างๆ	ทัง้ภายในภาครฐัและภาคเอกชน	

(ชนวัฒน์	โกญจนาวรรณ,	2550,	หน้า	141	-	146)	

การบรหิารงานของภาครฐัและภาคเอกชนในทกุระดบัล้วนต้องอาศยัเทคโนโลย	ีสารสนเทศ	ข้อมลู	

ข่าวสาร	และเทคโนโลยีที่	ทันสมัยประเภทต่าง	ๆ 	มาใช้ในการบริหารจัดการ	เพื่อให้การด�าเนินงานของภาค

รัฐและภาคเอกชน	เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากทีส่ดุรวมถงึเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการบรหิาร

งานภายในองค์กรให้สูงขึ้น	 และมีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน	 อย่างไรก็ตามจากสภาพปัญหาปัจจุบันท่ีเกิดข้ึนใน

ระบบราชการของไทย	โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่ปัีญหาด้านการบรหิารจดัการข้อมลู

สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการด�าเนนิงานทีไ่ม่ก่อให้เกดิประสทิธภิาพเท่าทีค่วรอนัเนือ่ง

มาจากความรู้	ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีความรู้	ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศให้เกดิประสทิธภิาพสงูสุด	รวมถึงการขาดแคลนเทคโนโลยเีพือ่ใช้ในการบรหิาร

งานมาตรฐานและคุณภาพของเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมมีาตรฐานและคณุภาพ

ต�่า	งบประมาณในการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย	มาใช้ในการบริหารงานไม่เพียงพอ	เป็นต้น	สิ่งต่าง	ๆ	

เหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่น	 ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของระบบราชการ	ท�าให้

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขาดการจดัการทีเ่ป็นระบบ	และทีส่�าคญัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้รับการกระจายอ�านาจ	 ถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง	 มีอ�านาจ	 หน้าที่ในการบริหารงานภายใน

ท้องถ่ิน	 ของตนให้พัฒนามากยิ่งขึ้น	 ดังน้ัน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัย

เทคโนโลยสีารสนเทศในการด�าเนนิงานด้านต่างๆ	เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ	(เศกสรรค์	

คงคชวัน,	2556,	หน้า	228)	

การบริหารองค์กรจะประสบผลส�าเรจ็ได้นัน้จะต้องมีปัจจยัต่าง	ๆ 	หลากหลายประการมาเป็นเครือ่ง

มือในการบริหาร	 แต่ที่เป็นปัจจัยหลัก	 ๆ	 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งต้องมีเหมือน	ๆ	 กันเห็นจะ

ได้แก่	ปัจจัยด้านงบประมาณ	ด้านบุคลากร	ด้านวัสดุอุปกรณ์	และด้านกระบวนการบริหาร	ซึ่งแต่ละแห่งจะ

มีเทคนิคการบริหารงานที่แตกต่างกัน	 โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ	

ประมวลผล	และเผยแพร่สารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเรว็	นกับรหิารยคุก้าวหน้าในปัจจบุนัต่างยอมรบั

ว่า	หากต้องการบรหิารงานขององค์การให้บังเกดิผลหรอืบรรลวุตัถุประสงค์ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	นอกจาก

องค์กรนั้น	จะต้องมีปัจจัยการบริการที่สมบูรณ์อย่างน้อย	4	ประการ	ได้แก่	คน	เงิน	วัสดุอุปกรณ์	และการ

จัดการซึ่งเรียกว่า	4M’s	(Man,	Money,	Material	and	Management)	ตามทฤษฎีการบริหารทฤษฏีหนึ่ง

ทีใ่ช้มาแต่เดมิจนถงึปัจจบุนั	ดังนัน้	ระบบสารสนเทศจงึได้รบัการพฒันาให้เป็นระบบข้ึน	ซึง่ระบบสารสนเทศ

น้ันเป็นส่ิงส�าคญัอย่างหนึง่ทีจ่ะช่วยให้องค์กรสามารถด�าเนนิไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	เพราะนอกจากจะใช้

ในการวางแผน	 การควบคุมการท�างาน	 และประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้ว	 ยังน�าไปสู่ความ
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เปลีย่นแปลงทางความคดิ	และสร้างทางเลอืกใหม่	ๆ 	การมรีะบบสารสนเทศทีด่ที�าให้สามารถเป็นผูน้�าในการ

ด�าเนินงานต่าง	ๆ	ได้	ทุกหน่วยงาน	(คมสันต์	ดอนปรีชา,	2553,	หน้า	2)	

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ได้มกีารน�าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาประยกุต์ใช้

ในการปฏิบัติงานและบริหารงานในองค์กร	มีส่วนราชการในสังกัด	 10	หน่วยงาน	กับ	 1	หน่วยตรวจสอบ	

และโรงเรียนในสังกดั	4	โรงเรยีน	ซึง่มคีวามแตกต่างด้านสภาพแวดล้อม	ภารกจิ	หน้าที	่และส่วนใหญ่ยงัขาด

บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	เป็นผลให้	การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเป็น

ไปอย่างไร้ทศิทาง	ขาดกลยทุธ์และเป้าหมายทีช่ดัเจน	ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ	รวม

ทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างองค์กรไม่สอดคล้องกัน	ท�าให้ยากต่อการเช่ือมประสาน	 ในปัจจุบัน

ทกุส่วนราชการยงัไม่สามารถสือ่สารและประสานงานกนัได้สะดวกมากนกั	สาเหตหุนึง่มาจากการทีโ่ครงข่าย

สือ่สารข้อมลูท้องถิน่	(Local	Area	Network-LAN)	ขององค์การบริหารงานส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ยงัเป็นแบบ

แยกส่วน	จึงท�าให้การสื่อสารและประสานงานข้ามสายงาน	 เช่น	ระหว่างส่วนราชการต่าง	ๆ	ยังไม่สะดวก

เท่าทีค่วร	อกีท้ังบคุลากรที	่ท�าหน้าทีด่แูลระบบงานคอมพวิเตอร์ยงัไม่มภีารกจิงานรองรบัทีช่ดัเจน	บคุลากร

แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบงานในส่วนราชการที่สังกัด	ท�าให้การพัฒนางาน	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มี

ความเป็นรูปธรรม	 บุคลากรบางส่วนไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง

เพียงพอ	จึงท�าให้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	และหน่วยงานยังไม่เปิดโอกาสให้

เข้ารับการอบรมอย่างท่ัวถงึ	การก�าหนดนโยบายการบริหารจดัการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ชัดเจน	 และขาดการสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	(องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด,	2558,	หน้า	1-13)	

จากสภาพปัจจุบันและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�าการศึกษาความคิด

เห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

เพื่อใช้เป็นข้อสนเทศของการศึกษาไปใช้เสนอแนะแนวทางการแก้ไข	ปรับปรุง	และพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของหน่วยงานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป	

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

2.2		 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา

2.3		 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของบุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนาการบริหารงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 บคุลากรทีม่เีพศต่างกนัความคดิเหน็ต่อการบริหารงานระบบสารสนเทศขององค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3.2		 บคุลากรทีม่อีายตุ่างกนัมคีวามคิดเหน็ต่อการบรหิารงานระบบสารสนเทศขององค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3		 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบสารสนเทศของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ได้ทราบถงึความคดิเหน็ของบคุลากรต่อการบรหิารงานระบบสารสนเทศขององค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

4.2		 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของบุคลากรที่มี	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ต่างกัน

4.3		 ได้ทราบข้อเสนอแนะของบคุลากรท่ีมีต่อการพฒันาการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

4.4		 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้	 สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อน�าไปพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 และองค์กรท้องถิ่นอื่น	 ๆ	 ให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 5.1.1		ประชากร	 ได้แก่	 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 292	 คน	

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด,	2558,	หน้า	1-13)

		 	 5.1.2		กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่	บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	169	คน	

ซึ่งผู ้วิจัยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการค�านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร	 

ยามาเน่	(ยทุธ	ไกยวรรณ์	และกสุมุา	ผลาพรม,	2553,	หน้า	122)	เทคนคิวธิกีารสุม่ตวัอย่าง 1)	ก�าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร	ยามาเน่	ได้จ�านวน	169	คน 2)	จ�าแนกประชากร	292	คน	ตามรายชื่อของ

ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	และ	3)	สุ่มตัวอย่าง	ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหน่วยในการสุ่มโดยวิธีการจับสลากแบบทดแทน	 ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น	 และใช้วิธีการ

เทียบสัดส่วนของบัญญัติไตรยางศ์จากส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดล�าดับที่	1-11	จน

ได้ครบจ�านวน	169	คน	เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป

5.2		 ขอบเขตด้านเนื้อหา	ได้แก่	ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	4	ด้าน	ดงันี	้1)	ด้านบุคลากร	2)	ด้านงบประมาณ	

3)	ด้านวัสดุ	อุปกรณ์	และ	4)	ด้านการบริหารจัดการ

5.3		 ขอบเขตด้านพื้นที่	ได้แก่	พื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5.4		 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการท�าวิจัย	ได้แก่	พฤษภาคม	พ.ศ.	2559

5.5		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถามแบ่งออกเป็น	3	ตอน	คือ
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		 	 	 ตอนที่	1	ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	แบบส�ารวจรายการ	(Check	List)	

		 	 	 ตอนที่	2	ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 ของลิเคิร์ท	 (Likert’s	 

Rating	Scale)	แบ่งเป็น	4	ด้าน	คือ	ด้านบคุลากร	ด้านงบประมาณ	ด้านวสัด	ุเครือ่งใช้ในระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ	และด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	

		 	 	 ตอนที่	 3	 ข้อเสนอแนะของบุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนาการบริหารงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	เป็นแบบสอบถามปลายเปิด	(Open-ended	Question)

5.6		 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

	 	 5.6.1		ผูว้จัิยได้ศึกษาค้นคว้าวธิกีารสร้างเครือ่งมอืจากเอกสาร	ต�ารา	แนวคดิทฤษฎแีละงาน

วิจัยต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อน�าข้อมูลทั้งหมดมาสร้าง

แบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ศึกษา	

		 	 5.6.2		สร้างแบบสอบถามโดยพจิารณาเนือ้หาให้ครอบคลมุกบัวตัถุประสงค์ในการวจิยั	นยิาม

ศัพท์	และกรอบแนวคิดในการในการวิจัย

		 	 5.6.3		การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	ผู้วิจัยด�าเนินการดังนี้

		 	 	 	 1)	ตรวจสอบความตรงของเนือ้หา	(Content	Validity)	ผูว้จิยัด�าเนนิการตามข้ันตอน	

ดังนี้	1)	น�าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม

ของแบบสอบถามและแก้ไขตามค�าแนะน�า	2)	เสนอผูเ้ชีย่วชาญ	3	ท่าน	เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงทัง้ด้าน

โครงสร้าง	 เนื้อหา	 ส�านวนภาษา	 และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับข้อ

ค�าถามประเมินความถกูต้องโดยใช้สตูรค�านวณค่าดัชน	ีความสอดคล้องของข้อค�าถามกับวตัถุประสงค์	(Item	

Objective	Congruence	Index)	หรือ	IOC	

		 	 	 	 2)	ค่าความเชื่อมั่น	(Reliability)	มีขั้นตอน	ดังนี้	1)	น�าแบบสอบถามน�าไปทดลองใช้	

(Try-Out)	กบัประชากรทีไ่ม่ใช่กลุม่ตัวอย่างในการวิจัย	จ�านวน	30	คน	เพือ่หาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม	

2)	หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกระหว่าง	.37-.68	และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

ทั้งฉบับ	โดยใช้วิธีการค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	(Alpha	Coefficient)	ตามวิธีของครอนบาค	(บุญ

ชม	ศรีสะอาด,	2553,	หน้า	117)	ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ	.82	และ	3)	ปรับปรุง	แก้ไข	

แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะให้ถกูต้อง	และจดัพมิพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์	เพือ่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลต่อไป	

5.7		 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 ( )	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(Standard	 Deviation)	 และสถิติเชิงอนุมาน	 คือ	 การทดสอบสมมติฐาน	 t-test	 และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว	F-test	(One-way	ANOVA)	

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่ใน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ระดบัมากทกุด้าน	เรยีงจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านบุคลากร	ด้านวสัดุ	อปุกรณ์	ด้านบรหิารจดัการ	

และด้านงบประมาณ	ตามล�าดับ

6.2		 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่ต่ีอการบรหิารงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ดังนี้	

    สมมุติฐานที่	 1	 พบว่า	 บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	 ไม่เป็น

ไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

    สมมุติฐานที่	 2	 พบว่า	 บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ไม่เป็น

ไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null	Hypothesis)

   	 สมมุติฐานท่ี	 3	 พบว่า	 บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null	Hypothesis)

6.3		 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	เรียงล�าดับความถี่สูงไปหาต�่า	สามอันดับแรกคือ	ควรมี

การส่งเสริมให้บุคคลภายนอกหรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมากขึน้	ควรจัดสรรงบประมาณในการส่งเสรมิบคุลากรเข้ารบัการฝึกอบรมอย่างเพยีงพอและควร

มีการจัดหาวัสดุ	อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการประเมินและควบคุมการปฏิบัติงานให้มากขึ้น

7.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัยพบประเด็นน่าสนใจสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้	

7.1		 บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ซึง่เป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	

ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้

และประสบการณ์การท�างาน	 และให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการด�าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กันด้วยด	ีนอกจากนีอ้งค์การบรหิารส่วนจังหวดัมีการส่งเสรมิให้บุคลากรได้ม	ีการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา	

และบุคลากรสามารถน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด	 อีกทั้งมีการใช้จ่ายงบประมาณด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชัดเจนคุ้มค่า	 เป็นไปตาม

แผนการด�าเนนิงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	ส่วนในด้านวสัดอุปุกรณ์มกีารจดัหาวสัดอุปุกรณ์ในการปฏบัิติ

งานเพียงพอ	 ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเหมาะกับงาน	 มีการติดต่อสื่อสารโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต	 

เชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน	 จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุ	 อุปกรณ์ในงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศอยู่เสมอ	มีการจัดประชุมชี้แจงนโยบาย	วิสัยทัศน์	ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและภารกิจที่ต้อง

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อน�าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริง	 จัดโครงสร้างตามอ�านาจหน้าท่ีให้

สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร	 มีกระบวนการและขั้นตอนในการจัดและบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบ	
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ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนและน�าไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ	

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยานนท์	 พลสิม	 (2553,	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาสถานภาพการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กรณีศึกษาเทศบาลต�าบลบ้านเป็ด	 อ�าเภอเมือง	

จงัหวดัขอนแก่น	ผลการวจิยัพบว่า	เทศบาลต�าบลบ้านเป็ด	มสีถานภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการ

บริหารอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้	

	 	 1)		ด้านบุคลากร	 พบว่า	 ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

หรือศกึษาต่อในระดับทีส่งูขึน้เพือ่เพิม่สมรรถภาพ	และประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิาน	ผูบ้รหิารมกีารก�าหนด

นโยบาย	แผนงานก�าหนดอัตราก�าลังในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรมีประสิทธิภาพ	รับบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ตรงเกณฑ์มาตรฐานของต�าแหน่ง	ทีต้่องการ	ก�าหนดแนวทางในการปฏบัิตงิานชดัเจน	สร้างขวญัก�าลงัใจและ

สวสัดกิาร	ส่งเสรมิให้บคุลากรมีความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที	่ท�าให้บคุลากรมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิาร

งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	สอดคล้อง

กับแนวคิดของจักรกฤษณ์	นรนิติผดุงการ	(2541,	หน้า	3)	ที่ได้กล่าวถึงการจัดการด้านบุคลากร	จ�าเป็นต้อง

ได้บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและคณุสมบติัทีจ่�าเป็นมาบรรจใุห้กบัต�าแหน่ง	และหน้าทีก่ารงานทีก่�าหนด

ไว้	และจะต้องให้มจี�านวนเพยีงพอไม่มากไปน้อยไป	การบรหิารจัดการด้านบคุลากรยงัควบคมุถงึความจ�าเป็น

ที่จะต้องมีการให้ค่าตอบแทน	 และผลประโยชน์สมบูรณ์กับภาวการณ์ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	 และ

สมรรถภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานเป็นระยะ	ๆ	

		 	 2)		ด้านงบประมาณ	พบว่า	ความคดิเหน็ของบุคลากรทีม่ต่ีอการบรหิารงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 มีการจัดท�างบประมาณรายจ่ายการบริหารงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 ส�ารวจความต้องการและปัญหาก่อนการจัดท�างบประมาณ	 จัดสรรงบประมาณการพัฒนา

บุคลากรด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอและต่อเนื่อง	สนับสนุนเครื่องมือ	อุปกรณ์	เกี่ยวกับระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศจากองค์กรต่าง	ๆ 	มงีบประมาณในการบ�ารงุดแูลรกัษาระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็และ

วัสดุอุปกรณ์ต่าง	ๆ	เพียงพอ	มีการวางแผนการใช้งบประมาณเพื่อจัดสรรเครื่องมือ	อุปกรณ์	เกี่ยวกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า	และติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณสม�่าเสมอ	ซึ่งการจัดท�าแผนงบ

ประมาณจะสอดคล้องกับแผนพัฒนา	3	ปี	โดยผ่านความเห็นชอบของคณะผู้บริหาร	มีการสรุปรายงานผล

การปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ท�าให้การบริหารงานระบบ

เทคโนโลยมีคีวามโปร่งใส	ทกุฝ่ายมส่ีวนร่วม	จนท�าให้การปฏบิตังิานบรรลตุามเป้าหมายและมปีระสทิธภิาพ	

สอดคล้องกบัแนวคดิของวริชั	วริชันภิาวรรณ	(2548,	หน้า	78-81)	กล่าวว่า	การสนบัสนนุให้มกีารตรวจสอบ

ด้านงบประมาณ	ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก	 และมีการช้ีแจงการบริหารงานงบประมาณให้แก่

ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความสุจริต	 และพิจารณาถึงประโยชน์ของ

การใช้สอยก่อนด�าเนินการจัดหา	เพื่อช่วยให้การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 3)		ด้านวสัดุ	อปุกรณ์	พบว่า	ความคดิเหน็ของบุคลากรท่ีมต่ีอการบรหิารงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการวัสดุ	 อุปกรณ์	 เครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน	เพื่ออ�านวยความสะดวก	รวดเร็ว	ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน	โดยการจัดหาวัสดุ	อุปกรณ์ให้เพียง

พอ	วัสดุอุปกรณ์มีความทันสมัย	มีการติดต่อสื่อสารโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต	การเชื่อมโยงระบบเครือข่าย

ภายในหน่วยงาน	มีการตรวจสอบวัสดุ	เครื่องใช้ในงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	

ทั้งน้ี	 การจัดการด้านนี้	 ยังหมายถึงการออกแบบ	 การควบคุมการใช้งาน	 การบ�ารุงรักษา	 ซ่อมแซมสิ่งท่ี

บกพร่องช�ารุดเสียหาย	และจัดหาสิ่งทดแทนให้พร้อมใช้งาน	เพื่อให้การด�าเนินงานได้ผลและเกิดประโยชน์

สูงสุด	สอดคล้องกับแนวคิดของแฮร์โรลด์	คูนตซ์	(Harold	Koontz,	1964,	p.4)	กล่าวว่า	การจัดการวัสดุ

ในการด�าเนินงานว่าจะท�าอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด	หรือเกิดประโยชน์สูงสุด	และสอดคล้องกับแนวคิด

ของของจักรกฤษณ์	นรนิติผดุงการ	(2548,	หน้า	78-81)	กล่าวว่า	การจัดหาและมีไว้ใช้ซึ่งเครื่องมือ	เครื่อง

ใช้	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 สถานที่ปฏิบัติงาน	 สถานที่บริการท่ีเหมาะสมทันสมัยพอเพียง	 และมีประสิทธิภาพท่ีจะ

สามารถช่วยให้การด�าเนนิงานตามหน้าทีข่องหน่วยงานนั้น	ๆ 	อย่างได้ผลหรอืเป็นประโยชน์สงูสดุ	ทัง้นี	้การ

จัดการด้านนี้	ยังหมายถึง	การเสาะแสวงหาการคิดค้น	การออกแบบ	การควบคุมการใช้งาน	การบ�ารุงรักษา

และเปลีย่นชิน้ส่วนหรอืส่วนประกอบ	การซ่อมแซมสิง่ท่ีบกพร่องช�ารดุเสยีหาย	หรอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการ

ใช้งานต�า่กว่าระดบัทีต้่องการ	และการถอดถอนจากประจ�าการหรอืรือ้ถอน	เพือ่จดัหาหรอืจดัท�าสิง่ทดแทน

ภายในก�าหนดเวลาที่สมควรได้

	 	 4)		ด้านการบริหารจัดการ	 พบว่า	 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่า	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ผู้บริหารด�าเนินการจัดท�าวิสัยทัศน์	 ยุทธศาสตร์	 นโยบายด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ	น�าแผนยทุธศาสตร์ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไปปฏบิตัไิด้อย่างแท้จรงิ	มกีารจดั

โครงสร้างเป็นไปตามอ�านาจหน้าทีแ่ละสอดคล้องกับนโยบายของผูบ้รหิาร	มกีระบวนการและขัน้ตอนในการ

จดัและบริหารข้อมลูระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเป็นระบบ	มกีารตดิตามประเมนิผลการปฏบัิตงิานตาม

แผนและน�าไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	สอดคล้องกับแนวคิดของเฮนรี	ฟาโยล์	(Henri	Fayol,	

1949,	pp.23-24)	กล่าวว่า	ด้านการจดัองค์การ	โครงสร้างการบรหิารจดัการมคีวามชดัเจน	บคุลากรมคีวาม

รูค้วามเข้าใจในการปฏบิตังิาน	ทีร่บัผดิชอบเป็นอย่างด	ีการแบ่งงานและการมอบหมายานตรงตามต�าแหน่ง	

ความรู้ความสามารถ	หรือความถนัดของบุคลากรแต่ละบุคคล	

7.2		 การเปรียบเทยีบระดับความคิดเหน็ต่อการบรหิารงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของบุคลากรที่มี	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ต่างกัน

	 	 7.2.1		บคุลากรทีม่เีพศต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 

การบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการวางกรอบ	ระเบียบ	กฎข้องบังคับต่าง	ๆ 	ที่ต้องปฏิบัติอย่าง

ชดัเจน	มกีารตรวจสอบและก�ากบัติดตามการบรหิารงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจากสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจิตรา	 กรุณาฤทธิโยธิน	 (2547,	 หน้า	 11) ที่กล่าวว่า	 
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ความคิดเห็นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น	จะท�าให้ทราบถึงความ

เชื่อความรู้สึกและการพิจารณาต่าง	 ๆ	 ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านั้นที่ได้แสดงออกเพื่อประโยชน์ต่อ

การตอบสนองความต้องการทัง้ผูแ้สดง	และผูร้บัความคดิเหน็	และยงัเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบาย

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย	และการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ให้เป็นไปตามความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 	 7.2.2		บคุลากรทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตระหนักถึงความส�าคัญของบุคลากรที่เป็นทรัพยากรท่ีมีความส�าคัญ

ที่สุดในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ส�าเร็จ	 หากบุคลากรมีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติ

งานก็สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความรู้ความสามารถของตน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของคมสันต์	 ดอนปรีชา	

(2553,	 บทคัดย่อ)	 ปัญหาการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานีต�ารวจภูธรสมเด็จ	 อ�าเภอ

สมเด็จ	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 ผลการวิจัยพบว่า	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรสมเด็จ	 ท่ีมีช้ันอายุ	 เห็นว่ามี

ปัญหาการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยรวมและทุกด้าน	ไม่แตกต่างกัน	

	 	 7.2.3		บคุลากรทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่า	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ

สามารถ	และทักษะในการปฏิบตังิาน	โดยการสนบัสนนุให้ศกึษาต่อ	และจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรม

เพื่อให้บุคลากร	 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนเกิดความช�านาญและเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองปฏิบัติ	

ท�าให้บุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกัน	 สอดคล้องกับ 

รุง่อบุล	แรงรายบญุ	(2551,	หน้า	33)	กล่าวว่า	ความคดิเหน็	หมายถงึ	การแสดงออกทางด้านความเช่ือ	และ

ความรู้สกึต่อสิง่ใดสิง่หนึง่	โดยอาศยั	พืน้ฐานความรู	้ประสบการณ์	รวมถงึสภาพแวดล้อมเป็นส่วนช่วยให้เกดิ

การแสดงความคิดเห็นที่ดี

8.  ข้อเสนอแนะ

 8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

   8.1.1		ผลการวจิยัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก	ดงันัน้	ผูบ้รหิารหรอืผูท่ี้เก่ียวข้องควรก�าหนดเป็น

นโยบายเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ให้เป็นระบบ	ตอบสนองความต้องการ	และเป็นข้อมูลช่วย

ในการตัดสินใจได้ถูกต้องและรวดเร็ว	

	 	 8.1.2		ด้านการบริหารจัดการ	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	 ผู้บริหารควรมีนโยบายการ

ควบคมุ	ก�ากบั	ดแูลหน่วยตรวจสอบภายในขององค์กรท�าหน้าทีช่่วยควบคมุตรวจสอบ	และตดิตามประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานตามแผนและน�าไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบ

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

  8.2.1		ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

เพื่อพัฒนางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 ให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  8.2.2		ควรมกีารส่งเสรมิให้บคุคลภายนอกหรอืประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมากขึ้น	

  8.2.3		ควรมีการวจัิยเชงิปรมิาณ	และเชิงคณุภาพ	เพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนาและวางแผน

การบรหิารการส่งเสรมิให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
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10. ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์นี้	ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด	และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้	ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้ค�าแนะน�า

เป็นอย่างดมีาโดยตลอด	ขอขอบพระคณุ	ดร.สวุฒัน์	จติต์จนัทร์	อาจารย์ทีป่รกึษาหลกั	ทีก่รณุาให้ค�าปรึกษา

และเอาใจใส่ด้วยดเีสมอมาผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้เป็นอย่างยิง่จงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้	ณ	โอกาสนี	้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง	มหาวิทยาลัย	มหามกุฏราช

วิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ที่กรุณาให้ความรู้	ให้ค�าปรึกษา	ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน	ท�าให้งานวิจัยมี

ความสมบรูณ์ยิง่ข้ึน	และผูท้รงคุณวฒุทิกุท่านทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ในการตรวจสอบรวมทัง้ให้ค�าแนะน�าแก้ไข

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ	 นอกจากน้ียังได้รับความอนุเคราะห์จากสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จงัหวดัร้อยเอด็ทีไ่ด้อนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการวจิยัครัง้นีด้้วยด	ีและขอขอบคณุประชาชนที่

เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดีคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์

ฉบับนี้	ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา	มารดา	ครู	อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ 

ของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บทคัดย่อ

สารนพินธ์เรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์ดังนี	้1)	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

สาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	2)	เพื่อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบล	จตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุร

พักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ประชาชน	ที่มีเพศ	อายุ	 และอาชีพ	ต่างกันและ	3)	 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ประชาชนที่มีอายุ	ตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป	อาศัยอยู่

ในเขตทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	343	คน	เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัย	เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จ�านวน	35	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ	0.98	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ร้อยละ(Percentage)	ความถี่	(Frequency)	ค่าเฉลี่ย	( )	ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	(S.D.)	การทดสอบค่า	t-test	และค่า	F-test	โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์

ผลการวจัิยพบว่า	1)	ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารของเทศบาลต�าบล	จตรุพกัตร

พิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน	โดยเรยีงล�าดับค่าเฉลีย่จากสงูไปหาต�า่	พบว่า	ด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่สงูสดุได้แก่	ด้านการปรบัปรงุโครงสร้าง

พืน้ฐานซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	รองลงมาได้แก่	ด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	

ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก่	ด้านการจัดระเบียบชุมชน	สังคม	และการ

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2	 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก.
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รักษาความสงบเรียบร้อย	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง

ที่มีเพศ	 อายุและอาชีพต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	และ	

3)	ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุร

พักตรพิมาน	อ�าเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่ควรมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และการป้องกันปัญหาจากมลภาวะต่าง	ๆ	ควรมีการการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้

มีความเข้มแข็งและควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เขาต้องการ

ค�าส�าคัญ :	1.	ความพึงพอใจ	2.	ประชาชน	3.	การบริการสาธารณะ	4.	เทศบาลต�าบล

ABSTRACT

This	thematic	paper	served	the	purposes:	1)	to	explore	residents’	satisfaction	with	

officials’	public	services	rendered	at	Tambon	Chaturaphak	Phiman	Municipality’s	Office	in	

Chaturaphak	Phiman	district	of	Roi	Et	province,	2)	to	compare	the	former’s	satisfaction	with	

the	latter’s	public	services	rendered	at	its	office	to	variables	of	the	former’s	genders,	ages	

and	occupations,	 and	3)	 to	examine	 the	 latter’s	 suggestions	 for	enhancing	 the	 latter’s	

public	services	rendered	at	its	office.	Samples	comprised	343	residents	aged	eighteen	years	

onward,	residing	in	the	authorized	area	of	their	municipality.	The	research	instrument	was	

the	five-rating	scale	questionnaire	with	thirty-five	questions,	each	of	which	possessed	its	

reliability	at	0.98.	Statistics	used	for	the	research	included	percentage,	frequency,	mean,	

standard	deviation,	t-test	and	F-test	by	making	use	of	the	computer	software	package.	

Results	of	the	research	reveal	the	following	findings:	1)	Residents’	satisfaction	with	

officials’	public	services	 rendered	here	has	been	rated	at	 the	high	scale	 in	 the	overall	 

aspect,	as	has	in	a	single	one	of	all	aspects	taken	into	consideration.	Placing	each	aspect	

in	descending	order	of	its	mean,	they	are:	i)	improving	basic	infrastructures,	ii)	preserving	

natural	 resources	 and	 environments,	 iii)	 organizing	 community	 and	 social	 orders	 and	 

retaining	peace.	2)	The	hypothesis	testing	results	have	found	that	variables	of	the	former’s	

genders,	ages	and	occupations	show	no	significant	differences	in	their	satisfaction	with	the	

latter’s	public	services	rendered	at	its	office	in	both	the	overall	aspect	and	a	single	one.	

3)	The	former’s	suggestions	for	their	former’s	satisfaction	with	the	latter’s	public	services	

rendered	at	its	office	are	that	the	municipality	should:	preserve	and	rehabilitate	natural	

resources	 and	 environments	 to	 sustain	 abundant	 biodiversity	 and	 prevent	 them	 from	

various	pollutions,	develop	qualities	of	children’s,	 the	young’s,	women’s,	 the	extreme	
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poor’s,	and	the	less	fortunate’s	lives,	and	develop	body	groups	of	populations	to	be	su-

preme	as	to	promote	qualities	of	their	lives	they	require.	

Keywords :	1.	Satisfaction	2.	Residents	3.	Public	Services	4.	Tambon	Municipality	

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไป	อ�านาจจาก

รัฐบาลกลางได้ถ่ายโอนไปยังท้องถิ่น	ตั้งแต่การปกครอง	การศึกษา	การสาธารณสุข	สาธารณูปโภค	รวมถึง

การให้บริการในรูปแบบต่าง	ๆ	อย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไปยังสับสนในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 รวมทั้งองค์กรที่สังกัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ก็ยังไม่สามารถน�าเสนอข้อมูลบริการ	 

รวมถึงการสื่อสารไปยังประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองหรือประชาชนทั่วไป	ขาดข้อมูลที่จะเปรียบเทียบ

สมรรถนะ	(Benchmarking)	และระดับของการให้บรกิารประชาชน	ปัจจบัุนได้มกีารจดัเกบ็ข้อมลูโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดท�าข้อมูลมีการด�าเนินงานในสองรูปแบบหลัก	คือหน่วยงานแต่ละหน่วยต่างจัด

เก็บข้อมูลภายในพื้นที่	 ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ	 และแสดงผลลัพธ์ผ่านเว็บไซต์ของตน	 ปัญหาท่ีพบคือ

คณุภาพของข้อมลู	เวบ็ไซต์จะแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัศกัยภาพของหน่วยงาน	และรสนยิมในการพฒันาเวบ็ไซต์	

ส่วนใหญ่	 ขาดความสมบูรณ์	 ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	 ขาดความเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 

ส่งผลต่อจ�านวนผูเ้ยีย่มชม	และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเวบ็ไซต์	และการจดัเกบ็ข้อมลูโดยการพฒันา

ระบบข้อมูลสารสนเทศ	(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,	2542,	หน้า	97)

เทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน	เดิมมฐีานะเป็นสขุาภบิาลจตรุพกัตรพมิาน	ตามประกาศกระทรวง

มหาดไทย	 ลงวันที่	 8	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2499	 และได้เลื่อนฐานะเป็นเทศบาลต�าบล	 จตุรพักตรพิมาน	 

ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล	พ.ศ.	 2542	 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น

ก�าหนด	90	วนั	นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา	คอื	มผีลวนัที	่25	พฤษภาคม	พ.ศ.	2542	และมฐีานะ

เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.2496	มาตรา	7	วรรค	2	ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	2537	มาตรา	7	การด�าเนินงานที่ผ่านมา	เพื่อน�ามาเป็นบทเรียนในการแก้ไข

พัฒนาระบบการท�างานโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่าการประเมินมีปรัชญาส�าคัญเพื่อพัฒนาสิ่งท่ีจะ

ประเมิน	การประเมินจึงเป็นกลไกส�าคัญที่จะน�าไปสู่	การปรับปรุงและพัฒนาไม่ใช่เป็นการตรวจสอบที่เน้น

การจับผิดตามแนวคิดเดิม	ๆ	ดังค�ากล่าวที่ว่า	“Evaluation’s	most	important	purpose	in	not	prove,	

but	to	improve.”	สตัฟเฟลบีม	(Stuffle	beam,	2004,	p.1)	จากปรัชญาของการประเมินข้างต้นสะท้อน

ให้เห็นว่าหัวใจหลักส�าคัญของการประเมินเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ	 “กระบวนการเรียนรู้”	 คือกระบวนการ

ประเมนิเป็นเครือ่งมอื	(Means)	ส�าคญัในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่วเิคราะห์สงัเคราะห์องค์ความรูแ้ละถอด

บทเรียนในเรื่องนั้น	 ๆ	 ที่ได้มีการด�าเนินการไป	 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือว่ามีความส�าคัญและมีความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงที่จะก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีน�าไปสู่การปรับปรุงการพัฒนากระบวนการ

ท�างานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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ภารกิจของเทศบาลต�าบลจตุรพกัตรพมิาน	อ�าเภอจตรุพักตรพมิาน	จงัหวัดร้อยเอด็	ท่ีต้องให้บรกิาร

สาธารณะแก่ประชาชนตามเพระราชบัญญัติเทศบาล	2496	การวิจัยเรื่องนี้จ�าแนกเป็น	4	ด้าน	ได้แก่	ด้าน

การปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน	ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวติ	ด้านการจดัระเบียบชุมชน	สงัคม	และการรกัษา

ความสงบเรยีบร้อย	และด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	แต่ในการให้บรกิารสาธารณะ

แก่ประชาชนยังพบปัญหาในการด�าเนินงาน	ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	คือ	 ปัญหาท่ีเก่ียวกับการ

จดัให้มกีารบ�ารงุรกัษาทางน�า้และทางบก	ให้มนี�า้เพือ่การอปุโภค	บรโิภค	และการเกษตร	ให้มแีละบ�ารงุการ

ไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น	 ให้มีและบ�ารุงรักษาทางระบายน�้าการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน	 ๆ	

รวมทั้งการสาธารณูปการ	 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 คือ	 ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาสตรี	 

เด็ก	 เยาวชน	 ผู้สูงอายุ	 และผู้พิการ	 การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ	 ให้มีและบ�ารุงสถานท่ีประชุม	 

การกฬีาการพกัผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ	การสงัคมสงเคราะห์	และการพฒันาคณุภาพชีวติเดก็	สตรี	

คนชรา	 และผู้ด้อยโอกาสการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย	 การส่งเสริม

ประชาธิปไตย	ความเสมอภาค	และสิทธิเสรีภาพของประชาชน	การสาธารณสุข	การอนามัยครอบครัวและ

การรักษาพยาบาล	ด้านการจัดระเบียบชุมชน	สังคม	และการรักษาความสงบเรียบร้อย	พบปัญหาเกี่ยวกับ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดนิ	การผงัเมือง	จดัให้มีทีจ่อดรถ	การรกัษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง	

รวมทั้งการควบคุมอาคาร	และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พบปัญหาเกี่ยวกับการ

คุ้มครอง	 ดูแล	 และบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รักษาความสะอาดของถนน	 ทางน�้า	 

ทางเดิน	 ที่สาธารณะ	 รวมทั้งก�าจัดมูลฝอย	 สิ่งปฏิกูล	การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง	 ๆ	 (พระราช

บัญญัติเทศบาล,	2496,	หน้า	25)	

จากสภาพปัจจบัุนและปัญหาทีก่ล่าวมาข้างต้น	ผูวิ้จยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา	ความพงึพอใจของ

ประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน	อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดั

ร้อยเอด็	เพ่ือปรับปรุงพฒันาการท�างานการให้บรกิารแก่ประชาชนอย่างตรงตามความต้องการและก่อให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุดสืบไป	

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพ่ือศึกษาการให้บริการสาธารณะของเทศบาล	ต�าบลจตุรพกัตรพมิาน	อ�าเภอจตรุพักตรพมิาน	

จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตร

พิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชน	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	และประกอบอาชีพ	

2.3	เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	

3.3		 ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ท�าให้ทราบสภาพปัจจุบันของการให้บริการสาธารณะของเทศบาล	 ต�าบลจตุรพักตรพิมาน	

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.2		 ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะ

ของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.3		 ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะ

ของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.4		 ท�าให้สามารถน�าผลการวจิยัใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการสร้างความพงึพอใจของประชาชน

ที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มมากขึ้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

		 	 5.1.1		ประชากร	ได้แก่	ประชาชนมีอายุตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป	ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบล

จตรุพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวนทัง้สิน้	2,392	คน	(เทศบาลต�าบลจตรุพกัตร

พิมาน,	2559,	หน้า	25)

		 	 5.1.2		กลุม่ตัวอย่าง ได้แก่	ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน	อ�าเภอ

จตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 343	 คน	 ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ	ทาโร	 

ยามาเน่	(Taro	Yamane,	1973,	p.	5)	เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง	1)	ก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่างจากการ

ค�านวณโดยใช้สูตรของทาโร	ยามาเน่	ที่ระดับความส�าคัญ	.05	ความคลาดเคลื่อน	ร้อยละ	5	ได้กลุ่มตัวอย่าง	

343	 คน	 และ	 2)	 ใช้วิธีการสุมแบบแบ่งชั้นภูมิ	 โดยก�าหนดให้ประชาชนทุกคุ้มหมู่บ้านเป็นกลุ่มตัวอย่าง	 

แล้วน�ามาก�าหนดสัดส่วน	 โดยมีขั้นตอนการสุ่ม	 ดังนี้	 1)	 แบ่งประชากรเป็นชั้นภูมิโดยใช้คุ้มหมู่บ้านเป็นตัว

แบ่งชัน้ภมู	ิ2)	ก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างในแต่ละชัน้ภูมติามสดัส่วน	และ	3)	ท�าการสุม่แต่ละชัน้ภูมติาม

จ�านวนที่ก�าหนดไว้	โดยสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย	คือ	จับสลากแบบทดแทน	

5.2		 ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ได้แก่	 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกเป็น	4	ด้าน	คือ	1)	ด้านการ
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ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	2)	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	3)	ด้านการจัดระเบียบชุมชน	สังคม	และการ

รักษาความสงบเรียบร้อย	และ	4)	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

5.3		 ขอบเขตด้านพืน้ที	่ได้แก่	พืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน	อ�าเภอจตรุพกัตรพิมาน	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	ซึ่งประกอบด้วย	หมู่ที่	1	บ้านคุ้มใต้	หมู่ที่	2	บ้านคุ้มตลาด	และหมู่ที่	3	บ้านคุ้มเหนือ

5.4		 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการท�าวิจัย	ตั้งแต่วันที่	15	กุมภาพันธ์	2559	ถึง	31	ตุลาคม	2559

5.5		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถามแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

		 	 	 ตอนที่	1	ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	และอาชีพ

		 	 	 ตอนที่	2	ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบล

จตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	Scale)	ของลิเคิร์ท	(Likert’s	Rating	Scale)

		 	 	 ตอนที	่3	ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บริการสาธารณะ

ของเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน	อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอ็ด	เป็นลกัษณะปลายเปิด	(Open-

ended	Question)

5.6		 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	

		 	 5.6.1		ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสาร	 ต�ารา	 แนวคิดทฤษฎีและ 

งานวจิยัต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบล

จตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เพื่อน�าข้อมูลท้ังหมดมาสร้างแบบสอบถามให้

ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ศึกษา

	 	 5.6.2		สร้างแบบสอบถามโดยพจิารณาเนือ้หาให้ครอบคลมุกบัวตัถุประสงค์ในการวจิยั	นยิาม

ศัพท์	และกรอบแนวคิดในการในการวิจัย

		 	 5.6.3		การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม	ด�าเนินการเป็นล�าดับ	ดังนี้

	 	 	 	 1)		ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 ผู้วิจัยด�าเนินการตาม 

ขั้นตอน	ดังนี้	1)	น�าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	เพื่อพิจารณาความถูกต้อง

เหมาะสมของแบบสอบถามและแก้ไขตามค�าแนะน�า	2)	เสนอผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	เพื่อตรวจสอบความเที่ยง

ตรงท้ังด้านโครงสร้าง	เน้ือหา	ส�านวนภาษา	และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม

กบัข้อค�าถามประเมนิความถกูต้องโดย	ใช้สตูรค�านวณค่าดชันคีวามสอดคล้องของข้อค�าถามกบัวตัถุประสงค์	

(Item	Objective	Congruence	Index)	หรอื	IOC	(ยทุธ	ไกยวรรณ์,	2545,	หน้า	159)	และน�าแบบสอบถาม

ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้กับประชาชนที่ใช้บริการสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน	อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	30	คน	

เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ

		 	 	 	 2)		หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 โดยวิธีหาค่า	 t	 –	 test	 (บุญชม	ศรีสะอาด,	2535,	

หน้า	 94)	พิจารณาข้อที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์	 จ�านวน	34	ข้อ	 ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	 1.78–3.57	

แล้วน�าข้อทีม่ค่ีาอ�านาจจ�าแนกผ่านเกณฑ์	หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั	โดยใช้วธิคี�านวณหา

ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค	 (Cronbach’s	 Alpha	 Coefficient)	 ตามวิธีการของครอนบาค	 



ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2561 53

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

(Cronbach)	ได้ค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	0.98

5.7		 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	ค่าร้อยละ	 (Percentage)	ค่าเฉลี่ย	 ( )	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(S.D.)	และสถิติเชิงอนุมาน	คือ	การทดสอบสมมติฐาน	t-test	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	

F-test	(One	–	way	ANOVA)

6.  ผลการวิจัย

	6.1		ผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบล 

จตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 มีความพึงพอใจ	 อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดสุดคือ	 

ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	 รองลงมา	 ได้แก่	 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	 ด้านการจัดระเบียบชุมชน	สังคม	 และการรักษาความสงบเรียบร้อย	 

ตามล�าดับ	

	6.2		ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	และอาชีพ	

	 	 สมมุติฐานที่	1	พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	

	 	 สมมุติฐานที่	 2	 พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ 

ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	

	 	 สมมุติฐานที่	3	พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน	มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	

6.3		 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เรียงล�าดับตามความถ่ีจากมากไปหาน้อย	

คือ	 ควรมีการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์	 และการป้องกัน

ปัญหาจากมลภาวะต่าง	ๆ	ควรมีการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก	 เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้ยากไร้	

และผูด้้อยโอกาส่งเสรมิและพฒันากลุม่องค์กรประชาชนให้มคีวามเข้มแขง็	และควรให้ประชาชนมส่ีวนร่วม

อย่างแท้จริงในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เขาต้องการ

7.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัย	 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	สามารถน�าผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามา

อภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้	
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7.1		 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมาน	

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า	 

สถานทีต่ัง้อยูใ่กล้กบัถนนใหญ่	ท�าให้ผู้รบับรกิารได้รับความสะดวกยิง่ข้ึน	ประกอบกบัเทศบาลได้รบัการพฒันา 

การท�างานของเจ้าหน้าทีท่กุฝ่ายให้มีความรวดเรว็	และเรยีบร้อย	เป็นไปตาม	พ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวก

ในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ	พ.ศ.	2558	ของวษิณ	ุเครอืงาม (2558,	หน้า	54)	ท่ีว่า	ทุกส่วนราชการ 

ที่ติดต่อกับประชาชน	 กฎหมายบังคับให้มีคู่มือติดต่อราชการ	 ต้องบอกด้วยว่าใครคือเจ้าหน้าที่	 ต้องติดต่อ

ใครบ้างใช้เวลาเท่าไหร่	เช่น	ควรมกีารบอกว่าจะต้องมกีารตดิต่อ	หากระบเุวลาไว้ถ้าเลยเวลาเจ้าหน้าทีถ่อืว่า	

มีความผิด	กฎหมายนี้ก�าหนดว่า	เมื่อส่วนราชการท�าคู่มือแล้ว	จะต้องส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	เป็นผู้ตรวจก่อนจะเผยแพร่	และจะต้องมีใส่ไว้ในเว็บไซต์เพื่ออ�านวยความสะดวกให้

กับประชาชนกรณีที่จะต้องมีการขอเอกสารเพิ่มเติม	 จะมีการขอได้เพียงครั้งเดียว	 ถ้าขออีกครั้งเจ้าหน้าที่

ถือว่ามีความผิด	และในการพิจารณาการอนุมัติต้องอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	ต้องระบุให้ชัดว่าต้อง

เอาส�าเนาหรือถ่ายเอกสารหลักการของการสร้าง	 พ.ร.บ.นี้	 คือ	 ส่งเสริมให้ทุกกระทรวงตั้งศูนย์บริการร่วม	

เพ่ือให้ประชาชนมาติดต่อทีเ่ดียว	โดยจะต้ังทกุจงัหวดัเพือ่ให้เกดิความสะดวกกับประชาชน	สอดคล้องกบัผล

การวิจัยของเสาวรัตน์	บุษรานนท์	และอารดา	ลีชุติวัฒน์	(2557,	บทคัดย่อ) ได้ศึกษา	“ความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการกรณศีกึษาเทศบาลต�าบลนาขยาด	อ�าเภอควนขนนุ	จงัหวดัพทัลงุ”ผลการวจิยั	พบว่า	ผูร้บับรกิาร

มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลนาขยาด	อ�าเภอควนขนนุ	จงัหวดัพัทลงุ	โดยภาพรวมอยู่

ในระดับพอใจมาก	(3.60±0.60)	และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ใน

ระดบัพอใจมาก	6	ด้าน	ได้แก่	ด้านเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ	(3.71±0.52)	ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บรกิาร	

(3.64±0.51)	ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก	(3.55±0.49)	ด้านสาธารณสขุ	(3.81±0.52)	ด้านสงัคม/สวสัดกิาร	

(3.74±0.52)	และด้านการศกึษา	(3.74±0.51)	และระดบัพอใจปานกลาง	1	ด้าน	คอื	ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน/

สาธารณปูโภค	(3.00±0.71)	นอกจากนีม้ข้ีอเสนอแนะให้ปรบัปรงุระบบน้าท้ังปรมิาณ	และคณุภาพ	(น�า้ดืม่)	

สภาพถนนระบบไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง	 และในครัวเรือนและระบบการดูแลซ่อมแซมอย่างสม�่าเสมอ	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้	

	 	 1)		ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	 พบว่า	 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 พบว่า	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ได้แก่	

“การให้มีและบ�ารุงรักษาทางระบายน�้า”	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 รองลงมา	 ได้แก่	 “การให้บริการ

แหล่งน�า้สาธารณะเพือ่ใช้ในการเกษตร”	ซึง่มค่ีาแปลผลอยู่ในระดบัมาก	และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	ได้แก่	

“ภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการการขยายระบบเครือข่ายของถนน”	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับมาก	 สอดคล้องกับผลการวิจัยของเบญจวรรณ	 วรรณทวีสุข (2556,	 บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาวิจัย	 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลแสนตุ้ง	 อ�าเภอเขาสมิง	 จังหวัด

ตราด	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบล

แสนตุ้ง	อ�าเภอเขาสมิง	จังหวัดตราด	ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก	

	 	 2)		ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีติ พบว่า	โดยรวมมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อ	โดยเรยีงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่	“ท่านมีความพึง
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พอใจต่อการส่งเสรมิสนบัสนนุช่วยเหลอืผูป่้วยเป็นโรคตดิต่อ	และผูป่้วยเอดส์ในเขตเทศบาลต�าบลจตรุพกัตร

พิมานเพียงใด”	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	รองลงมาได้แก่	“ท่านมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการ

ป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพตดิในเขตเทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิานเพยีงใด”	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	

และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	ได้แก่	“ท่านมคีวามพึงพอใจต่อการส่งเสรมิประชาธปิไตย	ความเสมอภาค	และ

สิทธิเสรีภาพของประชาชนเพียงใด”	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ไพบูลย์	

ศิลาวราเวทย์	และทิฆัมพร	คุ้มวงศ์	(2551,	บทคัดย่อ)	ที่ได้วิจัยเรื่อง	ความพึงพอใจของผู้มารับบริการจาก

เทศบาลต�าบลท่าล้อ	 อ�าเภอท่าม่วง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ผลการศึกษา	พบว่า	 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ให้บริการ	พบว่า	เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	โดยจ�าแนกตามล�าดับดังนี้	เจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแก่ผู้มารับบริการ	เช่น	การยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะ	และมีความสุภาพ

เป็นล�าดบัมากทีส่ดุ	รองลงมาคอืเจ้าหน้าทีข่องเทศบาลเป็นบคุคลทีม่คีวามซือ่สตัย์สจุรติ	ไม่มกีารเรยีกรบัผล

ประโยชน์ตอบแทนใด	ๆ	จากการให้บริการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถาม

ทุกประเด็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจนกระทั่งหมดความสงสัยตามล�าดับ	

	 	 3)		ด้านการจัดระเบียบชุมชน	สังคม	 และการรักษาความสงบเรียบร้อย	 พบว่า	 โดยรวมมี

ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุ	

พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่	“ท่านพึงพอใจต่อการควบคุมอาคารเพียงใด”	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 

รองลงมาได้แก่	“ท่านพึงพอใจต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือเพียง

ใด”	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	ได้แก่	“ท่านพึงพอใจต่อการคุม้ครองดแูลและ

รักษาทรัพย์สินอันเป็น	 สาธารณสมบัติของแผ่นดินเพียงใด”	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับ

งานวจิยัของวรีะชยั	จฬุาวงศ์สวัสดิ ์(2553,	บทคดัย่อ)	ได้ศกึษาเรือ่ง	ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการ

ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลท่าพริกเนินทราย	อ�าเภอเมืองตราด	จังหวัดตราด	พบว่า	ระดับความ

พึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน	

	 	 4)		ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พบว่า	 โดยรวมมีความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด	พบว่า	ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก	่“ทา่นมีความพึงพอใจตอ่เทศบาลต�าบลจตุรพักตรพิมานในการดแูลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพียงใด”	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 รองลงมา	 ได้แก่	 “เทศบาลต�าบลจตุร

พกัตรพมิานมกีารขดุลอกคลองท�าการระบายน�า้ป้องกนัปัญหาน�า้ท่วมอยูเ่สมอ”	ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบั

มาก	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	ได้แก่	“ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดสถานที่ส�าหรับออกก�าลังกายพักผ่อน

หย่อนใจเพียงใด”	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของพินิจ	 ดวงจินดา	 (2554,	

บทคดัย่อ) ได้ศกึษา	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลแม่ขร	ีต�าบล

ตะโหมด	 จังหวัดพัทลุง	 ผลการวิจัยพบว่า	 โดยรวมมีความพอใจด้านการศึกษามากท่ีสุด	 รองลงมา	 คือ	 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	ด้านเศรษฐกจิ	และมคีวามพงึพอใจด้านโครงสร้างพืน้ฐานตามล�าดบั

7.2		 การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลจตุรพักตร-

พิมาน	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชน	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	และประกอบอาชีพ
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	 	 7.2.1		ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมไม่แตกต่างกัน	 ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้	สอดคล้องกับงานวิจัยของอัษฎา	ผาใต้	(2557,	บทคัดย่อ)	ที่ได้ศึกษาวิจัย	ความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต�าบลตองโขบ	อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ	จังหวัดสกลนคร	กลุ่มที่มี

เพศต่างกัน	มีระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต�าบลตองโขบ	โดยภาพรวมและรายด้านไม่

แตกต่างกัน	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของไพวัลย์	 ชลาลัย	 (2550,	 บทคัดย่อ)	 เรื่องความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บรกิารของพนกังานเทศบาลต�าบลคลองใหญ่	อ�าเภอคลองใหญ่จงัหวดัตราด	พบว่า	เพศ

ชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานเทศบาลต�าบลคลองใหญ่	ไม่แตกต่างกัน	

 	 	 7.2.2		ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมไม่แตกต่างกัน	 ไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	สอดคล้องกบังานวจิยัของมนสันนัท์	ตันเกยีรติ	(2553,	บทคดัย่อ)	ได้ศกึษาวจิยัความพึงพอใจ 

ของประชาชนต่อการบริการด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต�าบลกาญจนดิษฐ์	 อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีจ�าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล	พบว่า	อายแุตกต่างกนั	มคีวามพงึพอใจของประชาชนต่อ

การให้บริการจัดเก็บภาษีอากรของเทศบาล	 ต�าบลกาญจนดิษฐ์	 อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ไม่แตกต่างกัน	 ที่ผลการการศึกษาเป็นเช่นนี้	 อธิบายได้ว่า	 อายุของกลุ่มตัวอย่างไม่ส่งผลต่อระดับความ 

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล	 แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุต่างกัน	 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ	วรรณทวีสุข	 (2556,	บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาวิจัย	 ระดับความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลแสนตุ้ง	 อ�าเภอเขาสมิง	 จังหวัดตราด	 พบว่า	

ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบล 

แสนตุ้ง	อ�าเภอเขาสมิง	จังหวัดตราด	ไม่แตกต่างกัน	ทั้งนี้	อาจอภิปรายได้ว่า	อายุของกลุ่มตัวอย่างไม่ส่งผล

ต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล	 แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุ

ต่างกัน

	 	 7.2.3		ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลจตุรพักตรพิมาน	 อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมไม่แตกต่างกัน	 ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้	สอดคล้องกับงานวิจัยของอัษฎา	ผาใต้	 (2557,	บทคัดย่อ)	ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บรกิารของเทศบาลต�าบลตองโขบ	อ�าเภอโคกศรสีพุรรณ	จงัหวดัสกลนคร	กลุม่ทีมี่อาชพี

ต่างกัน	มีระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต�าบลตองโขบ	โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตก

ต่างกัน	และสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ	วรรณทวีสุข (2556,	บทคัดย่อ)	ที่ได้ศึกษา	ระดับความ

พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลแสนตุ้ง	 อ�าเภอเขาสมิง	 จังหวัดตราด	

พบว่า	ประชาชนท่ีมอีาชพีต่างกนัมคีวามพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบล

แสนตุง้	อ�าเภอเขาสมงิ	จงัหวดัตราด	ไม่แตกต่างกนั	ทัง้นี	้อาจอภปิรายได้ว่า	อาชพีของกลุม่ตวัอย่างไม่ส่งผล

ต่อระดบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะของเทศบาล	แม้ว่ากลุม่ตวัอย่างมอีาชีพ

ต่างกัน
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8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

   8.1.1		ผลการวิจัยพบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ

เทศบาลต�าบลจตรุพกัตรพมิาน	อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบั

มาก	 ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานการด�าเนินงานไว้และมีนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีของ

เทศบาลออกประชาคมเพื่อส�ารวจปัญหาด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	ปัญหาด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน	สังคม	 และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อพัฒนาการให้บริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้นต่อไป

	 	 8.1.2		การจัดท�าโครงการอย่างต่อเนือ่งในแต่ละด้าน	คอื	ด้านการปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐาน

ต้องจัดให้มีโครงการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการอ�านวยความสะดวก	และเชื่อมเส้นทางการคมนาคมระหว่าง

กัน	และปรับปรุงแหล่งน�้าอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรและการไฟฟ้าด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ต้องจัด

ให้มีโครงการต่อเนื่องเกี่ยวกับการแสวงหาทางยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้กินดีอยู่ดีไม่ขัดสน	 

ด้านความมัน่คงและเสรมิสร้างสนัติสขุต้องสร้างความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของด้านการจัดระเบียบ

ชมุชน	สงัคม	และการรกัษาความสงบเรยีบร้อยต้องจดัให้มโีครงการต่อเนือ่งเกีย่วกบัการพฒันาให้ประชาชน

ในสงัคมทีมี่หลากหลายทางศาสนาและวฒันธรรมให้อยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างมคีวามสขุ	และด้านการอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องจัดให้มีโครงการต่อเนื่องเก่ียวกับ	 การบ�าบัดฟื้นฟูและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติสร้างจิตส�านึกให้เยาวชนและประชาชนรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 และการวิจัยเชิงปริมาณ	 

(Quantitative	Research)	การให้บรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบลด้านการจดัระเบยีบชมุชน	สงัคม	และ

ด้านการรกัษาความสงบเรียบร้อย	เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาและวางแผนการบรหิารการส่งเสริมการให้

บรกิารสาธารณะของเทศบาลต�าบลโดยให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาการให้บรกิาร

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�าบลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

	 	 8.2.2		ควรศึกษาเชิงส�ารวจปัญหาและความต้องการเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะด้าน

การจัดระเบียบชุมชน	 สังคม	 และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยท่ีแท้จริงของประชาชน	 เขตเทศบาล

ต�าบล	ทกุอ�าเภอ	เพือ่ได้ประโยชน์ในการวางแผนพฒันาให้สอดคล้องกบัความต้องการและความจ�าเป็นของ

ประชาชนต่อไป
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10.  ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์นี้	ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด	และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้	ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้ค�าแนะน�า

เป็นอย่างดมีาโดยตลอด	ขอขอบพระคณุ	ดร.สวุฒัน์	จติต์จนัทร์	อาจารย์ทีป่รกึษาหลกั	ทีก่รณุาให้ค�าปรึกษา

และเอาใจใส่ด้วยดเีสมอมาผูว้จิยัรูส้กึซาบซ้ึงเป็นอย่างยิง่จงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้	ณ	โอกาสนี	้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทกุท่านในสาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครองมหาวทิยาลยัมกฏุราชวทิยาลยั	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ที่กรุณาให้ความรู้	 ให้ค�าปรึกษา	 ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน	 ท�าให้งานวิจัยมีความ

สมบรูณ์ยิง่ขึน้และผูท้รงคุณวฒุทิกุท่านทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ในการตรวจสอบรวมทัง้ให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครือ่ง

มือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ	 นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากนายกเทศมนตรีต�าบลจตุรพักตร

พมิาน	ทีไ่ด้อนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการวจิยัครัง้นีด้้วยด	ีและขอขอบคณุประชาชนทีเ่ป็นกลุม่

ตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดีคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี	้ 

ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา	มารดา	ครู	อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ  

อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

Police Officers’ Motives for their duty performance under Chiang Khwan 

Police Station, Chiang Khwan District, Roi Et 

ร้อยต�ารวจเอก	จารุพัฒน์	สร้างพล1

Pol.Capt.Jarupat	Srangpol

รองศาสตราจารย์อุดม	พิริยสิงห์2

Assoc.	Prof.	Udom	Phiriyasing

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์	ดังนี้	 1)	 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ

สถานตี�ารวจภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญั	จังหวดัร้อยเอด็	2)	เพือ่เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าที่

ของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีชั้นข้าราชการต�ารวจ	

อายรุาชการ	และระดบัการศกึษาต่างกนั	และ	3)	เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะในการเสรมิสร้างแรงจงูใจในการ	

ปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ	สถานีต�ารวจภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	กลุม่ตวัอย่าง

ได้แก่	ข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภูธรเชียงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	64	คน	ก�าหนด

ขนาดตัวอย่างโดยวิธี	เทียบตารางของเครจซี่และมอร์แกน	(R.V.	Krejcie	and	D.W.	Morgan)	เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	 จ�านวน	 25	 ข้อ	 มีค่าความเช่ือมั่น 

ทั้งฉบับเท่ากับ	.93	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t-test	และ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One	Way	ANOVA:F-test)	และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์	

ผลการวจิยัพบว่า	1)	แรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชยีงขวญั	

อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวม	อยูใ่นระดับมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยูใ่นระดับมาก	

สี่ด้านอยู่ในระดับปานกลางหนึ่งด้าน	 เรียงจากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้แก่	 ด้านความส�าเร็จของงาน	

ด้านการยอมรบันบัถอื	ด้านความรับผดิชอบ	ด้านลกัษณะของงาน	และด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าท่ี	

2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ที่มีชั้นข้าราชการต�ารวจ	อายุราชการ	และระดับการศึกษาต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	

1 นกัศกึษาปรญิญาโท	สาขาวิชารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลัยวทิยาเขตร้อยเอด็.
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ	สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด.	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก.
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โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	และ	3)	ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต�ารวจ	สถานีต�ารวจภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวัญ	จงัหวดัร้อยเอด็ล�าดบัตามความถีจ่ากมากไป
หาน้อยสามอันดับแรก	ได้แก่	ควรสนับสนุนให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นควรประชาสัมพันธ์ผล
งานเด่น	ๆ 	ของหน่วยงานให้ประชาชนทราบเป็นระยะและควรส่งเสรมิให้ผูใ้ต้บังคบับัญชาเสนอความคิดเหน็
ในการปฏิบัติหน้าที่

ค�าส�าคัญ : 1.	แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	2.	ข้าราชการต�ารวจ	3.	สถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ

ABSTRACT

The	purposes	of	this	thematic	paper	were	to:	1)	study	police	officers’	motives	for	
their	duty	performance	under	Chiang	Khwan	police	station,	Chiang	Khwan	district,	Roi	Et	
province	2)	compare	the	motivation	of	the	police	officers	whose	ranks,	years	in	service,	
and	 educational	 backgrounds	 are	 different	 3)	 gather	 suggestions	 in	 promoting	 police	 
officers’	motives	for	their	duty	performance	under	Chiang	Khwan	police	station,	Chiang	
Khwan	district,	Roi	Et	province.	The	group	of	samples,	designed	by	using	R.V.	Krejcie	and	
D.W.	Morgan	 table	 as	 reference,	 comprised	 64	 police	 officers	 in	 Chiang	 Khwan	 police	 
station,	Chiang	Khwan	district,	Roi	Et	province.	The	twenty	five	different	items,	found	on	
the	five-rate-scale	questionnaire,	with	the	reliability	at	.93	was	utilized	as	an	instrument.	
The	 data	 was	 computed	 and	 analyzed	 by	 using	 percentages,	means,	 and	 standard	 
deviation,	t-test	and	F-test	(One	Way	ANOVA).

The	results	reported	that	1)	The	police	officers’	motives	for	their	duty	performance	
under	Chiang	Khwan	police	station,	Chiang	Khwan	district,	Roi	Et	province	were	at	high	
level	in	overall	aspect.	In	a	determined	individual	aspect,	four	different	aspects	were	at	
high	level	and	one	aspect	was	at	medium	level.	Those	could	be	sorted	 in	descending	
order	as	follows;	achievement,	recognition,	responsibility,	job	specification,	and	career	path.	
2)	The	finding	of	comparison	showed	that,	despite	of	the	variety	of	ranks,	years	in	service,	
and	 educational	 backgrounds,	 there	was	 no	 difference	 signified	 to	 the	 police	 officers’	 
motives	 for	 their	 duty	performance	under	Chiang	Khwan	police	 station,	Chiang	Khwan	
district,	Roi	Et	province	in	both	individual	and	overall	aspects.	3)	The	top-three-suggestions	
in	promoting	police	officers’	motives	for	their	duty	performance,	ranked	from	most	to	least,	
were	as	follows;	the	further	study	in	higher	level	should	be	supported,	the	outstanding	
works	should	be	publically	and	occasionally	announced,	and	the	subordinates’	point	of	
views	due	to	their	duty	performance	should	be	granted.

Keywords :	1.	Motives	for	Duty	Performance	2.	Police	Officer	3.	Chiang	Khwan	Police	Station
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

แรงจงูใจเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อการแสดงพฤตกิรรมของบคุคลในลกัษณะเป็นแรงกระตุน้ให้เกดิความ

ต้องการอย่างใดอย่างหนึง่	นกัจติวทิยาเชือ่ว่าพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้อย่างหลากหลายของมนษุย์แฝงไว้ด้วยแรง

จงูใจทัง้สิน้	การศกึษาค้นคว้าเรือ่งแรงจูงใจจะท�าให้สามารถคาดเดาถึงแนวโน้มของการเกดิพฤติกรรมได้ค่อน

ข้างใกล้เคียง	 นอกจากนั้นยังท�าให้สามารถศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมได้ถูกต้อง	 ดังนั้นในการ

ท�างาน	 แรงจูงใจจึงมีผลต่อการท�างานในองค์การมาก	 เพราะมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการท�างาน	

และต่อผลผลิตขององค์การ	(ปรียาพร	วงศ์อนุตรโรจน์,	2544,	หน้า	15)	

การสร้างแรงจูงใจในการปฏบิติังานหรอืปฏิบัตหิน้าท่ีมอีงค์ประกอบหรอืปัจจัยส�าคญัเกีย่วข้องหลาย

ประการ	ดังที่	เฮิร์ซเบิร์กและคณะ	(Herzberg	and	the	others,	1959,	p.	7173	อ้างใน	พวงเพชร	วัชรอยู่, 

2546,	หน้า	36-37)	ได้เสนอปัจจยัท่ีเกีย่วกบังานโดยตรงทีท่�าให้ผู้ปฏบิตังิานชอบและรกังาน	ท�าให้ทกุคนใน

องค์การปฏิบตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้	คอืปัจจยัจงูใจ	(Motivation	Factors)	มห้ีาประการได้แก่	

ความส�าเร็จของงาน	การยอมรับนับถือ	ลักษณะงาน	ความรับผิดชอบ	และความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่	

ส่วนอกีปัจจยัหน่ึงทีม่คีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัสิง่แวดล้อมภายนอกของงาน	และช่วยลดความไม่พอใจในงาน	

คือปัจจัยค�้าจุน	(Hygiene	Factors)

ข้าราชการต�ารวจ	เป็นข้าราชการสงักดัส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีได้รับการปรับเปล่ียน 

จากกรมต�ารวจ	สงักดักระทรวงมหาดไทย	มาเป็นหน่วยงานทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบัของนายกรฐัมนตร	ีหน้าที่

หลักของข้าราชการต�ารวจคือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ประเทศ	จงึมหีน่วยงานอยูท่ัว่ประเทศ	ทัง้ในส่วนกลาง	ระดบัจงัหวดั	ระดบัอ�าเภอ	และในบางต�าบล	ส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาตปิระกอบด้วยก�าลงัพลจ�านวนมาก	ประมาณสองแสนกว่าคน	เป็นหน่วยงานทีใ่หญ่มาก	ท�าให้

คนทั่วไปเข้าใจว่า	ต�ารวจเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพมาก	แต่ในความเป็นจริงในส่วนงานของต�ารวจยังต้องมี

การปรับปรุงและพัฒนาอีกหลายด้าน	โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพการท�างาน	คุณธรรม	จริยธรรม	รวมถึง

การสร้างความเชือ่ถอืศรทัธาให้เป็นทีย่อมรบัของประชาชน	ในอกีด้านหนึง่	การท�างานของต�ารวจม	ีผลกระ

ทบต่อสังคม	 เช่น	 การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มคนท่ีอาศัยการท�างานของต�ารวจอ�านวยความ

สะดวกให้กบัตนเอง	โดยการจ่ายค่าตอบแทนกบัต�ารวจ	เช่นบ่อนการพนนั	หวยใต้ดนิ	และเศรษฐกจิมดื	ท�าให้

การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	 ดังนั้นโดยพื้นฐานอาชีพของต�ารวจเป็นอาชีพท่ีต้องแก้ไข

เกือบทุกปัญหาที่ต้องท�าให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม	 (สังศิต	 พิริยะรังสรรค์,	 2548,	 หน้า	 101)	

ข้าราชการจึงต้องมีขวัญก�าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่

สถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	เดิมเป็นสถานีต�ารวจระดับกิ่งอ�าเภอ	

ประกอบด้วยก�าลังพล	76	นาย	เป็นต�ารวจชั้นสัญญาบัตร	30	นาย	ต�ารวจชั้นประทวน	46	นาย	รับผิดชอบ

พื้นที่	284.92	ตารางกิโลเมตร	5	ต�าบล	85	หมู่บ้าน	ประชากร	36,595 คน	จ�านวนข้าราชการต�ารวจถือได้

ว่ายังมีจ�านวนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่และจ�านวนประชากร	 จากภาระหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ี	

ระหว่างเดือนตุลาคม	 2557	 ถึงตุลาคม	 2558	 ที่ผ่านมามีคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า	 

สารระเหย	ประทษุร้ายต่อร่างกายและเพศ	ปัญหาการทะเลาะวิวาทของกลุม่วัยรุน่	คดกีารพนนัและอาวุธปืน 

และยงัมกีารร้องขอเกีย่วกบัการอ�านวยความสะดวกการจดัการจราจร	การปฏบิตัหิน้าทีป่ราบอทิธพิลเถือ่น	
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เช่น	การขายหวย	ขบวนการยาเสพติด	ตลอดจนการท�างานบริการประชาชน	(สถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ,	

2558,	 หน้า	 3)	 เม่ือพิจารณาปริมาณงานที่รับผิดชอบของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	 

เปรียบเทียบกับเนื้อที่	และจ�านวนประชากรแล้ว	ถือได้ว่าข้าราชการต�ารวจปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างหนัก	และ

งานลักษณะนี้หากข้าราชการต�ารวจไม่ได้รับแรงจูงใจที่เหมาะสม	 เช่น	 การขาดความเอาใจใส่ของผู้บังคับ

บัญชา	 เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ทันสมัย	หรือความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่ไม่สอดคล้องกับงานที่

ปฏิบัติ	จะท�าให้มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง

ผู้วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการต�ารวจ	 มีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ข้าราชการต�ารวจ	สถานตี�ารวจภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	เพือ่น�าผลจากการวจิยัเสนอ

ผู้บังคับบัญชาสถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	 ใช้เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	

ของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	

อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	

2.2		 เพ่ือเปรียบเทยีบแรงจงูใจในการปฏิบตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชยีงขวญั 

อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีชั้นข้าราชการต�ารวจ	อายุราชการ	และระดับการศึกษาต่างกัน	

2.3		 เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะในการเสรมิสร้างแรงจงูใจในการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ	

สถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ข ้าราชการต�ารวจ	 สถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร ้อยเอ็ด 

ที่มีชั้นข้าราชการต�ารวจต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	แตกต่างกัน

3.2		 ข้าราชการต�ารวจ	 สถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ท่ีมีอายุ

ราชการต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	แตกต่างกัน

3.3		 ข้าราชการต�ารวจ	สถานตี�ารวจภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวัญ	จงัหวดัร้อยเอ็ด	ทีม่รีะดบัการ

ศึกษาต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ได้ทราบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ	 สถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	 

อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	

4.2		 ได้ทราบผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิติัหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ	สถานตี�ารวจ

ภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	ทีม่	ีชัน้ข้าราชการต�ารวจ	อายรุาชการ	และระดบัการศกึษา	

ต่างกัน	
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4.3		 ได้ทราบข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี	 ของข้าราชการต�ารวจ	

สถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	

4.4		 ผลการวจิยัสามารถน�าเสนอเพือ่เป็นข้อมลูในการเสรมิสร้างและพฒันาแรงจูงใจในการปฏบิตัิ

หน้าที่	ของข้าราชการต�ารวจ	สถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญั 

จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	76	คน	(สถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ,	2558,	หน้า	2)		

5.2		 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ข้าราชการต�ารวจ	สถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	จ�านวน	64	คน	การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	(Sample	Size)	โดยเทียบกับตารางของเครจซี่และ

มอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan,	1970,	p.	267,	อ้างถึงใน	กัลยา	วานิชย์บัญชา,	2548,	หน้า	19)	ในกรณี

นี้จ�านวนกลุ่มประชากรไม่ตรงกับจ�านวนกลุ่มประชากรในตารางของเครจซี่และมอร์แกน	ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการ

เทียบบัญญัติไตรยางศ์หาจ�านวนกลุ่มตัวอย่างคงที่	มีรายละเอียด	ดังนี้

 	 จากตารางเครจซี่และมอร์แกน	ประชากร	75	คน	เป็นกลุ่มตัวอย่าง	63	คน	ประชากร	80	คน 

เป็นกลุ่มตัวอย่าง	66	คน	ดังนั้น	ประชากรเพิ่มขึ้น	5	คน	กลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น	3	คน	

		 	 ประชากรในการวจิยั	คอื	76	คน	เพ่ิมจากฐาน	75	คน	เป็น	1	คน	เทียบบญัญตัไิตรยางศ์	ดงันี้

	 	 	 ประชากรเพิ่ม	5	คน	กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม	3	คน

	 	 	 ประชากรเพิ่ม	1	คน	กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม	3	x	1	/	5	คน	=	0.60	คน

		 	 	 ปัดเศษทศนิยม	=	1	คน	

		 	 	 น�าไปรวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นฐานได้	 =	63	+	1	=	64	คน

5.3		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถาม	(Questionnaire)	แบ่งเป็นสาม	ตอนดังนี้

	 	 ตอนที่	 1	 เป็นค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 เป็นแบบส�ารวจ

รายการ	(Checklist)	จ�าแนกเป็นชั้นข้าราชการต�ารวจ	อายุราชการ	และระดับการศึกษา

	 	 ตอนที่	2	เป็นแบบสอบถามปลายปิด	(Close	Ended	Questionnaire)	เกี่ยวกับแรงจูงใจใน

การปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็โดยแบ่ง

ระดบัแรงจูงใจในการปฏบิติัหน้าทีเ่ป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลเิคร์ิต	(Likert’s	Scale)	5	ระดบั	

ได้แก่	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	

	 	 ตอนที่	3	เป็นแบบสอบถามปลายเปิด	(Open	Ended	Questionnaire)	เกี่ยวกับข้อเสนอ

แนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	 อ�าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด	

5.4		 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถติิเชงิอนมุาน	คอื	การทดสอบค่าท	ี(t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว	

F-test	(One-way	ANOVA)



ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2561 65

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผูต้อบแบบสอบถามจ�านวน	64	คน	พบว่า	เป็นข้าราชการต�ารวจชัน้ประทวน	จ�านวน	39	คน	

คดิเป็นร้อยละ	60.94	มอีายรุาชการ10	–	20	ปีจ�านวน	31	คน	คดิเป็นร้อยละ	48.44	และ	มกีารศึกษาระดบั

ปริญญาตรีและสูงกว่าจ�านวน	40	คน	คิดเป็นร้อยละ	62.50

6.2		 แรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชียงขวัญ	อ�าเภอเชยีงขวญั 

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากสี่ด้าน	 และอยู่ในระดับ

ปานกลางหนึ่งด้าน	 เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย	 ได้แก่	 ด้านความส�าเร็จของงานด้านการยอมรับ

นับถือ	ด้านความรับผิดชอบ	ด้านลักษณะของงาน	และด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่ตามล�าดับ

6.3		 ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏิบตัหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชยีง

ขวัญ	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีชั้นข้าราชการต�ารวจ	อายุราชการ	และระดับการศึกษาต่างกันมี

แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

6.4		 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ	สถานตี�ารวจ

ภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	ล�าดบัตามความถี่จากมากไปหาน้อย	สามอนัดับแรก	มดีังนี้	

ควรสนับสนุนให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนควรประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นๆ	 ของหน่วยงานให้

ประชาชนทราบเป็นระยะและควรส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 ผลการวเิคราะห์แรงจูงใจในการปฏบัิติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภูธรเชียงขวญั	

อ�าเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธร

เชียงขวัญ	 อ�าเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

ข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญัจงัหวดัร้อยเอ็ดมแีรงจงูใจในการปฏิบตัหิน้าที่	

เช่น	 ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ส�าเร็จความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนผู้บังคับบัญชาและ

ประชาชนยอมรับความรู้ความสามารถหน้าที่ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

หน้าทีท่ีป่ฏบิตัริะบไุว้ในแผนชดัเจน	หน้าทีท่ีร่ับผดิชอบตรงตามตามความรูค้วามสามารถและประสบการณ์

ในการท�างาน	สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชิต	เคนหาญ	(2555,	หน้า	82)	ที่ได้ศึกษา	แรงจูงใจในการปฏิบัติ

งานของข้าราชการต�ารวจ	สถานีต�ารวจภูธรพนมไพร	อ�าเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการศึกวิจัย	พบว่า

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรพนมไพร	 อ�าเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด	

โดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	 รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิราช	 ค�ารินทร์	 (2556,	 หน้า	 79)	 ท่ีได้ศึกษา	 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ	 สถานีต�ารวจภูธรกุดรัง	 อ�าเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคาม	 

ผลการวจิยั	พบว่าแรงจูงใจในการปฏบิติังานของข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภูธรกดุรงัอ�าเภอกุดรงั	จงัหวัด

มหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 1)		ด้านความส�าเรจ็ของงาน	พบว่า	แรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานี

ต�ารวจภธูรเชยีงขวัญ	อ�าเภอเชยีงขวญัจงัหวดัร้อยเอด็โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและมค่ีาเฉลีย่มากกว่าทกุด้าน

ผลการวจัิยปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวัญจงัหวดั
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ร้อยเอ็ดมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่สูงเช่นความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ส�าเร็จความส�าเร็จในการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการปฏิบัติงานมีคุณภาพ	และสามารถน�าผลงานไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้	สอดคล้องกับ

แนวคิดของเพ็ญศรี	วายวานนท์	 (2549,	หน้า	29)	ในการพิจารณาประโยชน์ของแรงจูงใจคือประโยชน์ต่อ

บุคลากร	ได้แก่	การสนองต่อความต้องการของบุคลากรและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายท�าให้พนักงานมีขวัญและ

ก�าลังใจไม่เบื่อหน่ายงานและทุ่มเทกับการท�างานเต็มที่ท�าให้องค์การประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

ดังน้ันจงึท�าให้แรงจูงใจในการปฏบิติัหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชียงขวญั	อ�าเภอเชียงขวญั

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านความส�าเร็จของงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิราช	 

ค�ารินทร์	(2556,	หน้า	79)	ที่ได้วิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ	สถานีต�ารวจภูธรกุดรัง	

อ�าเภอกุดรัง	จังหวัดมหาสารคาม	ผลการวิจัย	พบว่า	ด้านความส�าเร็จของงานอยู่ในระดับมาก

	 	 2)		ด้านการยอมรับนับถือ	พบว่า	 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานี

ต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมากผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้

อภปิรายได้ว่าข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญัจงัหวดัร้อยเอด็มแีรงจงูใจในการ

ปฏบิตัหิน้าทีด้่านการยอมรบันับถอืเช่นผูบ้งัคับบญัชายอมรบัความรูค้วามสามารถเพ่ือนร่วมงานยอมรบัความ

รูค้วามสามารถประชาชนยอมรบัความรูค้วามสามารถและยกย่องชมเชยแสดงความยนิด	ีในการปฏบิตัหิน้าที่

สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิชิต	 เคนหาญ	 (2555,	 หน้า	 82)	 ที่ได้ศึกษา	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรพนมไพร	 อ�าเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด	 ผลการวิจัย	 พบว่าด้านการ

ยอมรับนับถือ	อยู่ในระดับมาก

	 	 3)		ด้านลักษณะของงาน	 พบว่า	 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานี

ต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมากผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้

อภปิรายได้ว่าข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญัจงัหวดัร้อยเอด็มแีรงจงูใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านลักษณะของงานเช่นหน้าที่ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

ระบไุว้ในแผนชดัเจน	สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกบัสภาพของพืน้ทรีบัผดิชอบสอดคล้อง

กบัแนวคดิของสุพตัรา	สภุาพ	(2536,	หน้า	138-140)	ทีช่ีใ้ห้ความเหน็ว่าแรงจงูใจคอืสิง่ทีม่กี�าลงัทัง้กายและ

ใจในการท�างาน	 ซึ่งมีองค์ประกอบ	คือความเหมาะสมของงาน	 อธิบายงานแต่ละอย่างนั้นจะเหมาะกับคน

บางประเภทเท่านั้น	 มิใช่ทุกคนจะท�าได้ทุกอย่าง	 บางคนจะท�าเพราะเห็นว่าดีกว่าไม่มีงานจะท�า	 แรงจูงใจ

แบบน้ีท�าให้คนน้ันต้องขวนขวายหาความรูแ้ละท�าใจให้รกังานมากกว่าท่ีชอบงานนัน้	การรกังานจงึเป็นปัจจัย

ที่ท�าให้ท�างานได้ดี	และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิราช	ค�ารินทร์	(2556,	หน้า	79)	ที่ได้วิจัยแรงจูงใจใน

การปฏบิตังิานของข้าราชการต�ารวจ	สถานตี�ารวจภูธรกดุรงั	อ�าเภอกดุรงั	จงัหวดัมหาสารคาม	ผลการศกึษา	

พบว่าด้านลักษณะของงาน	อยู่ในระดับมาก

	 	 4)		ด้านความรับผิดชอบ	 พบว่า	 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานี

ต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมากผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้

อภปิรายได้ว่าข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญัจงัหวดัร้อยเอด็มแีรงจงูใจในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีด้านความรับผิดชอบเช่นหน้าที่ที่รับผิดชอบตรงตามตามความรู ้ความสามารถตรงกับ

ประสบการณ์ท�างานมีความเหมาะสมผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิเศษตรงตามความรู้	 ความสามารถ	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชิต	 เคนหาญ	 (2555,	 หน้า	 82)	 ที่ได้ศึกษา	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการต�ารวจ	สถานตี�ารวจภธูรพนมไพร	อ�าเภอพนมไพร	จงัหวดัร้อยเอด็	ผลการศึกษา	พบว่าด้านความ

รับผิดชอบอยู่ในระดับมาก	และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิราช	ค�ารินทร์	 (2556,	หน้า	79)	ที่ได้ศึกษา	

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ	 สถานีต�ารวจภูธรกุดรัง	 อ�าเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคาม	 

ผลการศึกษา	พบว่าด้านความรับผิดชอบ	อยู่ในระดับมาก

	 	 5)		ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่	พบว่า	แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชียงขวญั	อ�าเภอเชียงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวม	อยูใ่นระดบัอยูใ่นระดับปานกลาง 

ผลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชียงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดั

ร้อยเอด็	มแีรงจงูใจด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที	่ไม่ถงึระดบัมาก	เพราะเมือ่ศกึษาระเบยีบ	พบว่าการ

รับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นราชการต�ารวจเริ่มจากผู้ส�าเร็จระดับมัธยมศึกษา	หรือ	ปวช.	ซึ่งเมื่อได้รับการบรรจุ	

จะได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนในระดับต�า่	คือ	สบิต�ารวจตร	ีและมช้ัีนของข้าราชการต�ารวจถึงดาบต�ารวจ	

ท�าให้เป็นต�ารวจชั้นประทวนเป็นเวลานาน	หรือบางคนจึงถึงเกษียณอายุหรือปัจจุบันจนถึงอายุ	53	ปี	 เว้น

แต่จะสามารถสอบเป็นต�ารวจชั้นสัญญาบัตรได้	 แต่มีต�าแหน่งรองรับน้อยมากในแต่ละสถานี	 นอกจากนั้น

ระบบค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่มีค่อนข้างน้อย	 รวมถึงสวัสดิการด้านการศึกษาต่อใน

ระดบัสงู	จงึมผีลต่อแรงจูงใจในการปฏบิติัหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสอดคล้องกบัแนวคิดของสพุตัรา	สภุาพ	

(2536,	 หน้า	 138-140)	 ที่ชี้ให้ความเห็นว่าแรงจูงใจคือสิ่งที่มีก�าลังทั้งกายและใจในการท�างานซึ่งมีองค์

ประกอบหลายทาง	เช่น	ค่าจ้างที่น่าพอใจ	เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้คนอยากท�างานหรือว่าถ้ารู้ว่าได้

ค่าตอบแทนมาก	ก็ยิ่งอยากทุ่มเทงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด	 โดยเฉพาะเงินมีความส�าคัญต่อคนในการ

ที่อยากท�างานหรือไม่อยากท�างาน	และโอกาสการท�างาน	กล่าวคือ	งานใดก็ตามถ้ามีโอกาสที่จะได้รับความ

ดีความชอบได้เลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่งย่อมเป็นแรงจูงใจอยากให้ท�างาน	ซึ่งการเลื่อนขั้นนี้ต้องท�าด้วยความ

เป็นธรรม	โดยขึ้นอยู่กับความดี	(Merit	System)	ไม่ใช่เล่นพวกจนหมดก�าลังใจท�างาน	ผลการวิจัยประเด็น

นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของธงไทย	 บุ้งทอง	 (2554,	 หน้า	 81)	 ที่ได้ศึกษา	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการต�ารวจ	สถานีต�ารวจภูธรพยัคฆภูมิพิสัย	อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	ด้านโอกาสที่

จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต	พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง

7.2		 การเปรยีบเทยีบแรงจูงใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชยีงขวญั

อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีชั้นข้าราชการต�ารวจ	อายุราชการ	และระดับการศึกษาต่างกัน

	 	 7.2.1		ข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 

ที่มีชั้นข้าราชการต�ารวจต่างกัน	 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกัน	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 

แรงจงูใจของข้าราชการต�ารวจไม่ขึน้อยูก่บัชัน้ข้าราชการต�ารวจ	ไม่ว่าจะเป็นชัน้ประทวนหรอืชัน้สญัญาบตัร	

แต่ขึ้นอยู่กับความเสมอภาค	ความเท่าเทียมที่ได้รับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	 เช่น	ความสามารถในการ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ส�าเร็จความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนผู้บังคับบัญชาและประชาชนยอมรับความรู้

ความสามารถหน้าทีท่ีป่ฏบิติัสอดคล้องกบันโยบายของส�านกังานต�ารวจแห่งชาตหิน้าทีท่ีป่ฏิบตัริะบไุว้ในแผน

ชัดเจน	 หน้าที่ที่รับผิดชอบตรงตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท�างานความก้าวหน้าใน

ต�าแหน่งหน้าที่	สิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้มีกฎหมายและระเบียบก�าหนดไว้อย่างชัดเจน	ซึ่ง	ข้าราชการต�ารวจสถานี
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ต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่ว่าจะเป็นช้ันประทวนหรือชั้นสัญญาบัตรต่างมี

ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน	 ที่ส�าคัญคือ	 ข้าราชการต�ารวจเป็นอาชีพที่มีวินัย	 และเป็นผู้รักษากฎหมาย	 

จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดท�าให้ข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจ

ภูธรเชียงขวัญ	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่มีชั้นข้าราชการต�ารวจต่างกัน	 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติ

หน้าที่	ไม่แตกต่างกันผลการวิจัยประเด็นนี้	สอดคล้องกับการวิจัย	ชวนชื่น	สัตตะพันธ์	(2551,	หน้า	78)	ที่

ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจภูธร	 จังหวัดกระบี่	 ผลการศึกษา	 แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจภูธร	 จังหวัดกระบ่ีท่ีมีช้ันข้าราชการต�ารวจต่างกัน	 พบว่าไม่แตกต่างกัน	

สอดคล้องกับการวิจัยของธงไทย	 บุ้งทอง	 (2554,	 หน้า	 81)	 ที่ได้ศึกษา	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการต�ารวจ	สถานีต�ารวจภูธรพยัคฆภูมิพิสัย	อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามผลการวิจัยพบ

ว่าข้าราชการต�ารวจที่มีชั้นข้าราชการต�ารวจต่างกัน	 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	 ไม่แตกต่างกัน	 และ

สอดคล้องกับการวิจัยของวิราช	 ค�ารินทร์	 (2556,	 หน้า	 79)	 ท่ีได้ศึกษา	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการต�ารวจ	สถานีต�ารวจภูธรกุดรัง	อ�าเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคาม	ผลการศึกษา	พบว่าข้าราชการ

ต�ารวจที่มีชั้นข้าราชการต�ารวจต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	ไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.2		 ข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	ทีม่อีายุ

ราชการต่างกัน	 มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีไม่แตกต่างกัน	 ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าแรงจูงใจของ

ข้าราชการต�ารวจไม่ขึ้นอยู่กับอายุราชการ	ไม่ว่าจะมีอายุราชการกี่ปี	แต่ขึ้นอยู่กับความเสมอภาค	ความเท่า

เทยีมทีไ่ด้รบัแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าที	่เช่น	ความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ส�าเรจ็ความส�าเรจ็ในการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาและประชาชนยอมรับความรู้ความสามารถหน้าท่ีท่ีปฏิบัติสอดคล้องกับ

นโยบายของส�านกังานต�ารวจแห่งชาตหิน้าทีที่ป่ฏบิตัริะบไุว้ในแผนชดัเจน	หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบตรงตามความ

รูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการท�างานความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที	่สิง่ต่าง	ๆ 	เหล่านีม้กีฎหมาย

และระเบยีบก�าหนดไว้อย่างชดัเจน	ซึง่	ข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชียงขวญั	อ�าเภอเชียงขวญั	จงัหวดั

ร้อยเอด็	ไม่ว่ามอีายรุาชการกีปี่ต่างมคีวามเข้าใจในทศิทางเดยีวกัน	ทีส่�าคญัคอื	ข้าราชการต�ารวจเป็นอาชพี

ที่มีวินัย	 และเป็นผู้รักษากฎหมาย	 จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด	

ท�าให้ข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีอายุราชการต่างกัน	

มแีรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าที	่ไม่แตกต่างกนัผลการวจัิยประเดน็นีส้อดคล้องกบัการวจิยัของสรุะเดช	โง้วศริ	ิ

(2550,	 หน้า	 80)	 ที่ได้วิจัย	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ	 สถานีต�ารวจภูธร	 อ�าเภอ

โกสุมพิสัย	 จังหวัดมหาสารคามผลการวิจัยพบว่าข้าราชการต�ารวจที่มีอายุราชการต่างกันมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับการวิจัยของวิราช	ค�ารินทร์	(2556,	หน้า	79)	ที่ได้ศึกษา	แรงจูงใจ

ในการปฏบิตังิานของข้าราชการต�ารวจ	สถานตี�ารวจภธูรกดุรงั	อ�าเภอกดุรงั	จงัหวดัมหาสารคาม	ผลการวจิยั

พบว่าข้าราชการต�ารวจที่มีอายุราชการ	ต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	ไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.3		ข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 

ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกัน	มมีแีรงจงูใจในการปฏบิติัหน้าทีไ่ม่แตกต่างกัน	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าแรงจงูใจ

ของข้าราชการต�ารวจไม่ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาไม่ว่าจะมีการศึกษาระดับใด	แต่ขึ้นอยู่กับความเสมอภาค	

ความเท่าเทียมที่ได้รับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	 เช่น	 ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ส�าเร็จความ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาและประชาชนยอมรับความรู้ความสามารถหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ

สอดคล้องกับนโยบายของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติหน้าที่ที่ปฏิบัติระบุไว้ในแผนชัดเจน	หน้าที่ที่รับผิดชอบ

ตรงตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท�างานความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่	สิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้ 

มกีฎหมายและระเบยีบก�าหนดไว้อย่างชดัเจน	ซึง่	ข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญั 

จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่ว่ามกีารศกึษาระดบัใดต่างมีความเข้าใจในทศิทางเดยีวกนั	ทีส่�าคญัคอื	ข้าราชการต�ารวจ

เป็นอาชีพที่มีวินัย	 และเป็นผู้รักษากฎหมาย	 จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่าง

เคร่งครัดท�าให้ข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีระดับการ

ศึกษาต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	ไม่แตกต่างกันผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับการวิจัยของ

สุระเดช	โง้วศิริ	 (2550,	หน้า	80)	ที่ได้วิจัย	แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ	สถานีต�ารวจ

ภูธร	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัดมหาสารคามผลการวิจัยพบว่าข้าราชการต�ารวจที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 

มแีรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าที	่ไม่แตกต่างกนัและสอดคล้องกบัการวจิยัของวริาช	ค�ารนิทร์	(2556,	หน้า	79)	

ที่ได้ศึกษา	 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ	 สถานีต�ารวจภูธรกุดรัง	 อ�าเภอกุดรังจังหวัด

มหาสารคาม	ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการต�ารวจที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	

ไม่แตกต่างกัน

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  8.1.1		ผูบ้ริหารสถานีต�ารวจภธูรเชียงขวัญ	อ�าเภอเชียงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	และผูท่ี้เก่ียวข้อง	

ควรพัฒนาส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจท้ังห้าด้าน	 ให้อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 

หากจ�าเป็นต้องเลือกการพัฒนาด้านใดเป็นอันดับแรก	 ก็ควรเลือกด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที	่ 

เพราะมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น	และมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น	

  8.1.2		ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ดังนั้น	ผู้บริหาร

สถานีต�ารวจภูธรเชียงขวัญ	 อ�าเภอเชียงขวัญ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ควรเร่งพัฒนาส่งเสริมแรง

จงูใจในการปฏบัิติหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจด้านนีใ้ห้อยูใ่นระดบัมากและมากทีส่ดุ	โดยมนีโยบายสนับสนนุ

ให้มโีอกาสในการศกึษาต่อในระดับสงูขึน้	การส่งเสรมิสนบัสนนุการเตรยีมความพร้อมในการสอบเป็นต�ารวจ

ชั้นสัญญาบัตรพร้อมทั้งน�าข้อคิดเห็นของข้าราชการต�ารวจ	มาเสริมสร้างแรงจูงใจด้วย

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ผลการวจัิยพบว่า	แรงจูงใจในการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูร

เชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	แต่ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่

ปรากฏว่า	อยู่ในระดับปานกลาง	ดังนั้น	ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	และการวิจัย

เชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	เพือ่ศกึษาสภาพ	ปัญหา	สาเหต	ุและแนวทางสร้างเสรมิแรงจงูใจใน

การปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็ด้านความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก
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  8.2.2		ผลการวิจัยพบว่าข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

ข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชยีงขวญั	อ�าเภอเชยีงขวญั	จงัหวดัร้อยเอด็ทีม่ค่ีาความถีส่งูสดุ	คอื	“ควร

สนับสนุนให้มโีอกาสในการศกึษาต่อในระดบัสงูขึน้”	จงึควรมกีารวจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	

และการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 เพื่อศึกษาแนวทางสนับสนุนให้มีโอกาสในการศึกษา

ต่อในระดบัสงูขึน้เพือ่สร้างเสรมิแรงจูงใจในการปฏบิตัหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเชยีงขวญั	

อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด
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10.  ค�าขอบคุณ 

สารนิพนธ์นี้	ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด	และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้	ตลอดจนเจ้าหน้าที่	ที่ให้ค�าแนะน�า
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เป็นอย่างดีมาโดยตลอด	ขอขอบพระคุณ	รองศาสตราจารย์อุดม	พิริยสิงห์	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ที่กรุณา

ให้ค�าปรึกษาและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมาผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ไว้	ณ	โอกาสนี้	

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทกุท่านในสาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครองมหาวทิยาลยัมกฏุราชวทิยาลยั	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ที่กรุณาให้ความรู้	 ให้ค�าปรึกษา	 ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน	 ท�าให้งานวิจัยมีความ

สมบรูณ์ยิง่ขึน้และผูท้รงคุณวฒุทิกุท่านทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ในการตรวจสอบรวมทัง้ให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครือ่ง

มือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ	นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัด

ร้อยเอ็ดที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี	 และขอขอบคุณประชาชนท่ีเป็น 

กลุ่มตวัอย่างทกุท่านทีช่่วยกรณุาตอบแบบสอบถามด้วยดคีณุค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากสารนพินธ์ฉบบันี้	

ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา	มารดา	ครู	อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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Non-formal Education Centre in Phon Thong District of Roi Et Province
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์คอื	1)	เพือ่ศกึษาการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการ	

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบ

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ�าเภอโพนทอง	จงัหวดัร้อยเอด็	ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั	3)	เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม

ในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยอธัยาศยัอ�าเภอ

โพนทอง	จงัหวัดร้อยเอ็ด	กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นี	้ได้แก่	คณะกรรมการ	ศนูย์การศกึษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	252	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย	 ความถี่	 ร้อยละ	 

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติทดสอบที	(t-test)

ผลการศกึษาพบว่า	1)	คณะกรรมการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	การศกึษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	เมื่อพิจารณาโดยรวมอยู่ในระดับมาก	2)	ผลการเปรียบ

เทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอ�าเภอโพนทอง	จังหวดัร้อยเอด็	คณะกรรมการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั

อ�าเภอโพนทอง	จงัหวดัร้อยเอด็มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาจ�าแนกตามสถานภาพทัง้โดยรวมและรายด้าน	

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2	 ปร.ด.	(การบริหารการศึกษา),	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.
3 ปร.ด.	 (การบริหารการศึกษา),	 ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด.
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ไม่แตกต่างกนั	3)	ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์การศกึษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	อ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	คือ	3.1)	ควรมีการอบรมให้ความรู้

เรื่องการติดตามและประเมินผลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	3.2)	ควรส่งเสริมและสนับสนุน	ให้คณะกรรมการเข้า

มามส่ีวนร่วมในการก�าหนดโนบายและวางแผนจดัการเรยีนการสอน	และ	3.3)	ควรส่งเสรมิให้คณะกรรมการ

เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล

ค�าส�าคัญ :	1.	การจัดการศึกษา	2.	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ABSTRACT

The	 purposes	 of	 the	 research	were:	 1)	 to	 study	 committees’	 participation	 in	 

learning	managements	at	Phon	Thong	Informal	and	Non-Formal	Education	Centre	in	Phon	

Thong	district	of	Roi	Et	province,	2)	to	compare	their	participation	in	learning	managements	

at	the	preceding	centre	among	their	different	statuses,	3)	to	examine	suggestions	for	their	

participation	in	its	learning	managements.	The	sampling	group	comprised	252	committees.	

The	tool	used	for	conducting	the	research	was	the	rating	scale	questionnaires.	Statistics	

used	for	analyzing	data	embraced:	frequencies,	percentages,	means,	standard	deviations	

and	t-test.	

The	 study	 have	 found	 the	 following	 findings:	 1)	 Committees’	 participation	 in	 

learning	managements	at	the	target	centre	has	been	found	rating	high	in	the	overall	aspect.	

2)	Comparative	results	of	their	participation	in	its	learning	managements	according	to	their	

different	statuses	show	no	distinctions	of	their	participation	in	its	learning	managements	in	

both	the	overall	aspect	and	a	single	one,	thereby	being	not	in	conformity	to	the	established	

hypotheses.	3)	Suggestions	for	their	participation	in	its	learning	managements	have	been	

summarized	in	descending	order	of	three	frequencies	that	the	centre	should:	3.1)	provide	

ones	 concerned	 with	 a	 training	 course	 on	 pursuing	 and	 assessing	 its	 performances,	 

3.2)	encourage	and	support	them	to	participate	in	setting	its	policies	and	planning	learning	

managements,	3.3)	support	the	committees	to	take	part	in	its	learning	managements	in	

collaboration	with	cluster	networks	to	develop	its	personnel	at	its	own	and	tambon	levels.

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

สถานศึกษาสงักดัส�านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	มอี�านาจหน้าที่	

ส่งเสริม	 และสนับสนุนประสานงานและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาค ี

เครือข่ายให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง	 เป็นธรรม	 มีคุณภาพ
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เหมาะกับสภาพชวีติของประชาชน	โดยกระจายอ�านาจให้สถานศกึษาและให้ภาคเีครอืข่ายมส่ีวนร่วมในการ

จัดการศึกษา	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2551,	 หน้า	 2-3)	 โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 ได้แก่	

บคุคล	ครอบครัว	ชมุชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	เอกชน	องค์การวชิาชพี	สถาบันศาสนา	สถานประกอบ

การและสถาบนัสงัคมอืน่	ส่งเสรมิความเข้มแขง็ของชมุชนโดยจดักระบวนการเรยีนรูภ้ายในชมุชน	การระดม

ทรพัยากรเพือ่การศกึษา	การเป็นผูจ้ดัและมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	(กระทรวงศกึษาธกิาร,	2546,	หน้า	

3)	จากรายงานการประเมนิภายนอกสถานศึกษาศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ�าเภอ

โพนทอง	จงัหวดัร้อยเอด็	ปีงบประมาณ	2551	ของส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา	

(องค์การมหาชน)	ได้ให้ข้อ	เสนอแนะในมาตรฐานที	่4	การบรหิารจัดการว่าสถานศกึษาควรให้เครอืข่ายคณะ

กรรมการสถานศึกษา	องค์กร	ชุมชนท้องถิ่น	และบุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการด�าเนินงานในการ

ปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปตามความต้องการ

ของชุมชน	(ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,	2551,	หน้า	19)	

กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับประชาชน	 โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ซึ่งก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	49	ว่า	บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ

กันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 ปี	 ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ	 พระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	(แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2545)	มาตรา	15	(2),(3)	ก�าหนดให้ส�านักงาน 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 เป็นองค์กรท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับบุคคล

ที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน	 ผู้ท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาและไม่มีโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานตามศกัยภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอย่างทัว่ถงึและมคีณุภาพ	อนัจะเป็นรากฐานส�าหรบัการพฒันา

ประเทศต่อไป

พระราชบญัญติัส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	พทุธศกัราช	2551	มาตรา	

19	 ก�าหนดให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกอ�าเภอ	ต้องมีคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และระเบียบว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก	 :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล	พ.ศ.	2553	ข้อ	9	ก�าหนดให้	ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ

ศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัหรอืกรงุเทพมหานคร	แต่งตัง้กรรมการแหล่งเรยีนรูร้าคาถูก	:	ศนูย์การศกึษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลประกอบด้วย	 กรรมการที่เป็นตัวแทนจากหมู่บ้านหรือชุมชนละ	 2	

คน	ถ้าหากมีเกิน	10	หมู่บ้าน	ให้มีหมู่บ้านละ	1	คน	ซึ่งอาจมาจากผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้แทนองค์กรชุมชน	

ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ผูน้�าศาสนา	เป็นต้น	กรรมการทีเ่ป็นผูแ้ทนองค์กรนกัศกึษา	2	คน	กรรมการ

ที่เป็นอาสาสมัคร	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	1	คน	ประธานกรรมการเลือกจาก

ตวัแทนคณะกรรมการในข้อ	(1)	หวัหน้าแหล่งเรียนรูร้าคาถกู	:	ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศยัต�าบล	เป็นกรรมการและเลขานกุาร	และมวีาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการตามข้อ	9	คราว

ละสี่ปี	นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้ราคาถูก	 :	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยต�าบล	คือ	ส่งเสริม	สนับสนุนการด�าเนินงานแหล่งเรียนรู้ราคาถูก	:	ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศัยต�าบล	ประสานงานและเช่ือมโยงข้อมลูเพือ่จดัการศกึษานอกระบบและการศกึษา
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ตามอัธยาศัยกับศูนย์การเรียนต่างๆในต�าบล	ประสานงานกับส่วนราชการในต�าบลและเครือข่ายการเรียนรู้

ในชุมชน	 ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีเพื่อสนับสนุน	 สื่อ	 วัสดุ	 ครุภัณฑ์	 อาคาร	 

สถานที่	 และน�าแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาปฏิบัติ	 และ

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย	ระเบียบ	ประกาศ	ฯลฯ	ก�าหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ราคาถูก	

:	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล

ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการด�าเนินงานที่ดีนอกจากจะต้องประกอบด้วย	1)	การวางแผน	(Plan)	

2)	การปฏิบัติตามแผน	(Do)	3)	การตรวจสอบ	(Check)	และ	4)	การปรับปรุงแก้ไข	(Action)	ครบวงจรของ

เดมมิ่ง	(Peter	Brophy	and	Kate	Couling,	1996)	แล้ว	ควรจะต้องประกอบด้วยแนวคิดการท�างานแบบ

มีส่วนร่วม	 ซึ่ง	 John	M.	 Cohen	 และ	Norman	 I.	 Uphoff	 (1980,	 p.	 10)	 กล่าวไว้ว่า	 การมีส่วนร่วม 

(Participation)	เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการพัฒนา	มีองค์ประกอบ	4	ประการคือ	1)	การมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ	(Decision	–	making)	2)	การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตน	(Implementation)	3)	การมีส่วน

ร่วมในผลประโยชน์	 (Benefits)	และ	4)	การมีส่วนร่วมในการประเมินผล	(Evaluation)	นอกจากแนวคิด

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมแล้วยังประกอบด้วย	แนวคิดการท�างานแบบร่วมมือ	(Collaboration)	ซึ่ง	Sharon	

E.	Cramer	(1997,	p.	22)	กล่าวไว้ว่า	ผลของการท�างานแบบร่วมมือ	(Collaboration)	นั้น	พิจารณาได้

เป็น	4	ประการคือ	1)	การท�างานทีเ่น้นการร่วมมอืในการสร้างบรรยากาศสนบัสนนุให้นกัศึกษาบรรลศุกัยภาพ

สูงสุด	2)	การร่วมมือเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา	3)	การร่วมมือเป็นกระบวนการในการสร้างคณะท�างาน

ที่มีความแตกต่างกันทางด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ให้สามารถท�างานร่วมกันได้ในการแสวงหา

แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	และ	4)	การน�าวัตถุประสงค์มาก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา

ดังน้ัน	 การจัดการศึกษาของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 

ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการด�าเนินงานครบถ้วนตั้งแต่	การวางแผน	การด�าเนินงานตามแผน	การตรวจสอบ	

และการปรบัปรุงแก้ไข	รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ประชาชน	ชมุชน	เข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาการจัดการ

ศึกษาร่วมกันทั้งในด้านการตัดสินใจร่วมกัน	การปฏิบัติงานร่วมกัน	การได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน	และการ

ประเมินผลร่วมกัน	 จึงน่าจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะเอื้ออ�านวยให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษานอกโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุจุดหมายปลายทางที่พึงประสงค์ต่อไป

อย่างไรกต็ามจากการศกึษา	พบว่า	คณะกรรมการแหล่งเรยีนรู้ราคาถูก	:	ศนูย์การศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศยัต�าบล	ส่วนมากยงัไม่มคีวามรู	้ความเข้าใจตระหนกัในความส�าคญัของการมส่ีวน

ร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา	ตลอดจนยังไม่ทราบถึงภาระหน้าที่ของ	ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	 บทบาทของคณะกรรมคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้ราคาถูก	 :	 ศูนย์การ

ศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล	ทีจ่ะต้องร่วมรบัผดิชอบในการจดัการศกึษา	แนวนโยบาย

และทศิทางการบรหิารและการจัดการศกึษาทีส่นองความต้องการของสงัคม	ชมุชน	และประสบการณ์ใจการ

พัฒนาสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักในความส�าคัญของภาระหน้าที่และบทบาทของคณะ

กรรมการแหล่งเรยีนรูร้าคาถกู	:	ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล	ทีจ่ะต้องมส่ีวน

ร่วมในการจดัการศกึษาให้สถานศึกษาได้พฒันาและมคีวามก้าวหน้า	(ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาขอนแก่น	

เขต	5,	2548,	หน้า	20)	คณะกรรมการ	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลที่ได้รับ
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การคัดเลือกมาจาก	 กรรมการที่เป็นตัวแทนจากหมู่บ้านหรือชุมชน	 กรรมการท่ีเป็นผู้แทนองค์กรนักศึกษา	

กรรมการที่เป็นอาสาสมัคร	 ประธานกรรมการเลือกจากตัวแทนคณะกรรมการในข้อ	 (1)	 หัวหน้าแหล่ง 

เรียนรู้ราคาถูก	:	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	เป็นกรรมการและเลขานุการ	

และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการตามข้อ	 9	คราวละสี่ปี	 นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 ส่วน

มากยังขาดความรู้	 จึงท�าให้ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าแสดงออกและไม่มั่นใจในการเข้าไปร่วมบริหารจัดการ

ศึกษาของ	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	 สภาพการมีส่วนร่วมของคณะ

กรรมการ	ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยต�าบล	อยูใ่นระดบัปานกลางคอืด้านวชิาการ	

ด้านงบประมาณและด้านบริหารงานบุคคล	(พงษ์ศักดิ์	ทุมสงคราม,	2546,	หน้า	54)

จากปัญหาดงักล่าวข้างต้น	ผูว้จิยัจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่งการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา

ของคณะกรรมการ	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เพื่อน�าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการและประกอบการพัฒนาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ	 ให้ดียิ่ง

ขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่ศึกษาการมส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์การศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ	 ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน

2.3		 เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

คณะกรรมการที่มีสถานภาพต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ได้ข้อมลูสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการ	ศนูย์การศกึษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ

โพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อน�าไปปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของ	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยต�าบล	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

5. วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ประชากร	(Population)	ได้แก่	คณะกรรมการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอ�าเภอโพนทอง	ร้อยเอด็	จ�านวน	14	ต�าบล	รวมทัง้สิน้	252	คน	กลุม่ตวัอย่าง	(Sample)	ได้แก่	คณะ

กรรมการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	ร้อยเอ็ด	จ�านวน	14	ต�าบล	

รวมทั้งสิ้น	252	คน	โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง

5.2		 ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอัธยาศัยอ�าเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดจ�านวน	 3	 ด้าน	 คือ	 

1)	ด้านการให้ค�าปรึกษา	แนะน�าแก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	2)	ด้านการ

ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา	3)	ด้านการติดตามผลการด�าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล

5.3		 ขอบเขตด้านพื้นที่	ได้แก่	อ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่	1	ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 	 ตอนที	่2	ระดับการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการศนูย์การศกึษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แบบสอบถามแบบปลายปิด	 (Close-

ended	Questionnaire)	แบ่งออกเป็น	3	ด้าน	คือ	1)	ด้านการให้ค�าปรึกษา	แนะน�าแก่ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	 2)	 ด้านการให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา	 3)	 ด้านการ

ตดิตามผลการด�าเนนิงานของศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล	แบบสอบถามเป็น

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

	 	 ตอนที่	 3	 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ 

คณะกรรมการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอธัยาศยัอ�าเภอโพนทอง	จงัหวดัร้อยเอด็	

เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด	(Open-ended	Questionnaire)	

5.5		 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	 โดยหา

ค่าความเทีย่งตรง	(Content	Validity)	ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(Discrimination	Power/DP)	และค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	(Reliability)	ดังนี้

	 	 5.5.1	 ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ	น�าข้อค�าถามฉบับร่าง	 ท่ีผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ท่ี

ปรึกษาหลักเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข	 หาค่าความเที่ยงตรง	 (Content	 Validity) 

ทั้งโครงสร้างเนื้อหา	(Content	and	Construct	Validity)	และส�านวนภาษา	(Wording)	และประเมินดัชนี

ความสอดคล้องระหว่าง	ข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์	ในเนือ้หา	(Index	of	Item	–	objective	Congruence	

/IOC)	จ�านวน	3	ท่าน	แล้วน�าผลการพิจารณา	และประเมินจากผู้เชี่ยวชาญสามท่านด�าเนินการหาค่าดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	 (Index	 of	 Item	 -	 objective	 Congruence	 /IOC)	 

(ธีระศักดิ์	อุ่นอารมณ์เลิศ,	2549,	หน้า	65)
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	 	 5.5.2		ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence:	

IOC)	 IOC	 โดยเลือกข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต่	 0.67	 ขึ้นไป	 จากข้อค�าถามทั้งหมด	 จ�านวน	 59	 ข้อ	 ค่าดัชนี	 

ซึ่งใช้ได้ทั้งหมด	 แล้วน�าข้อค�าถามที่ใช้ได้ทั้งหมดไปหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 (Discrimination	 Power/

DP)	และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	(Reliability)

	 	 5.5.3		ตรวจสอบกับประชากรไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 โดยน�าแบบสอบถามไปใช้ทดลองกับ

ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	(Try–out)	จ�านวน	30	คน	ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 แล้วน�าผลการตอบแบบสอบถามกลับมาทดสอบ

หาคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ

	 	 5.5.4		 ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม	(Reliability)	น�าข้อท่ีมค่ีาอ�านาจจ�าแนกผ่านเกณฑ์

จากวิธีการหาค่า	 t-test	 แล้วหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า	 (α-coefficient)	 ตามสูตรของ	 ครอนบาค 

(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	(กัลยา	วานิชบัญชา,	2548,	หน้า	35)	ผลจากการทดสอบค่าความเชื่อ

มั่นของแบบสอบถาม	(Reliability)	เท่ากับ	0.96

5.4		 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ความถี่	(Frequency)	ร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	ผลการวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม 

จ�านวน	 252	 คน	 เป็นเพศชาย	 จ�านวน	 128	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 50.79	 และเพศหญิง	 จ�านวน	 124	 คน	 

คดิเป็นร้อยละ	49.21	เมือ่จ�าแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอธัยาศยัต�าบลขัน้พืน้ฐาน	พบว่า	ส่วนใหญ่มสีถานภาพเป็นตวัแทนจากหมูบ้่านหรอืชมุชน	จ�านวน	195	คน 

คิดเป็นร้อย	77.38	มีสถานภาพเป็น	ผู้แทนองค์กรนักศึกษา	จ�านวน	29	คน	คิดเป็นร้อย	11.51	มีสถานภาพ

เป็นกรรมการทีเ่ป็นอาสาสมคัร	กศน.	จ�านวน	14	คน	คดิเป็นร้อยละ	5.56	และมสีถานภาพเป็นหัวหน้าศนูย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	จ�านวน	14	คน	คิดเป็นร้อย	5.56

6.2		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย ์

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	อ�าเภอโพนทอง	จงัหวดัร้อยเอด็	ผลการวจิยัพบว่า	คณะกรรมการ 

มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	ศนูย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	อ�าเภอโพนทอง	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	เมื่อพิจารณาโดยรวม	พบว่า	อยู่ในระดับมาก	แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุด	 คือ	 ด้านการให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา	 รองลงมาคือด้านการให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า 

แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยต�าบล	และด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ	คอื	ด้านการตดิตาม

ผลการด�าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	

6.3		 ผลการเปรยีบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการ	ศนูย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยต�าบล	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ�าเภอโพนทอง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 คณะกรรมการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลศูนย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	
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โดยจ�าแนกตามสถานภาพ	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

6.4		 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	สรุปคณะกรรมการได้เสนอแนะการ

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 อ�าเภอโพนทอง	

จงัหวัดร้อยเอด็	โดยรวมทัง้สามด้านล�าดับตามความถ่ีจากสงูไปหาต�า่สามอนัดบั	คอื	ควรมกีารอบรมให้ความ

รู้เรื่องการติดตามและประเมินผลกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรส่งเสริมและสนับสนุน	 ให้คณะกรรมการเข้ามามี

ส่วนร่วมในการก�าหนดโนบายและวางแผนจัดการเรียนการสอนและควรส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้ามามี

ส่วนร่วมกับภาคเีครอืข่ายเพือ่พัฒนาบคุลากรของศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยต�าบล

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศนูย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศยัอ�าเภอโพนทอง	จังหวดัร้อยเอด็	เมือ่พจิารณาโดยรวม	พบว่า	อยูใ่นระดบัมาก	ทีป่รากฏเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	ได้ให้ความส�าคัญกับคณะกรรมการในการ

มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิทยา	วิริยพงศ์	(2548,	หน้า	30)	ได้กล่าว

ไว้ว่า	 การมีส่วนร่วม	 (Participation)	 หมายถึง	 รูปแบบของความเกี่ยวข้องผูกพันร่วมกันของสมาชิกใน

องค์การ	ในการประชมุ	ปรกึษาหารอื	เพือ่การตดัสนิใจและการควบคมุก�ากับดแูลการท�างานร่วมกนั	เพือ่ให้

เกิดประสิทธภิาพสงูสดุในการปฏบิติังาน	นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวจิยัของกลุจริา	ว่องเกษการ	(2554,	

บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต	5	พบว่า	ระดับการมีส่วนร่วม

ในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษานครราชสีมาเขต	5	ทั้ง	 4	ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ

วัลลภ	 แสงสว่าง	 (2555,	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาการศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนอ�าเภอท่าสองยางสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก

เขต	2	พบว่า	โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด	เมื่อพิจารณารายด้าน	สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 1)		ด้านการให้ค�าปรึกษา	 แนะน�าแก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ต�าบล	พบว่า	คณะกรรมการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม	

อธัยาศยัอ�าเภอโพนทอง	จังหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ทีป่รากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	คณะกรรมการ

เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค�าปรึกษาแก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลได้เป็น

อย่างด	ีสอดคล้องกบัแนวคดิของเดวดิและนวิสตอร์ม	(Devis	&	Newstrom,	1989,	p	3)	กล่าวว่าการมส่ีวน

ร่วมเป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนท่ีมีต่อกิจกรรมใดกิจกรรม

หนึง่ของกลุม่หรอืเป็นความรบัผดิชอบต่อกจิกรรมร่วมกนัด้วยการเข้าไปเกีย่วข้อง	(Involvement)	ช่วยเหลอื	

(Contribution)	และร่วมรับผิดชอบ	(Responsibility)	นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	โยธากานต์	

แสนแก้ว	 (2550,	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษา	 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่	1-2	ศูนย์ประสานงานที่	12	อ�าเภอฝาง	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ขอนแก่น 
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เขต	 1	 ผลการศึกษาพบว่า	 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

โดยภาพรวมอยู่ในระมาก

	 	 2)		ด้านการให้ความเห็นชอบแผนการจัดการศึกษา	พบว่า	 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	 จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ�าเภอโพนทอง	จงัหวดัร้อยเอด็ได้มกีารจดัท�าแผนการจดัการศกึษาทีค่รอบคลมุ	ทกุพนัธกจิและสามารถน�า

มาปรับใช้ได้จริง	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชัยยศ	อิ่มสุวรรณ์	(2544,	หน้า	6)	กล่าวว่าการมีส่วนร่วมคือ

กระบวนการให้ผู้ใต้บงัคบับญัชามส่ีวนร่วมเกีย่วข้องในกระบวนการตดัสนิใจเน้นการมส่ีวนร่วมอย่างเข้มแขง็

ของบุคคลเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการบริหารที่

ส�าคัญนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอานนท์	ไกรสังข์	(2550,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาการบริหารงาน

โรงเรยีนกลุ่มบางปะกงรุง่โรจน์	ตามการรบัรูข้องคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	และครกูลุม่โรงเรยีน

บางปะกงรุ่งโรจน์	ส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอบางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมอยู่ในระดับมาก

	 	 3)		ด้านการติดตามผลการด�าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบล	 พบว่า	 คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

ทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ได้เปิดโอกาสให้

คณะกรรมการเข้าตรวจสอบ	 ติดตามผลการด�าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยต�าบลในทุกๆด้าน	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิทยา	วิริยพงศ์	(2548,	หน้า	30)	ได้กล่าวไว้ว่า	การ

มส่ีวนร่วม	(Participation)	หมายถงึรปูแบบของความเกีย่วข้องผกูพนัร่วมกนัของสมาชิกในองค์การ	ในการ

ประชมุ	ปรกึษาหารือ	เพือ่การตัดสนิใจและการควบคมุก�ากับดแูลการท�างานร่วมกนั	เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ

สูงสุดในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพยุง	มดเจริญ	(2550,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการ

วิจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนของโรงเรียนบ้านเนินพยอม	ส�านักงานเขต

พื้นที่	เขต	1	พบว่า	ในด้านการประเมินระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะขั้นพื้นฐานและชุมชนของ

โรงเรียนบ้านเนินพยอม	ส�านักงานเขต	เขต	1	ใน	การจัดการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก

7.2		 ผลการเปรยีบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการ	ศนูย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยต�าบล	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ�าเภอโพนทอง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 คณะกรรมการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลศูนย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	 จังหวัดร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	

โดยจ�าแนกตามสถานภาพ	 ทั้งโดยรวมและรายด้าน	 ไม่แตกต่างกัน	 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้

อาจเน่ืองมาจาก	กจิกรรมต่างๆ	ทีค่ณะกรรมการ	ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต�าบล

ได้มีส่วนร่วมกับทางคณะกรรมการ	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	

จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสิ่งที่คณะกรรมการปฏิบัติเป็นประจ�า	 จึงท�าให้คณะกรรมการ	 ที่มีสถานภาพต่างกัน 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน	ดังที่	นภเนตร	ธรรมบวร	(2541,	หน้า	31)	กล่าวว่า	การมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครอง	 หมายถึงผู้ปกครอง	 โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของเด็กและพัฒนา
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คุณภาพการศึกษา	ดังนั้น	ถึงแม้ว่าผู้ปกครองจะมีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกันก็มีส่วนร่วมในการ 

เตรียมความพร้อมของเด็ก	ไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของกุลจิรา	ว่องเกษการ	(2554,	บทคัดย่อ)	

ได้ศึกษาการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	5	พบว่า	ผลการเปรียบเทียบระดับการมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต	 5	 จ�าแนกตามท่ีตั้งของโรงเรียนโดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 จากการวจิยั	พบว่า	ด้านการตดิตามผลการด�าเนนิงานของศนูย์การศกึษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลที่มีค่าเฉลี่ยต�่าน้ัน	 คณะกรรมการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัต�าบล	และผูท้ีเ่กีย่วข้อง	ควรมนีโยบายในการพฒันาด้านการตดิตามผลการด�าเนนิงานของศนูย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1	 ควรศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 8.2.2	 ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ	 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 8.2.3	 ควรศึกษาปัญหาการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการ	ศนูย์การศกึษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบล	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ

โพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด

9.  เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศกึษาธกิาร.	(2551). กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดบัและการเทยีบระดบัการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศัย พ.ศ. 2546.	กรงุเทพฯ	:	ส�านกังานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน.

กัลยา	วานิชย์บัญชา.	 (2548).	สถิติส�าหรับงานวิจัย.	กรุงเทพฯ	 :	ภาควิชาสถิติ	 คณะพาณิชยศาสตร์และ

บัญชี.	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กลุจริา	ว่องเกษการ.	(2554).	การศกึษาการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5. 

สารนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.	 สถานบัณฑิตศึกษา.	

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.



Vol.7 No.1 January - June 201882

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ชัยยศ	อิ่มสุวรรณ์.	(2544).	การศึกษาตามอัธยาศัย.	กรุงเทพฯ	:	ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยกรมการศึกษา

นอกโรงเรียน.

ธีระศักดิ์	 อุ่นอารมณ์เลิศ.	 (2549).	 เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา : การสร้างและการพัฒนา.	 นครปฐม	 :	 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา.	คณะศึกษาศาสตร์	:	มหาวิทยาลัยศิลปากร.

นภเนตร	ธรรมบวร.	(2541).	หลกัสตูรเพือ่พฒันาเดก็ปฐมวยัในประมวลสาระชุดวชิาการจดัประสบการณ์

ส�าหรับเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 3.	นนทบุรี	:	ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พงษ์ศักดิ์	 ทุมสงคราม.	 (2546).	การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย.	วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

พยุง	 มดเจริญ.	 (2550).	การบริหารแบบมีส่วนร่วมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและชุมชนของโรงเรียนบ้าน

เนินพยอม ส�านกังานเขตพืน้ท่ี เขต 1. วทิยานพินธ์ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิาการบรหิาร

การศึกษา.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

โยธากานต์	แสนแก้ว.	(2550).	การมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ช่วงชั้นที่ 1-2 ศูนย์ประสานงานที่ 12 อ�าเภอฝาง สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น 

เขต 1. การค้นคว้าอสิระศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิา	การบรหิารการศกึษา.	บณัฑติวทิยาลยั	

:	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.	

วัลลภ	 แสงสว่าง.	 (2555).	การศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนอ�าเภอท่าสองยางสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2. 

วทิยานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑติ	สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา.	บณัฑติวทิยาลยั	:	มหาวทิยาลยั

ศิลปากร.

วิทยา	วิริยพงศ์.	(2548).	หลักของการมีส่วนร่วม.	กรุงเทพมหานคร	:	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาขอนแก่น	เขต	5.	(2548).	ข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2548. 

ขอนแก่น	:	ฝ่ายนโยบายและแผน	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น	เขต	5.

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา.	(2551).	รายงานประจ�าปี.	กรงุเทพฯ	:	ส�านกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.

อานนท์	ไกรสงัข์.	(2550).	การบรหิารงานโรงเรยีนกลุม่บางปะกงรุง่โรจน์ตามการรบัรูข้อง คณะกรรมการ

สถานศกึษาข้ันพืน้ฐานและครกูลุม่โรงเรยีนบางปะกงรุง่โรจน์ ส�านกังานการประถมศึกษาอ�าเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา.	งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัย

บูรพา.

Devis	&	Newstrom.	(1989).	Human Behavior At work.	8th	ed.	New	York:	Mc-Graw-Hill.

Sharon	E.	Cramer.	(1997). The World Crisis in Education: The View From the Eighties.	

Oxford:	Oxford	University	Press.



ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2561 83

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

10.  ค�าขอบคุณ

สารนพินธ์ฉบบันีส้�าเรจ็ได้ด้วยความกรณุาจาก	ดร.จ�านง	กมลศลิป์	อาจารย์ทีป่รกึษาหลกั	ดร.อทุยั	

กมลศลิป์	อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม	ทีก่รณุาให้ค�าปรกึษาและเอาใจใส่ด้วยดเีสมอมาผู้วจิยัรูสึ้กซาบซ้ึงเป็นอย่างย่ิง 

จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้	

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ที่กรุณาให้ความรู้	ให้ค�าปรึกษา	ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน	ท�าให้งานวิจัยมี

ความสมบรูณ์ยิง่ขึน้และผูท้รงคณุวฒุทิกุท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบรวมทัง้ให้ค�าแนะน�าแก้ไข

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิยให้มคีณุภาพ	นอกจากนีย้งัได้รบัความอนเุคราะห์คณะกรรมการ	ศนูย์การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยต�าบล	ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ�าเภอโพนทอง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	และเพื่อนครูทุกคนในตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยท�าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยดี

ขอขอบคุณครอบครัว	 ตลอดจนญาติพี่น้องท่ีเป็นก�าลังใจ	 ให้การสนับสนุนผู้วิจัยตลอดมา	 คุณค่า

และเป็นประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี	 บูรพาจารย์	 และผู้มี

พระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 ที่ท�าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษาและประสบความส�าเร็จมาจน 

ตราบเท่าทุกวันนี้
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บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์	1)	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บรกิารของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 สาขาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการให้

บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของประชาชนที่มีเพศ	อายุ	และระดับ

การศกึษา	ต่างกนั	และ	3)	เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ประชาชนผู้มาใช้หรือเคย

มาใช้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	 สาขาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในปีงบประมาณ	 2558-2559	

มีอายุตั้งแต่	20	ปี	ขึ้นไป	จ�านวน	98	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	

5	ระดับ	จ�านวน	33	ข้อ	มค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั	0.96	สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ร้อยละ	การแจกแจง

ความถี	่ค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และสถติกิารทดสอบสมมตฐิาน	ได้แก่	t-test	และการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว	 (F-test	 :	 One-Way	 ANOVA)	 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 

ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	 

สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	

เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านพนกังานและการให้บรกิาร	ด้านระบบการให้บรกิารด้าน

ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากการบริการ	 และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม	 ตามล�าดับ	 2)	 ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน	พบว่า	ประชาชนทีม่เีพศ	อาย	ุและระดบัการศกึษา	ต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	 สาขาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ทั้งโดยรวมและรายด้าน	 ไม่แตกต่างกัน	 และ 

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2	 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก.
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3)	 ประชาชนมีข้อเสนอแนะในการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	 สาขาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	

เรียงตามความถี่จากสูงไปหาต�่าสามอันดับแรก	 ได้แก่	 ควรจัดสถานท่ีจอดรถส�าหรับผู้ใช้บริการให้มีความ

เหมาะสม	เพยีงพอต่อจ�านวนผู้รับบริการ	มีวสัดใุนการป้องกนัแสงแดด	และพืน้ลานจอดรถมสีภาพเหมาะสม 

กับการใช้งาน	 ควรปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการเหมาะสม	 เพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์ตรงตามความ

ต้องการมากทีส่ดุ	เป็นการปฏบิตักิารตามขัน้ตอน	และเทคนคิของวธิปีฏบิตัทิีถ่กูต้อง	และธนาคารควรจดัให้

มสีถานทีท่ีป่ระชาชนสามารถใช้ในการค้นหา	และศกึษาข้อมลูได้โดยสะดวกตามสมควร	เช่น	ห้องสมดุ	หรอื

ห้องที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้ว

ค�าส�าคัญ :	1.	ความพึงพอใจ	2.	ประชาชน	3.	การบริการ	4.	ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ABSTRACT

The	 purposes	 of	 this	 research	were:	 1)	 to	 gauge	 customers’	 satisfaction	with	 

Housing	Bank’s	services	rendered	at	its	Roi	Et	branch,	2)	to	compare	their	satisfaction	with	

its	 services	 at	 the	 preceding	 branch	 with	 their	 differences	 in	 genders,	 ages	 and	 

educational	 backgrounds,	 and	 3)	 to	 examine	 suggestions	 for	 their	 satisfaction	with	 its	 

services.	Samples	comprised	98	current	or	former	service	recipients	receiving	its	services	

at	 the	 office.	 The	 research	 instrument	 was	 the	 five-rating	 scale	 questionnaire	 with	 

thirty-three	questions,	each	of	which	possessed	the	reliability	at	0.96.	Statistics	used	for	

the	research	included	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	and	F-test,	by	making	

use	of	the	computer	software	program.

Results	of	the	research	has	yielded	three	following	findings:	1)	Customers’	satisfaction 

with	Housing	Bank’s	services	rendered	at	Roi	Et	branch	has	been	rated	at	the	4st	scale	in	

the	overall	aspect,	as	has	each	of	four	aspects	taken	into	consideration.	All	aspects	laid	in	

descending	 order	 of	means	 include:	 service	 offering	 officials,	 service	 offering	 systems,	 

additional	information	while	receiving	services,	and	the	service	places	plus	environments.	

2)	The	hypothesis	testing	results	have	found	that	differences	in	customers’	genders,	ages	

and	educational	backgrounds	bear	no	significant	differences	in	their	satisfaction	with	its	

services	at	the	above	bank	in	the	overall	aspect	and	each	one.	3)	Customers’	suggestions	

for	their	satisfaction	with	its	services	are	in	descending	order	of	first	three	frequencies	that	

the	bank	should:	3.1)	provide	its	customers	with	its	proper	parking	lot,	sufficing	to	service	

recipients’	demand,	having	sunshade	materials	and	the	parking	surface	suitable	for	the	

parking	condition,	3.2)	enhance	steps	of	its	services	suitable	for	and	beneficial	to	customers 

so	 as	 to	meet	 their	 demands	 at	 the	most;	 it	must	 be	 the	 step-by-step	 practice	 and	 

techniques	of	the	correct	steps,	3.3)	offer	a	place	such	as	a	library	or	existing	information	
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office	where	service	recipients	can	retrieve	a	piece	of	additional	information	and	study	it	

conveniently	to	some	extent.

Keywords: 1. Satisfaction	2.	Customers	3.	Services	4.	Housing	Bank	

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	(ธอส.)	(Government	Housing	Bank)	เป็นรฐัวสิาหกจิ	และเป็นสถาบนั

การเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง	 จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย	 เมื่อวันที่	 9	 มกราคม	2496	พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมูพิลอดุลยเดชได้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่า	โดยทีเ่ป็นการสมควร

ให้มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ขึ้น	เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตรา	“พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์	พ.ศ.	2496”	ขึ้น	และได้

มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	20	มกราคม	2496	โดยมีจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	นายก

รัฐมนตรี	 ในขณะนั้น	 เป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการ	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดตั้งโดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิท�าหน้าทีช่่วยเหลอืทางการเงนิให้กบัประชาชน	ได้มทีีอ่ยูอ่าศยัตามสมควรแก่อตัภาพ	

โดยการให้กูย้มืเงิน	และ	จดัสรรทีด่นิเพือ่	ก่อสร้างทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐับาลทีป่ระกอบธรุกจิในการส่งเสรมิ

และช่วยเหลือ	ประชาชนน�าเงนิไป	ลงทนุเกีย่วกบัการสร้างอาคารและทีดิ่นโดยตรงท�าหน้าทีเ่สมอืนสือ่กลาง

ในการน�า	เงินไปใช้ประโยชน์	ใน	กิจการเคหะและ	เป็นสถาบันการเงินที่ด�าเนินธุรกิจ	อีกทั้งยัง	ร่วมมือกับ

หน่วยงานของรัฐต่าง	ๆ	สนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่เป็นของตนเอง	อาทิ	 ให้สินเชื่อกับผู้ที่ซื้อบ้านกับการ

เคหะแห่งชาติ	สินเชื่อกับผู้ประกันตนกับส�านักงานประกันสังคม	ร่วมกับกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

ให้สมาชิกกู้เงินเพื่ออสังหาริมทรัพย์	 ความช่วยเหลือด้านการมีบ้าน	 ปัจจุบันธนาคารเพิ่มธุรกิจให้บริการที่

หลากหลายขึน้	จากการประกอบธรุกิจด้านสนิเชือ่	ได้มีการออกธรุกจิใหม่ๆ	เพิม่มากขึน้	การด�าเนนิงานด้าน

เงินฝาก	 การช�าระเงินกู้	 การด�าเนินงานด้านสงเคราะห์เพื่อสังคม	นอกจากนั้นยังมีบริการบัตร	 เอ	 ที	 เอ็ม	

เป็นการพัฒนาเพื่อตอบสนองการใช้บริการของลูกค้า	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุง

พัฒนาระบบการด�าเนินงานและการบริการในทุกด้าน	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์	 โดยระดมทรัพยากรในทุกด้านเตรียมการเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์และรูปแบบการให้บริการที่

ทนัสมยัและครบวงจร	เพือ่รองรบัการให้บรกิารทีส่อดคล้องต่อความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิาร	และครอบคลมุ

ทุกกลุ่ม	ทุกอาชีพ	(พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์	พ.ศ.	2496,	2496,	หน้า	139-140)

การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่จะเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญมากที่สุด	 ทั้งนี้เพราะธุรกิจการเงินเป็น

สินค้าที่ไม่มีรูปธรรมของการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่จับต้องหรือเปรียบเทียบได้อย่างเด่นชัด	 เมื่อไรที่ลูกค้าได้รับ

มากกว่าความคาดหวัง	 เมื่อนั้นเราจะยืนอยู่เหนือคู่แข่งด้วยประการทั้งปวง	 ซึ่งในปัจจุบัน	 การแข่งขันเน้น

เรื่องของการบริการกันมากในธุรกิจการเงินการธนาคารมีการแข่งขันกัน	สูงมาก	ธนาคารจ�าเป็นต้องพัฒนา

ปรับปรุงในด้านต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มีการน�าซอฟท์แวร์ส�าเร็จรูปที่ได้

มาตรฐานมาใช้ในการบรหิารข้อมลูและเปลีย่นระบบ	คอมพวิเตอร์หลกัของธนาคาร	ซึง่จะช่วยให้การพัฒนา

บรกิารท�าได้อย่างมปีระสทิธภิาพและตอบสนองความต้องการลกูค้าได้ดียิง่ขึน้	การสร้างความพึงพอใจให้แก่
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ผู้รับบริการ	ประกอบด้วย	สถานที่และ	สิ่งแวดล้อม	พนักงานและการให้บริการ	ระบบการให้บริการ	และ

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการบริการ	(มณีวรรณ	ตันไทย,	2553,	หน้า	66-68)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจของรัฐ	เป็นสถาบันการเงินของรัฐ

ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง	 ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง	 เป็นสถาบัน

ลักษณะการประกอบการ	 เป็นอาคารตึกสัญญาเช่า	3	คูหา	3	ชั้น	 เชื่อมต่อกันโดยให้บริการพื้นที่	 ชั้นที่	 1	

งานการเงินและบัญชีให้บริการช�าระ	 ฝาก	 ถอน	 ช้ันท่ี	 1	 งานสินเช่ือให้บริการปรึกษาให้สินเช่ือบ้าน	 ท่ีอยู่

อาศัยให้กับผู้มีรายได้	 และชั้นที่	 3	 งานบริหารหนี้	 ดูแลลูกค้าเก่ียวกับสัญญา	 ข้อกฎหมาย	 ติดตามหนี้	 

และขายทรัพย์ของธนาคาร	 มีพนักงานให้บริการเฉพาะสินเชื่อบ้านที่อยู่อาศัย	 จ�านวน	 12	 คน	 ท�าหน้าที่ 

รับผิดชอบตั้งแต่ให้ค�าปรึกษา	พิจารณาให้กู้จนกระทั่งการช�าระเงินงวด	สภาพปัญหาส�าคัญของประชาชนที่

มีต่อการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	 สาขาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ในด้านสถานที่และ 

สิ่งแวดล้อม	พนักงานและการให้บริการ	ระบบการให้บริการ	และด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการบริการ	

ซึ่งยังเป็นปัญหาต่อเนื่องจากความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ	 ท�าให้มีการร้องเรียนและร้องทุกข์

ไปยังส่วนกลาง	จึงเป็นเหตุให้มีการบัญญัติหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	CG	7	ประการ	เป็นพฤติกรรมบ่งชี้ 

พร้อมเป้าประสงค์	รวมถึงการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร	

ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยั	ความพึงพอใจทีม่ต่ีอการให้บรกิารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อน�าผลวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงแก้ไข	และพัฒนาการ

ให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดหรือสาขาอื่นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	

สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	 สาขา

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน

2.3		 เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน	

3.2		 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3		 ประชาชนทีม่รีะดับการศกึษาต่างกนั	มคีวามพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้	บรกิารของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน
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4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ได้ทราบความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขา

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.2		 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

4.3		 ได้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.4		 สามารถน�าผลการวจิยั	ใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการสร้างความพงึพอใจของ	ประชาชนทีม่ี

ต่อการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพิ่มมากขึ้น	

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1)	 ขอบเขตด้านประชากร	 ได้แก่	 ประชาชนผู้มาใช้	 หรือเคยมาใช้บริการของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ในปีงบประมาณ	2558	จ�านวน	91	คน	และในปีงบประมาณ	

2559	จ�านวน	39	คน	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	130	คน

		 	 2)		กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่	ประชาชนผู้มาใช้	หรือเคยใช้บริการให้สินเชื่อบ้าน	ที่อยู่อาศัยให้กับ

ลกูค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	จงัหวดัร้อยเอด็	ตามบัญชรีายชือ่ในปีงบประมาณ	2558-

2559	จ�านวน	98	คน	โดยการใช้สูตรค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	(ยุทธ	

ไกยวรรณ์	และกสุมุา	ผลาพรม,	2553,	หน้า	122)	เทคนคิวธิกีารสุม่ตวัอย่าง มขีัน้ตอนดงันี ้1)	ก�าหนดขนาด

ตัวอย่าง	(Sample	Size)	โดยใช้สูตรค�านวณของ	ทาโร	ยามาเน่	(Taro	Yamane,	1973,	p.5)	2)	ค�านวณ

สัดส่วนตัวอย่างตามประชากรมากน้อย	 โดยใช้ตัวแปรอิสระด้านเพศกับอายุเป็นตัวแปรควบคุม	 (Control	

Variables)	ได้จ�านวนตวัอย่าง	3)	ใช้วิธกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย	(Simple	Random	Sampling)	จากจ�านวน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	โดยวิธีการจับสลาก	(Lottery	Technique)	แบบทดแทน	ตามขั้นตอนดังต่อไป

นี้	 1)	 จ�าแนกรายชื่อประชากรตามเพศและอายุได้ประชากรหกกลุ่ม	 2)	 เขียนรายชื่อกลุ่มแรกคือ	 เพศชาย	

อายุ	20-30	ปี	ม้วนเป็นสลากลงในกล่อง	จ�านวน	18	คน	เขย่าให้คละกัน	3)	จับสลากจากกล่อง	จดรายชื่อ

ไว้ในบญัชกีลุ่มตวัอย่างแล้วม้วนสลากลงในกล่อง	เพือ่ให้มโีอกาสเลอืกเป็นตัวอย่างเท่าเทยีมกัน	4)	จบัสลาก

ใหม่จดรายชื่อไว้ในบัญชีกลุ่มตัวอย่าง	 หากชื่อซ�้ากับช่ือท่ีมีอยู่แล้วก็จับสลากใหม่	 จนได้ตัวอย่างครบถ้วน	

จ�านวน	15	คน	5)	 เขียนรายชื่อกลุ่มแรกคือ	 เพศหญิง	 อายุ	 20-30	ปี	 ม้วนเป็นสลากลงในกล่อง	 จ�านวน	 

18	คน	เขย่าให้คละกัน	แล้วด�าเนินการตามข้อ	3-4	และ	6)	ส่วนที่เหลืออีกสี่กลุ่ม	ก็ด�าเนินการตามข้อ	2-4	

จนได้ตัวอย่าง	98	คน

5.2		 ขอบเขตด้านเนื้อหา	ได้แก่	ความพึงพอใจการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขา

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	4	ด้าน	ดังนี้	1)	ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม	2)	ด้านพนักงานและการให้บริการ	 

3)	ด้านระบบการให้บริการ	และ	4)	ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการบริการ	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

5.3		 ขอบเขตด้านพื้นที่	ได้แก่	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด

5.4		 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการท�าวิจัย	 ได้แก่	 ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี	 15	 เดือนกุมภาพันธ ์

พ.ศ.	2559	ถึง	วันที่	31	เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2559

5.5		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถามแบ่งออกเป็น	3	ตอน	คือ

	 	 	 ตอนที่	1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	และระดับ

การศึกษา	

   ตอนที	่2 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของธนาคารอาคารสงเคราะห์	

สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็นมาตราส่วนแบบประมาณค่า	(Rating	Scale)	

ของลิเคิร์ท	(Likert’s	Rating	Scale) 5	ระดับ	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2553,	หน้า	121)	จ�านวน	4	ด้าน	ได้แก่	

ด้านสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม	ด้านพนกังานและการให้บรกิาร	ด้านระบบการให้บรกิาร	และด้านข้อมลูข่าวสาร

ที่ได้รับจาการบริการ	

   ตอนที่	 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	เป็นแบบค�าถามปลายเปิด	(Open-ended	Ques-

tionnaires)

5.6		 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

  5.6.1	 ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง	

ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	

แล้วก�าหนดรูปแบบของค�าถามที่จะใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 และค�านิยามศัพท์เฉพาะท่ีก�าหนดไว้	

แล้วน�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบประเด็นต่าง	ๆ 	ตรวจสอบส�านวนภาษาความสมบูรณ์และ

ความถูกต้องของแบบสอบถาม

  5.6.2		แก้ไขตามอาจารย์ทีป่รกึษาเสนอแนะ	และน�าแบบสอบถามเสนอผูเ้ชีย่วชาญ	จ�านวน	

3	 คน	 เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา	 ภาษา	 และการวัดผลประเมินผล	 โดยใช้วิธีหาค่าดัชนี 

ความสอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence	:	IOC)	ปรากฏว่า	เท่ากับ 1.00	จ�านวน	17	ข้อ	

กับค่า	0.67 จ�านวน	16	ข้อ รวมทั้งสิ้นจ�านวน	33 ข้อ

  5.6.3		น�าแบบสอบถามทีผ่่านการประเมนิ	ทัง้	33 ข้อ	ไปทดลองใช้	(Try	Out)	กบัประชากร

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 คือประชาชนผู้มาใช้	 หรือเคยใช้บริการบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	 จ�านวน	 

30	คน	แล้วค�านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.96	

ซึ่งเป็นค่าที่เชื่อถือได้

	 	 5.6.4	พิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป

5.7		 สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และสถิติเชิง

อนุมาน	 คือ	 การทดสอบสมมติฐาน	 t-test	 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One	 –	 way	

ANOVA)	หรือ	(F-test)
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6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	พบว่า	ผูต้อบแบบสอบถาม	จ�านวน	

98	คน	เป็นเพศชาย	จ�านวน	52	คน	คิดเป็นร้อยละ	53.06	เป็นเพศหญิง	จ�านวน	46	คน	คิดเป็นร้อยละ	

46.94	 อายุ	 20	 –	 30	 ปี	 จ�านวน	 30	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 30.61	 อายุ	 31	 –	 40	 ปี	 จ�านวน	 36	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	36.74	อายุ	41	ปี	ขึ้นไป	จ�านวน	32	คน	คิดเป็นร้อยละ	32.65	และมีการศึกษาระดับประถม

ศึกษา	จ�านวน	48	คน	คิดเป็นร้อยละ	48.98	มีการศึกษา	ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.	จ�านวน	24	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	24.49	มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส	จ�านวน	16	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.33	มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและสูงกว่า	จ�านวน	10	คน	คิดเป็นร้อยละ	10.20

6.2		 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	

ล�าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านพนักงานและการให้บริการ	 ด้านระบบการให้บริการ	 

ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการบริการ	และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม	

6.3		 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ	 อายุ	 และระดับการศึกษาต่างกัน	 

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	 สาขาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ท้ังโดยรวม

และรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

6.4		 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพึงพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บรกิารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	เรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อยสามอันดับแรก	ได้แก่	ควรจัดสถานที่จอด

รถส�าหรับผู้ใช้บริการให้มีความเหมาะสม	เพียงพอต่อจ�านวนผู้รับบริการ	มีวัสดุในการป้องกันแสงแดดและ

พืน้ลานจอดรถมสีภาพเหมาะสมกบัการใช้งาน	ควรปรบัปรุงข้ันตอนการให้บรกิารเหมาะสมเพือ่ให้ผูร้บับริการ

ได้ประโยชน์ตรงตามความต้องการมากที่สุดเป็นการปฏิบัติการตามขั้นตอนและเทคนิคของวิธีปฏิบัติ 

ทีถ่กูต้อง	และธนาคารจดัให้มสีถานทีท่ีป่ระชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศกึษาข้อมลูได้โดยสะดวกตาม

สมควร	เช่น	ห้องสมุด	หรือห้องที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้ว	

7.  อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	 สาขาร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 มีการน�าผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่ม

เติมตามประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้	

7.1		 ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	

ธนาคารสามารถจดับริเวณและทีน่ัง่พกัส�าหรบัผูร้บับรกิารสะอาดและเพยีงพอ	ดแูลห้องน�า้	ห้องส้วมสะอาด	

ปลอดภัยและเพียงพอ	 และจัดบรรยากาศให้บริการโดยความรู้สึกสะดวกสบายรวมท้ังยังมีหนังสือพิมพ์ 

ให้อ่าน	หรือโทรทัศน์ให้ชมขณะนัง่รอรบับรกิาร	จึงท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจในระดับมาก	แต่เนือ่งจาก

สถานที่จอดรถไม่ค่อยเหมาะสมและไม่เพียงพอต่อจ�านวนผู้รับบริการ	 ประกอบกับธนาคารตั้งอยู่ในท�าเล 

ไม่เหมาะสมและไม่ค่อยสะดวกต่อการติดต่อขอใช้บริการ	จึงท�าให้มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น	สอดคล้องกับ

งานวิจยัของกัลยา	แจ่มแจ้ง	(2549,	บทคัดย่อ)	เร่ืองความพึงพอใจของลกูค้าท่ีมต่ีอการให้บริการของธนาคาร
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 สาขาท่ายาง	 จังหวัดเพชรบุรี	 ที่พบว่า	 ลูกค้ามีความพึงพอใจด้าน

อาคารสถานที่	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัชรี	พฤกษมาศ	(2552,	บทคัดย่อ)	

เรื่องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	 สาขาสุขุมวิท	 ผลการวิจัยท่ี 

พบว่า	 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	 สาขาสุขุมวิท	 ลูกค้ามี 

ความพึงพอใจต่อการบริการของธนาคารโดยรวมอยู่ระดับมาก	

7.2		 ด้านพนกังานและการให้บรกิาร	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ผลปรากฏเช่นนี	้อภปิรายได้

ว่า	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและ

กจิการของธนาคาร	และก�าหนดหลกับรรษทัภิบาลเป็น	ลายลกัษณ์อกัษรประกาศใช้ทัง้องค์กรทีม่ชีือ่โดยย่อ

ว่า	CARPETS	จ�านวน	7	ประการ	ครอบคลุมการปฏิบัติงานของพนักงาน	และการให้บริการ	อาทิ	การแต่ง

กาย	 การให้ค�าแนะน�า	 และตอบข้อซักถามความเอื้ออาทร	 และความหวังดีต่อผู้รับบริการอย่างสม�่าเสมอ	

และพนกังานมคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกบังานทีป่ฏบิตั	ิพฤตกิรรมและลกัษณะเหล่านี	้ท�าให้ประชาชน

มีความพึงพอใจมาก	 ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัชรี	 พฤกษมาศ	 (2552,	 บทคัดย่อ)	

เรือ่งความพงึพอใจของลกูค้าทีม่ต่ีอการบรกิารของธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขาสขุมุวทิ	ผลการวจัิยทีพ่บ

ว่า	ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขาสุขุมวิท	ลูกค้ามีความพึง

พอใจต่อการบริการของธนาคารโดยรวมอยู่ระดับมาก	และสอดคล้องกับงานวิจัยของกันยารัตน์	 รุณทรัพย์	

(2551,	 บทคัดย่อ)	 เรื่องการศึกษาคุณภาพในการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	 ส�านักงานใหญ	่ 

ผลการวิจัยที่พบว่า	อาคารมีคุณภาพ	ด้านความสุภาพ/อัธยาศัยไมตรี	ด้านการติดต่อสื่อสาร	ด้านความน่า

เชือ่ถอื	ด้านความปลอดภยั	ด้านความเข้าใจและรูจ้กัลกูค้าจรงิ	และด้านสิง่ท่ีสามารถสมัผสัได้/บรกิารทีเ่ป็น

รูปธรรมมีระดับคุณภาพมาก

7.3		 ด้านระบบการให้บรกิาร	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ผลปรากฏเช่นนี	้อภปิรายได้ว่า	ทัง้นี้

อาจเป็นเพราะว่าธนาคารได้จัดการโดยมีบัตรคิวให้บริการอย่างเป็นระเบียบ	 ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	 

โดยไม่เลือกปฏิบตั	ิมป้ีายประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนการให้บรกิารครบถ้วน	และมพีนกังานให้ค�าแนะน�าเมือ่เกิด

ปัญหา	 ใช้เวลาเหมาะสมกับลักษณะงาน	 และมีอุปกรณ์ประกอบการให้บริการทันสมัย	 และรวดเร็ว	 อาทิ	

พนักงานใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์ช่วยในการปฏบิตังิานแบบจดุเดยีวเบด็เสรจ็	จงึท�าให้ความความพึงพอใจของ

ประชาชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 และเป็นอันดับสอง	 ผลการวิจัยประเด็นนี้	 สอดคล้องกับแนวคิดของ

จอห์นดี.	มิลเล็ต	(John	D.	Millet,	1954,	p.	33	อ้างถึงใน	ภนิดา	ชัยปัญญา,	2541,	หน้า	11)	ที่อธิบายว่า

ธุรกิจบริการที่ดีต้องมีระบบการให้บริการที่ดีหมายถึงระบบเก่ียวกับการวางตัวและกริยาท่าทางตลอดจน

ทศันคตทิีพ่นักงานพงึมต่ีอลกูค้าเป้าหมายส�าคญัของ	การบรกิารคอืการสร้างความพึงพอใจในการให้บรกิาร

แก่ประชาชนโดยมีหลักเกณฑ์ห้าประการและหนึ่งในจ�านวนนี้	คือ	ระบบเกี่ยวกับการจ�าชื่อของลูกค้า	และ

ทักทายลูกค้าด้วยชื่อของเขา	ตลอดจนกิริยาท่าทางที่นอบน้อมและไหว้ลูกค้าเพื่อให้เกียรติ	

7.4		 ด้านข้อมลูข่าวสารทีไ่ด้รบัจากการบรกิาร	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	และเป็นอนัดบัสาม	

ผลปรากฏเช่นนี้	อภิปรายได้ว่า	ผลปรากฏเช่นนี้	อภิปรายได้ว่าการติดต่อสื่อสารกับธนาคารสะดวกรวดเร็ว

ทันการ	 สามารถติดต่อสื่อสารกับพนักงานได้สะดวกตลอดเวลา	 นอกจากนี้ยังมีเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ให้

บริการข้อมูลอย่างครบถ้วน	 มีข้อมูลข่าวสารสมบูรณ์ถูกต้อง	 มีบริการช่วยเหลือสืบค้นข้อมูลท่ีจ�าเป็น	 และ
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แจ้งข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอยู่เสมอ	 ผลการวิจัยประเด็นนี้	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กันยารัตน์	 รุณทรัพย์	 (2551,	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 การศึกษาคุณภาพในการให้บริการของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	ส�านกังานใหญ่	ผลการวจิยัพบว่า	ธนาคารมคุีณภาพในการให้บรกิารด้านการตดิต่อส่ือสาร

และด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้าจริง

7.5		 การเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	 สาขา

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน

 	 7.5.1		 ประชาชนทีม่เีพศต่างกัน	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	

ผลปรากฏเช่นนี้	 อภิปรายได้ว่า	 เน่ืองจากนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการธนาคารจึงได้ก�าหนด 

หลักบรรษัทภิบาล	 เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศใช้ทั้งองค์กรมีชื่อเรียกโดยย่อว่า	CARPETS	 จ�านวน	 

7	ประการ	ในจ�านวนนี้มีถึงห้าประการส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ	ได้แก่	1)	Accountability	แสดง

ความรับผิดและรับชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่	2)	Responsibility	มีความเข้าใจและมีขีดความสามารถใน

การประพฤติได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ	3)	Promotion	of	Best	Practices	มุ่งด�าเนินธุรกิจและให้

บริการแก่ลูกค้าโดยยึดหลักวัฒนธรรมและจรรยาบรรณท่ีดีรวมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์และมี

จิตส�านึกในคุณธรรมจริยธรรม	 4)	 Equitable	 Treatment	 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและ

ยุติธรรม	และ	5)	Transparency	แสดงความโปร่งใสในการด�าเนินงานจึงเห็นได้ว่า	พนักงานผู้ให้บริการทุก

คนและทกุระดับต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั	โดยเฉพาะ	ข้อ	4)	การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีม

และยตุธิรรม	ดงันัน้	ประชาชนผูม้าใช้บรกิารไม่ว่าจะเป็นเพศต่างกนัต่างเท่าเทยีม	และยตุธิรรมเช่นเดยีวกนั	

จงึมคีวามพึงพอใจไม่แตกต่างกนั	ผลการวจัิยประเด็นนีไ้ม่สอดคล้องกบังานวจิยัของสุวัชร	ีพฤกษมาศ	(2552,	

บทคัดย่อ)	ที่พบว่า	ลูกค้าที่มีเพศต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการบริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขา

สุขุมวิท	โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	.05	

 	 7.5.2		 ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการของธนาคาร	อาคารสงเคราะห์ 

สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมแตกต่างกัน	เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	ผลปรากฏเช่นนี้	อภิปราย

ได้ว่าไว้	ผลปรากฏเช่นนี	้อภปิรายได้ว่า	เนือ่งจากนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการธนาคารจงึได้ก�าหนด

หลักบรรษัทภิบาล	 เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศใช้ทั้งองค์กรมีชื่อเรียกโดยย่อว่า	CARPETS	 จ�านวน	 

7	ประการ	ในจ�านวนนี้มีถึงห้าประการส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ	ได้แก่	1)	Accountability	แสดง

ความรับผิดและรับชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่	2)	Responsibility	มีความเข้าใจและมีขีดความสามารถใน

การประพฤติได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ	3)	Promotion	of	Best	Practices	มุ่งด�าเนินธุรกิจและให้

บริการแก่ลูกค้าโดยยึดหลักวัฒนธรรมและจรรยาบรรณท่ีดีรวมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์และมี

จิตส�านึกในคุณธรรมจริยธรรม	 4)	 Equitable	 Treatment	 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและ

ยุติธรรม	และ	5)	Transparency	แสดงความโปร่งใสในการด�าเนินงานจึงเห็นได้ว่า	พนักงานผู้ให้บริการทุก

คนและทกุระดับต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั	โดยเฉพาะ	ข้อ	4)	การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีม

และยตุธิรรม	ดงันัน้	ประชาชนผูม้าใช้บรกิารไม่ว่าจะเป็นเพศต่างกนัต่างเท่าเทยีม	และยตุธิรรมเช่นเดยีวกนั	

จึงมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน	ผลการวิจัยประเด็นนี้	สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัชรี	พฤกษมาศ	(2552,	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บทคัดย่อ)	ท่ีพบว่า	ลกูค้าทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามพงึพอใจของลกูค้าทีม่ต่ีอการบรกิารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาสุขุมวิท	โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

  7.5.3		ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอด็	จังหวดัร้อยเอด็	โดยรวมแตกต่างกนั	เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	ผลปรากฏ

เช่นน้ี	อภปิรายได้ว่า	เนือ่งจากนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการธนาคารจงึได้ก�าหนดหลกับรรษทัภบิาล	

เป็นลายลักษณ์อกัษรและประกาศใช้ทัง้องค์กรมชีือ่เรยีกโดยย่อว่า	CARPETS	จ�านวน	7	ประการ	ในจ�านวน

นี้มีถึงห้าประการส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ	 ได้แก่	 1)	 Accountability	 แสดงความรับผิดและรับ

ชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าที	่2)	Responsibility	มคีวามเข้าใจและมขีดีความสามารถในการประพฤตไิด้ตาม

หน้าที่และความรับผิดชอบ	3)	Promotion	of	Best	Practices	มุ่งด�าเนินธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้าโดย

ยดึหลกัวฒันธรรมและจรรยาบรรณทีด่รีวมถงึการปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความซ่ือสตัย์และมจีติส�านกึในคณุธรรม

จริยธรรม	4)	Equitable	Treatment	ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม	และ	5)	Trans-

parency	 แสดงความโปร่งใสในการด�าเนินงานจึงเห็นได้ว่า	 พนักงานผู้ให้บริการทุกคนและทุกระดับต้อง

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	โดยเฉพาะ	ข้อ	4)	การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม	ดังนั้น	

ประชาชนผู้มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเพศต่างกันต่างเท่าเทียม	และยุติธรรมเช่นเดียวกัน	จึงมีความพึงพอใจ

ไม่แตกต่างกัน	 ผลการวิจัยประเด็นน้ี	 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัชรี	 พฤกษมาศ	 (2552,	 บทคัดย่อ)	 

ที่พบว่า	 ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการบริการของธนาคาร	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  8.1.1	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	มีความเฉลี่ยน้อยที่สุด	

จงึควรมนีโยบายในการพฒันาการให้บรกิารจนท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุโดยเฉพาะ

พัฒนาสถานที่จอดรถให้มีความเหมาะสม	และเพียงพอต่อจ�านวนผู้มารับบริการ

  8.1.2		ผลการวิจัย	 พบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	จงัหวดัร้อยเอด็	ด้านข้อมลูข่าวสารทีไ่ดร้บัจากการบริการ	มคีวามเฉลีย่รอง

ลงมา	ดังนั้น	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จึงควรมีนโยบายในการพัฒนาการให้

บริการจนท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	โดยเฉพาะการพัฒนาติดต่อสื่อสารกับธนาคาร

สะดวกรวดเร็วทันการตลอดเวลา	รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการให้บริการ

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในระดับมากแต่มี

ค่าเฉลีย่น้อยกว่าด้านอ่ืน	ดงันัน้	ควรมีการวจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	เรือ่ง	สภาพปัญหาและ

แนวทางแก้ไขด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	 เพื่อจะทราบข้อมูลเชิงลึกและน�าผลวิจัยใช้เป็นข้อมูล



Vol.7 No.1 January - June 201894

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

สารสนเทศในการพัฒนาการให้บริการต่อไป

  8.2.2		 ในการรวบรวมและศึกษาข้อเสนอแนะ	พบว่า	ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการ

ให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านพนักงานและ	การให้บริการ	อยู่

ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น	ดังนั้น	เพื่อให้การบริการสร้าง	ความประทับใจ	และประชาชน

มีความพึงพอใจจนถึงระดับมากที่สุด	 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	Action	

Research	/PAR)	โดยก�าหนดให้พนกังานทกุคนเป็นผูร่้วมวจิยัเพือ่ระดมสมอง	และสรปุเป็นแนวทางพฒันา

ร่วมกัน	
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สารนิพนธ์นี้	ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด	และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้	ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้ค�าแนะน�า

เป็นอย่างดีมาโดยตลอด	ขอขอบพระคุณ	รองศาสตราจารย์อุดม	พิริยสิงห์	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ที่กรุณา

ให้ค�าปรึกษาและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมาผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ไว้	ณ	โอกาสนี้	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง	มหาวิทยาลัย	มหามกุฏราช

วิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ที่กรุณาให้ความรู้	ให้ค�าปรึกษา	ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน	ท�าให้งานวิจัยมี

ความสมบูรณ์ย่ิงขึ้นและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบรวมท้ังให้ค�าแนะน�า 

แก้ไขเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ	 นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้จัดการธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	 สาขาร้อยเอ็ด	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การวิจยัคร้ังน้ีด้วยดี	และขอขอบคุณประชาชนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างทุกท่านท่ีช่วยกรณุาตอบแบบสอบถามด้วย

ดีคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้	 ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา	 มารดา	 ครู	

อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดี 

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  

Residents’ Satisfaction with Military Registration Unit’s Service in  

Muang Roi Et District, Roi Et Province
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บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์ดังนี	้1)	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

ของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	2)	เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามอายุระดับการศึกษา	และการ

ประกอบอาชีพ	3)	เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ประชาชนผู้ใช้บริการหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	

จ�านวน	 363	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	 จ�านวน	 

20	 ข้อ	 มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	 .91	 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	สถิติการทดสอบสมมติฐานได้แก่	 t-test	 และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	

ANOVA	:	F	-	t-test)	

ผลการวิจัยพบว่า1)	 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	

เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย	 ได้แก่ด้านเจ้าหน้าที่	ด้านขั้นตอนการให้บริการ	ด้านสถานที่และด้าน

การประชาสัมพันธ์	2)	ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า	ประชาชนทีม่อีาย	ุระดบัการศกึษา	และการประกอบ

อาชีพต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	และ	3)	ประชาชนมีข้อเสนอแนะใน

การพฒันาการให้บรกิารของหน่วยสสัดอี�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	เรยีงล�าดบัตามความถีจ่ากมาก

ไปน้อยสามอนัดบัแรก	ได้แก่	ควรมข้ีอมลูทางเวบ็ไชต์ทีเ่ป็นปัจจบุนั	เช่น	ข่าวสาร	ทีค่วรรูเ้กีย่วกบัหน่วยสสัด	ี

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2	 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก.
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ควรมป้ีายแสดงข้ันตอนการให้บรกิารแต่ละงานทีเ่กีย่วข้องกับหน่วยสสัด	ีและควรจะมเีจ้าหน้าท่ีพลเรอืนร่วม

ให้การบริการ

ค�าส�าคัญ :	1.	ความพึงพอใจของประชาชน	2.	การให้บริการ	3.	หน่วยสัสดี

ABSTRACT

This	thematic	paper	served	its	particular	purposes:	1)	to	study	residents’	satisfaction 

with	military	registration	unit’s	service	at	its	office	in	Muang	Roi	Et	district	of	Roi	Et	province,	

2)	 to	 compare	 their	 satisfaction	 with	 its	 service	 to	 variables	 of	 their	 differing	 ages,	 

educational	 backgrounds	 and	 occupations,	 3)	 to	 collect	 suggestions	 for	 enhancing	 its	 

services.	Samples	comprised	393	residents	 in	 its	authorized.	The	research	tool	was	the	

questionnaire	with	twenty	questions,	each	of	which	had	the	reliability	at	.91.	Statistics	used	

for	 processing	 data	 included:	 percentage,	mean,	 standard	 deviation,	 t-test	 and	 F-test	 

(One-way	ANOVA)	

Outcomes	 of	 research	 findings:	 1)	 community	 committees’	 opinions	 on	 Roi	 Et	

Provincial	Municipality’s	 refuse	management,	 Roi	 Et	 Province	 has	 rated	 ‘high’	 in	 the	 

overall	 aspect.	Given	a	 single	one,	 all	 four	 aspects	have	also	 scored	 the	 same.	These	 

aspects	 placed	 in	 descending	 order	 of	means	 take	 in:	 the	 Planning,	 the	 Staffing,	 the	 

Organization,	 and	 Technology	 respectively.	 2)	 The	 comparative	 results	 found	 that	 no	 

significant	differences	level	at	.05	in	the	former’s	genders,	ages,	educational	levels	and	the	

difference	 of	 housing	 in	 the	 borough	 council	 member	 were	 correlated	 with	 their	 

community	committees’	opinions	on	Roi-Et	Provincial	Municipality’s	refuse	management,	

Roi	Et	Province,	and	3)	community	committees	have	suggestions	of	the	development	with	

their	opinions	on	Roi-Et	Provincial	Municipality’s	refuse	management,	Roi	Et	Province,	in	

descending	order	of	frequencies	of	up	to	three	Municipality	should	:	1)	include	a	plan	for	

refuse	management,	both	short-term	and	long-term	monitoring	plan	should	support	refuse	

management,	and	should	be	added	that	garbage	can	fit	a	small	space,	such	as	street	and	

alley.

 

Keywords :	1.	Satisfaction	2.	Service	3.	Conscription	Registration	Unit

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ระบบราชการไทยมีโครงสร้างขนาดใหญ่	ทั้งการบริหารราชการส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และส่วน

ท้องถิน่	บางหน่วยงานมกีารท�างานทีซ่�า้ซ้อน	มสีายการบงัคบับญัชาหลายขัน้ตอน	ไม่คล่องตวัในการบรหิาร



Vol.7 No.1 January - June 201898

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

จัดการรวมถึงการให้บริการประชาชน	 ท�าให้เกิดความล่าช้า	 ไม่ทันเหตุการณ์	 ไม่สามารถสนองตอบความ

ต้องการของประชาชนได้ดีเท่าที่ควรจะเป็น	ประกอบกับมีปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น	เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มุ่ง

ประโยชน์ของประชาชนเตม็ที	่สภาพปัญหาดงักล่าวจ�าเป็นต้องได้รบัการแก้ไขโดยเรว็	รฐับาลไทยได้เลง็เหน็

ความส�าคัญในเรื่องการให้การบริการประชาชน	เพราะการให้บริการที่ดีเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จ	และ

สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร	กองทัพบก	กระทรวงกลาโหม	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการ

ให้บริการประชาชน	 ไม่ว่าเป็นด้านช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กรณีเกิดภัยพิบัติ	 หรือราษฎรที่ประสบภัยต่างๆ	

โดยการให้ความส�าคญัแบบมส่ีวนร่วมและบรูณาการกบัส่วนราชการต่าง	ๆ 	แบบมุง่ผลสมัฤทธิ	์มตีวัชีว้ดัการ

ท�างาน	 โดยใช้ทั้งความสามารถของข้าราชการและเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 และท่ีส�าคัญคือยึดประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง	 และเม่ือประชาชนมาขอรับบริการมากขึ้นการให้บริการของหน่วยงานทหาร	 จ�าเป็นต้องมีการ

พัฒนาการให้บริการโดยการปรบัปรงุให้มกีารบรกิารทีร่วดเรว็	ถกูต้องและเป็นธรรมต่อประชาชน	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหน่วยงานสัสดีที่มีประชาชนมาติดต่อราชการทุกวัน	ท�างานใกล้ชิดกับประชาชน	 จ�าเป็นต้องมีการ

ปรับปรุงการให้บริการอยู่ตลอดเวลา	 เพราะหากไม่มีการปรับปรุงการให้บริการประชาชนอาจเสื่อมศรัทธา	

และขาดความเชื่อถือ	 อันมีผลต่อความมั่นคงของประเทศและการระดมสรรพก�าลังในการป้องกันประเทศ

ในช่วงเวลาที่ประเทศประสบภาวะวิกฤติ	 และการท�าให้ประชาชนเสียเวลาในการติดต่อราชการย่อมมีผลก

ระทบต่อการประกอบอาชีพ	และภาวะเศรษฐกิจของประเทศ	(กองทัพบก,	2556,	หน้า	23)

กองทัพบกมีนโยบายในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอประชาชน	จากสถานการณ์ปัจจุบนัส่งผลให้หน่วยงานต้องเร่งพฒันาตนเองทกุด้าน	ปรบัปรงุ

รปูแบบการให้บรกิารทีท่นัสมยัรวดเรว็ถกูต้องเพือ่สร้างความพงึพอใจแก่ประชาชน	โดยปฏบิตัติามพระราช

บัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 2545	 มาตรา	 3/1	 ที่บัญญัติว่าการบริหารราชการต้องเป็นไป 

เพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน	เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรัฐ	มปีระสทิธภิาพและคุม้ค่าในเชงิการบรหิาร	

มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ�าเป็นลง	การกระจายภารกิจและทรัพยากร	การกระจายการตัดสินใจ	

การอ�านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	 และในมาตรา	 37	 แห่งพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546	ได้บัญญัติไว้ว่า	ในการปฏิบัติ

ราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน	หรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน	ให้ส่วน

ราชการก�าหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงาน	และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการ

ทัว่ไป	โดยไม่ให้ช้าเกินไป	และให้ผูบ้งัคบับญัชาตรวจสอบให้ข้าราชการปฏบิติัให้แล้วเสรจ็	และในมาตรา	39	

บัญญัติให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล	หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นหน่วยงานในบังคับบัญชาของส�านักงานสัสดี

จังหวัดร้อยเอ็ด	 สังกัดมณฑลทหารบกที่	 27	ค่ายประเสริฐสงคราม	ต�าบลเหนือเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จงัหวดัร้อยเอด็	มีหน้าทีด่�าเนนิการควบคุม	ก�ากบัดแูลและประสานงานในกจิการสสัดทีัง้ปวง	ทีก่�าหนดไว้ใน

กฎหมาย	ควบคุมทหารกองเกิน	ทหารกองหนุน	การเตรียมพล	รวบรวมสถิติข้อมูล	ตรวจสอบสภาพทหาร

กองเกิน	 และทหารกองหนุนสอดส่องดูแลความประพฤติของทหารกองประจ�าการนอกหน่วยทหารใน 

ท้องที่เขต	หรือท้องที่อ�าเภอ	และเรื่องที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงการให้บริการรับลงบัญชีทหารกองเกินการด�าเนิน
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การเรียกและตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ	 ซึ่งชายไทยที่ต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารมาติดต่อราชการกับหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 ทุกวันราชการ	 

แสดงให้เห็นว่าการให้บริการเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็น	 จึงควรท�าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้มากที่สุด	

หากประชาชนเปลีย่นความคดิทีมี่ต่อการบรหิารงานภาครฐัให้เป็นด้านบวกมากขึน้เท่าไร	กย่็อมจะส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์และความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนได้มากเท่านั้น	 แต่หากหน่วยสัสดีอ�าเภอเมือง

ร้อยเอ็ดไม่สามารถให้บริการประชาชนเกิดความพึงพอใจจะท�าให้เกิดผลในทางลบกับหน่วยราชการเป็น

อย่างยิ่ง	 ซึ่งในการให้บริการดังกล่าว	 หน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ดได้พยายามปรับปรุงเสมอมา	 เพราะ

ประชาชนมาติดต่อราชการทุกวันแต่มีเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการที่เป็นข้าราชการสัสดีเพียง	5	 คน	 (หน่วยสัสดี

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด,	2558,	หน้า	25)

จากท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการ

ให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วทันเวลา	 และสามารถใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร	 เพ่ือใช้

ประกอบในการวางแผนในการพฒันาการให้บรกิาร	เพือ่ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนผูม้าใช้บรกิาร

ที่หน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	หรือหน่วยงานอื่น	ที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิารของหน่วยสสัดอี�าเภอเมอืงร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอ 

เมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามอายุ	ระดับการศึกษา	และประกอบอาชีพ

2.3		 เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของหน่วยสสัดอี�าเภอเมอืงร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสด ี

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3		 ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดี 

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน

 

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ได้ทราบระดบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของหน่วยสสัดอี�าเภอเมืองร้อยเอด็ 

จังหวัดร้อยเอ็ด
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4.2		 ได้ทราบผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของหน่วยสสัดี

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามอายุ	ระดับการศึกษา	และประกอบอาชีพ	

4.3		 ได้ทราบข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บรกิาร	ของหน่วยสสัดอี�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด

4.4		 ข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้	สามารถใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร	เพื่อใช้ประกอบใน

การวางแผนในการพัฒนาการให้บริการ	เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนผู้มา	ใช้บริการ	ที่หน่วย

สัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 5.1.1		ประชากร	ได้แก่	ประชาชนในเขตท้องทีอ่�าเภอเมอืงร้อยเอด็ทกุต�าบล	ทีม่าตดิต่อขอรบั

บริการในงานที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร	 ที่หน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	6,490	คน	ได้จากสถติปิระชาชนทีม่าตดิต่อขอรับบรกิารจากหน่วยสสัดอี�าเภอเมอืง

ร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด	ปี	พ.ศ.	2558

	 	 5.1.2		กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ประชาชนผู้มาขอรับบริการจากหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ดจ�านวน	 363	 คน	 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	 โดยเทียบตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน	 

(Krejcie	and	D.W.	Morgan)	(กัลยา	วานิชย์บัญชา,	2548,	หน้า	19)	เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง	ใช้การสุ่ม

แบบอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)	โดยการจับสลาก	เป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรมีสิทธิได้รับ

เลือกเท่า	ๆ	กัน	(กัลยา	วานิชย์บัญชา,	2548,	หน้า	48)	โดยมีบัญชีรายชื่อของผู้มาขอรับบริการ	ในกรณีนี้

จ�านวนกลุม่ประชากรไม่ตรงกับจ�านวนกลุม่ประชากรในตารางของเครจซีแ่ละมอร์แกน	(Krejcie	and	D.W.	

Morgan)	ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์หาจ�านวนกลุ่มตัวอย่างคงที่	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 	 	 จากตารางเครจซี่และมอร์แกน	 ประชากร	 6,000	 คน	 เป็นกลุ่มตัวอย่าง	 361	 คน

ประชากร	7,000	คน	เป็นกลุ่มตัวอย่าง	364	คน

	 	 	 	 ดังนั้น	ประชากรเพิ่มขึ้น	1,000	คน	กลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น	3	คน	ประชากรในการวิจัย	

คือ	6,490	คน	เพิ่มจากฐาน	6,000	คน	เป็น	490	คน	เทียบบัญญัติไตรยางศ์	ดังนี้

	 	 	 	 	 ประชากรเพิ่ม	1,000	คน	กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม	3	คน

	 	 	 	 	 ประชากรเพิ่ม	490	คน	กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม		 =	3	x	490	/1,000	คน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 =	1.47	คน

	 	 	 	 	 ปัดเศษทศนิยม	 	 	 		 =	2	คน	

	 	 	 	 	 น�าไปรวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นฐานได้	 	 =	361	+	2	=	363	คน

	 	 	 	 	 ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ	363	คน

5.2		 ขอบเขตด้านเนือ้หา	ได้แก่	ความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของหน่วยสสัดอี�าเภอเมอืงร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 4	 ด้าน	 ดังนี้ 1)	 ด้านสถานที่	 2)	 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 3)	 ด้านเจ้าหน้าท่ีและ 

4)	ด้านการประชาสัมพันธ์
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

5.3		 ขอบเขตด้านพื้นที่	ได้แก่	หน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด

5.4		 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการท�าวิจัย	 ได้แก่	 เดือนมกราคม	พ.ศ.	2559	ถึง	 เดือนสิงหาคม	

พ.ศ.	2559

5.5		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	คือ

	 	 	 ตอนที	่1	แบบสอบถามปัจจัยส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	ประกอบด้วย	อาย	ุระดบั

การศึกษา	และอาชีพ	

	 	 	 ตอนที่	2	แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดี

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale)	 5	 ระดับ	 คือ	 

มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	

	 	 	 ตอนที่	 3	 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของหน่วยสัสดี

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	เป็นค�าถามชนิดปลายเปิด

5.6		 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	มีขั้นตอน	ดังนี้

  5.6.1		ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 แล้วก�าหนดขอบเขตของค�าถาม

และเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 น�ามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม	 ทั้งปลายปิดและ 

ปลายเปิดและสร้างแบบสอบถาม

  5.6.2		น�าแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการทีป่รึกษาสารนพินธ์	ตรวจสอบแก้ไขให้ข้อเสนอ

แนะ	 และปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมถูกต้อง	 เสร็จแล้วน�าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงเสนอผู้เชี่ยวชาญทั้ง	 

3	ท่าน	ตรวจสอบ	ความเทีย่งตรงของเนือ้หา	ภาษา	และการวดัผลประเมนิผล	โดยการหาค่าความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	(IOC) ปรากฏว่าแบบสอบถามทุกข้อมีค่า	IOC	เท่ากับ	1	 	 	

  5.6.3		น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	(Try	out)	กับประชาชนที่มารับบริการจากหน่วยสัสดี

อ�าเภอเมืองร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	30	คน	และหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อใหญ่ 

และค่าความเชือ่มัน่โดยวธิสีมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	coefficient)	ได้ค่าความ

เชื่อมั่น	เท่ากับ	.91

	 	 5.6.6		 จัดพิมพ์แบบสอบถามและน�าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

5.7		 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 การทดสอบ

สมมติฐาน	t-test	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(F-test)

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	พบว่า	ผูต้อบแบบสอบถาม	จ�านวน	

363	คน	พบว่า	ส่วนใหญ่อายุ	17-29	ปี	จ�านวน	156	คน	คิดเป็น	ร้อยละ	42.97	รองลงมาคือ	อายุ	30-45	ป ี

จ�านวน	 113	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 31.13	 และอายุ	 46	 ปี	 ขึ้นไป	 จ�านวน	 94	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 25.90	 

มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า	 จ�านวน	 201	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 55.37	 รองลงมาคือ	 ระดับ

อนุปริญญา/ปวส.	ขึ้นไป	จ�านวน	110	คน	คิดเป็นร้อยละ	30.30	และระดับประถมศึกษา	จ�านวน	52	คน	

คิดเป็นร้อยละ	14.33 และมีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา	จ�านวน	124	คน	คิดเป็น	ร้อยละ	34.16	รองลง
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มา	คือ	ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ลูกจ้างทั่วไป	จ�านวน	108	คน	คิดเป็นร้อยละ	29.75	อาชีพประกอบ

ธุรกิจ	จ�านวน	67	คน	คิดเป็นร้อยละ	18.46	และอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	จ�านวน	64	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	17.63	

6.2		 ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดอี�าเภอเมืองร้อยเอด็ 

จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 อยู่ในระดับมากท้ังสี่ด้าน 

เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย	ได้แก่	ด้านเจ้าหน้าที่	ด้านขั้นตอนการให้บริการ	ด้านสถานที่ และด้าน

การประชาสัมพันธ์

6.3		 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามอายุ	ระดับการศึกษา	และอาชีพ	พบว่า	โดยรวมและรายด้านไม่แตก

ต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	

6.4		 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการให้บรกิารของหน่วยสสัดอี�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ล�าดบั

ตามความถี่จากสูงไปหาต�่าสามอันดับแรก	ได้แก่	ควรมีข้อมูลทางเว็บไชต์ที่เป็นปัจจุบัน	เช่น	ข่าวสารที่ควร

รู้เกี่ยวกับหน่วยสัสดี	 ควรมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการแต่ละงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสัสดี	 และควรม ี

เจ้าหน้าที่พลเรือนร่วมให้การบริการ

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 ผลการวเิคราะห์ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของหน่วยสสัดอี�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ประชาชนมีความพึงพอใจกับการ

ให้บริการของหน่วยสสัดอี�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	เช่น	สถานทีใ่ห้บรกิารจดัได้สะอาด	ดเูรยีบร้อย	

จัดเป็นสัดส่วน	 มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน	 เจ้าหน้าท่ีบริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน	 สุภาพ	 

ยิ้มแย้มแจ่มใส	 แต่งกายสง่า	 ให้บริการฉันท์มิตร	 มีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย	 บางครั้งใช้ภาษาถิ่นเพื่อให้เกิด

ความคุน้เคย	อธัยาศยัไมตรทีีด่	ีมกีารประชาสมัพนัธ์เรือ่งต่าง	ๆ 	เกีย่วกับงาน	ของหน่วยงานสสัดอี�าเภอเมอืง

ร้อยเอ็ด	สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	ร้อยโทประภาส	ไชยทมุ	(2551,	บทคดัย่อ)	ทีไ่ด้ท�าการวจิยัความพงึพอใจ 

ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอบึงกาฬ	 จังหวัดหนองคาย	 ผลการวิจัยพบว่า	

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอบึงกาฬ	 จังหวัดหนองคาย	 โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก	สอดคล้องกบังานวจิยัของ พนัโทวนิยั	ล�าโครตัน์	(2551,	บทคดัย่อ)	ทีไ่ด้ศกึษาความพงึพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีเขต:	 ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร	 ผลการวิจัยพบว่า	 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีเขต:	 ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร	 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	และสอดคล้องกบังานวจิยัของ	ร้อยโทชลติ	แอบเพชร (2558,	บทคดัย่อ)	ทีไ่ด้ศกึษา

ความพึงพอใจของประชาชนที่มาลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา	 16	 ต่อ	 หน่วยสัสดีอ�าเภอวังสมบูรณ์	

จังหวัดสระแก้ว	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา	 16	

ต่อหน่วยสัสดีอ�าเภอวังสมบูรณ์	 จังหวัดสระแก้ว	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 

สามารถน�ามาอภิปรายผลได้	ดังนี้	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 	 1)		ด้านสถานที	่พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าประชาชนทีม่า

ใช้บริการ	มีความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของหน่วยสสัดอี�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	เกีย่วกบัสถาน

ที่ให้บริการ	คือ	บริเวณภายในที่ให้บริการมีความสะอาด	จัดเป็นระเบียบ	จัดเป็นสัดส่วน	ง่ายต่อการติดต่อ

ขอรับบรกิาร	มแีสงสว่างเพยีงพอ	มทีีน่ัง่รอรบับรกิาร	มสีถานท่ีจอดรถส�าหรับผูม้าใช้บรกิาร	มป้ีายแสดงการ

ให้บรกิารแต่ละประเภทอย่างชดัเจน	จัดน�า้ด่ืมสะอาดไว้บรกิาร	สอดคล้องกับผลการวจิยัของ	ร้อยโทประภาส	

ไชยทุม	(2551,	บทคัดย่อ)	ที่ได้ท�าการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดี

อ�าเภอบึงกาฬ	 จังหวัดหนองคาย	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วย

สัสดีอ�าเภอบึงกาฬ	จังหวัดหนองคาย	ด้านสถานที่ให้บริการ	อยู่ในระดับมาก

	 	 	 2)		ด้านขั้นตอนการให้บริการ	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	

ประชาชนทีม่าใช้บริการมคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสสัดอี�าเภอเมอืงร้อยเอ็ด	จงัหวดัร้อยเอด็	

ทีม่ป้ีายบอกขัน้ตอนการให้บรกิารชดัเจน	เข้าใจง่ายขัน้ตอนการให้บรกิารแต่ละขัน้ตอนมคีวามสะดวก	รวดเรว็

ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ	 ไม่ยุ่งยาก	ซับซ้อน	ดังนั้น	จึงท�าให้ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านขั้นตอนการให้บริการ	โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ร้อยโทประภาส	ไชยทุม	(2551,	บทคัดย่อ)	ที่ได้ท�าการวิจัยความ

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอ	 บึงกาฬ	 จังหวัดหนองคาย	 ผลการวิจัย 

พบว่า	 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอบึงกาฬ	 จังหวัดหนองคายด้าน

กระบวนการบริการ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก

	 	 	 3)		ด้านเจ้าหน้าที่	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	ประชาชน

ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	เกี่ยวกับ

การให้บรกิารของเจ้าหน้าทีใ่นการบริการประชาชนด้วยความเป็นกนัเอง	มอีธัยาศยัด	ีปฏบิตังิานตามหน้าที่

ตรงต่อเวลาทั้งเช้าและบ่ายให้บริการต่อผู้มาใช้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน	ให้ค�าแนะน�าในการ

แก้ปัญหา	 ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง	 ดังนั้น	 จึงท�าให้ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านเจ้าหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ร้อยโทประภาส	 ไชยทุม	 (2551,	 บทคัดย่อ)	 ที่ได้ท�าการวิจัยความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอบึงกาฬ	จังหวัดหนองคาย	ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชน

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอบึงกาฬ	จังหวัดหนองคาย	ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	

อยู่ในระดับมาก	

	 	 	 4)		ด้านการประชาสัมพันธ์	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	

ประชาชนทีม่าใช้บริการมคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสสัดอี�าเภอเมอืงร้อยเอ็ด	จงัหวดัร้อยเอด็	

คอื	การมป้ีายประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการให้บรกิาร	มรีะบบการให้ข้อมลูข่าวสารเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	 มีคู่มือหรือแผ่นพับเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเร่ืองเก่ียวกับการติดต่อกับ

หน่วยสสัด	ีดงันัน้	จงึท�าให้ระดับความพงึพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บรกิารของหน่วยสสัดอี�าเภอเมอืง

ร้อยเอ็ด	จงัหวัดร้อยเอด็	ด้านการประชาสมัพนัธ์	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากสอดคล้องกบัแนวคดิของ	มณวีรรณ	

ตั้นไทย	 (2533,	 หน้า	 66-69)	 ที่ได้กล่าวถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการ	 สามารถ
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พิจารณาได้จากคุณภาพของการบริการที่ได้รับ	คือ	ความพอเพียงของข้อมูล	มีป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับ

การบรกิารทีส่ะดวก	ข้อมลูทนัสมยัทกุด้านทีเ่กีย่วข้องกบัประชาชน	เปิดโอกาสให้มกีารค้นหาในอนิเตอร์เนต็

และสอบถามเพิ่มเติมได้

7.2		 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย	

	 	 1)	 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	 .05	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 การที่ประชาชนมี

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่เก่ียวกับอายุ	 แต่ข้ึน

อยู่กับการให้บริการอย่างเสมอต้นเสมอปลาย	เช่น	สถานที่สะอาด	น่าเลื่อมใส	ขั้นตอนการให้บริการชัดเจน	

สะดวก	เจ้าหน้าทีเ่ต็มใจให้บรกิาร	มหีน้าตายิม้แย้มแจ่มใส	อ�านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมลู	ให้บรกิาร

ไม่เลือกปฏบิตั	ิเป็นต้น	ท�าให้ประชาชนไม่ว่าอายเุท่าใดกต็ามต่างมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของหน่วย

สัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่แตกต่างกัน	 สอดคล้องกับการวิจัยของ	 ร้อยโทชลิต	 แอบเพชร	

(2558,	บทคดัย่อ)	ทีไ่ด้ศึกษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่าลงบญัชทีหารกองเกนิตามมาตรา	16	ต่อหน่วย

สัสดีอ�าเภอวังสมบูรณ์	 จังหวัดสระแก้วผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อหน่วยสัสดีอ�าเภอวังสมบูรณ์	

จังหวัดสระแก้ว	ของประชาชนลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา	16	ที่มีอายุต่างกัน	พบว่าไม่แตกต่างกัน

	 	 2)		ระดับการศึกษา	พบว่า	ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการให้

บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	การที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัด

ร้อยเอด็	ไม่เกีย่วกบัระดบัการศกึษาแต่ขึน้อยูก่บัการให้บรกิารอย่างเสมอต้นเสมอปลาย	เช่น	สถานทีส่ะอาด	

น่าเลื่อมใส	ขั้นตอนการให้บริการชัดเจน	สะดวกเจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ	มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส	อ�านวย

ความสะดวกในการค้นหาข้อมลู	ให้บรกิารไม่เลือกปฏิบัต	ิเป็นต้น	ท�าให้ประชาชนไม่ว่าระดบัการศกึษาเท่าใด

ก็ตาม	 ต่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่าง

กัน	ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	พันโทวินัย	ล�าโครัตน์	(2551,	บทคัดย่อ)	ที่ได้ศึกษา	ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บรกิารของหน่วยสสัดีเขต:	ศกึษาเฉพาะกรณกีรงุเทพมหานคร	ผลการเปรยีบเทยีบความ

พึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีเขต	:	ศึกษาเฉพาะกรณี	กรุงเทพมหานคร	ประชาชนที่มีระดับการ

ศึกษาต่างกัน	พบว่า	แตกต่างกัน	

	 	 3)		อาชพี	พบว่า	ประชาชนทีม่อีาชพีต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของหน่วยสสัดี

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	 .05	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 การที่

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่เกี่ยวกับ

อาชีพแต่ข้ึนอยู่กับการให้บริการอย่างเสมอต้นเสมอปลาย	 เช่นสถานที่สะอาด	 น่าเลื่อมใส	 ขั้นตอนการให้

บริการชัดเจน	สะดวก	เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ	มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส	อ�านวยความสะดวกในการค้นหา

ข้อมูล	 ให้บริการไม่เลือกปฏิบัติ	 เป็นต้น	ท�าให้ประชาชนไม่ว่าประกอบอาชีพใดก็ตาม	ต่างมีความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน	 สอดคล้องกับการวิจัย

ของ	ร้อยโทชลิต	แอบเพชร	(2558,	บทคัดย่อ)	ที่ได้ศึกษา	ความพึงพอใจของประชาชนที่มาลงบัญชีทหาร

กองเกินตามมาตรา	16	ต่อหน่วยสัสดีอ�าเภอวังสมบูรณ์	จังหวัดสระแก้ว	ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
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ต่อหน่วยสัสดีอ�าเภอวังสมบูรณ์	 จังหวัดสระแก้ว	 ของประชาชนลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา	 16	 ที่มี

อาชีพต่างกัน	พบว่า	ไม่แตกต่างกัน

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ผลการวจัิยโดยรวม	พบว่า	ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารของหน่วย

สสัดอี�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอ็ด	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้	ผูบ้รหิารของหน่วยสสัดีอ�าเภอเมอืง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	และยกระดับการพัฒนาการ

ให้บริการประชาชนโดย	เพิ่มกลยุทธ์ต่าง	ๆ	ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	 8.1.2		ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จงัหวัดร้อยเอด็	ด้านการประชาสมัพนัธ์	มค่ีาเฉลีย่น้อยสดุ	ดงันัน้	ผูบ้รหิารของหน่วยสสัดอี�าเภอเมอืงร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด	และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ควรมีนโยบายการประชาสัมพันธ์	โดยการมีป้ายประชาสัมพันธ์

เกีย่วกบัการให้บริการ	มรีะบบการให้ข้อมลูข่าวสารเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูม้าตดิต่อราชการ	

มีคู่มือหรือแผ่นพับเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยสัสดีด้วย

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ผลการวิจัยพบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดี

อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	แต่ด้านการประชาสมัพันธ์ปรากฏว่ามค่ีาเฉลีย่

น้อยกว่าด้านอื่น	 ดังนั้น	 ควรมีการวิจัยแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยสัสดี

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	Research)	และการวิจัย

เชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)

	 	 8.2.2		ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่วกับการให้บรกิารของหน่วยสสัดอี�าเภอเมอืงร้อยเอด็

จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่จากสูงสุด	 ได้แก่	ควรมีข้อมูลทางเว็บไชต์	ที่เป็นปัจจุบัน	

ดงันัน้	ควรศกึษาวจัิยแนวทางการพฒันาการให้บรกิารทางเวบ็ไชต์	โดยใช้การวจิยัเชงิปรมิาณ	(Quantitative	

Research)	และการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)
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10.  ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์นี้	ส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด	และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้	ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้ค�าแนะน�า

เป็นอย่างดีมาโดยตลอด	ขอขอบพระคุณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมเกียรติ	เกียรติเจริญ	อาจารย์ที่ปรึกษา

หลัก	 และคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง	 ที่กรุณาให้ความรู้	 ให้ค�าปรึกษา 

ตรวจแก้ไขและวจิารณ์ผลงาน	ท�าให้งานวจิยัมีความสมบรูณ์ยิง่ขึน้และผูท้รงคณุวฒุทิกุท่านทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ 

ในการตรวจสอบรวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ	นอกจากนี้ยังได้รับความ

อนุเคราะห์จากสัสดอี�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็ทีไ่ด้อนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการวจิยั

ครั้งนี้ด้วยดี	และขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี

คณุค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากสารนพินธ์ฉบบันี	้ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคณุบดิา	มารดา	

ครู	อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

Personnel Administration Based on the Principles of Good Governance  

by Administrators of the Personnel Administration At Roi Et Office of 

Informal and Life-Long Education Promotion

นฤมล	พลชื่อ1

Naruemon	Ponchue

	ดร.จ�านง	กมลศิลป์2

Dr.	Chamnong	kamonsil

ดร.อุทัย	กมลศิลป์3

Dr.Uthai	Kamonsil

บทคัดย่อ

สารนพินธ์นี ้มวีตัถปุระสงค์	1)	เพีอ่ศกึษาการบรหิารงานบคุคลตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบ 

ความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของบุคลากรที่มี	เพศ	อายุ	และประการณ์ในการท�างาน	

ต่างกัน	 และ	 3)	 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมา 

ภิบาลของผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 

กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 บุคลากรส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	จ�านวน	216	คน	ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�านวณของทาโร	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	 มีค่าความเช่ือมั่น	 (Reliability)	 

ทั้งฉบับเท่ากับ	0.94	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ความถี่	 (Frequency)	ร้อยละ	(Percentage)	

ค่าเฉลี่ย	(Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	และสถิติการทดสอบ	ได้แก่	(t-test)	การ

ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA	F	-	t-test)	

ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส�านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	 ล�าดับจาก 

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2	 ปร.ด.	(การบริหารการศึกษา),	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.
3 ปร.ด.	 (การบริหารการศึกษา),	 ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด.
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ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต�่าสุด	 ได้แก่	 ด้านหลักนิติธรรม	 ด้านหลักคุณธรรม	 ด้านหลักความโปร่งใส	 ด้านหลัก 

ความมีส่วนร่วม	ด้านหลักความรับผิดชอบ	และด้านหลักคุ้มค่า	2)	ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของบุคลากรที่มี	เพศ	อายุ	และประการณ์ในการท�างาน	พบว่า	บุคลากรที่มี

เพศ	อาย	ุและประการณ์ในการท�างาน	ต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภบิาล

ของผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	

และรายด้าน	ไม่แตกต่างกนั	และ	3)	ข้อเสนอแนะของบคุลากรเกีย่วกับแนวทางพฒันาการบรหิารงานบคุคล

ตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	 ได้แก่	 ผู้บริหารงานควรมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าท�างานที่เหมาะสมโปร่งใสมากยิ่งข้ึน	

บุคลากรควรมีเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการ	 พิจารณาความดีความชอบที่เหมาะสมกับ 

หน่วยงาน	 มากยิ่งข้ึน	 และผู้บริหารควรยึดหลักคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต	 ให้การสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	

ค�าส�าคัญ : 1.	การบริหารงานบุคคล	2.	หลักธรรมาภิบาล	

ABSTRACT

The	 purposes	 of	 this	 thematic	 paper	were	 aimed	 :	 1)	 to	 enable	 study	 of	 the	 

opinions	of	teachers	and	education	personnel	towards	personal	management	according	

to	 the	 principles	 of	 good	 governance	 of	 the	 Executive	 Bureau	 of	 education	 and	 

educational	system	individually	in	Roi	Et	province,	2)	to	compare	the	level	of	personal	

management	according	to	the	principles	of	good	governance	of	the	Executive	Bureau	of	

education	and	educational	system	individually	in	Roi	Et	province,	according	to	the	opinions	

of	teachers	and	education	personnel	with	gender,	age,	and	duration	of	work	and	3)	to	

gather	feedback	on	the	administration	development	guidelines	based	on	the	principles	of	

good	governance	of	the	Executive	Bureau	of	education	and	educational	system	individually 

in	Roi	Et	province	the	sample	include	teachers	teacher	education	and	educational	system	

individually	assigned	number	216	provincial	people,	 for	 instance	by	using	a	calculation	

formula	of	the	Hakone	Garden	Yamaguchi	 (Taro	Yamane)	Tools	used	 in	research	 is	the	

scale	estimates	the	five	levels.	Valuable	confidence	(Reliability)	full	equal	to	0.94,	statistics	

that	are	used	in	the	data	analysis	include	frequency	(Frequency),	percentage	(Percentage)	

Average	(Mean)	standard	deviation	(Standard	Deviation)	,	and	statistical	tests	include:	(t-test)	

one	way	ANOVA	test	(One-way	ANOVA	F-t-test).	

The	 research’s	 results	were	 found	 as	 follows:	 1)	 the	opinions	 of	 teachers	 and	

education	personnel	towards	personal	management	according	to	the	principles	of	good	
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governance	of	the	Executive	Bureau	of	education	and	educational	system	individually.	Et	

on	many	levels,	respectively,	when	sorted	in	descending	order	as	follows:	Aspects	of	the	

rule	of	law,	ethics,	core	side	side.	the	transparency	aspects,	the	main	engagement,	the	

main	 responsible	 sides	 side	 core.	 2)	 The	 results	 of	 hypothesis	 testing	 showed	 that	 

personnel	with	different	sex,	age,	and	working	conditions	had	different	opinions	on	the	

administration	 of	 personnel	 according	 to	 good	 governance	 principles	 of	 the	Office	 of	 

Non-Formal	and	Informal	Education	Roi	Et	province	as	a	whole	and	in	all	respects	were	

not	significantly	different.	And	3)	the	management	should	have	a	more	transparent	and	

appropriate	staffing	process.	The	personnel	should	have	the	opportunity	to	express	their	

views	on	the	appropriate	procedures	for	the	appropriate	agency.	And	the	executives	should	

adhere	to	the	principles	of	integrity,	honesty,	support	the	development	of	personnel	more	

thoroughly.

The	 research’s	 results	were	 found	 as	 follows:	 1)	 the	opinions	 of	 teachers	 and	

education	personnel	towards	personal	management	according	to	the	principles	of	good	

governance	of	the	Executive	Bureau	of	education	and	educational	system	individually.	Et	

on	many	levels,	respectively,	when	sorted	in	descending	order	as	follows:	Aspects	of	the	

rule	of	law,	ethics,	core	side.	The	transparency	aspects,	the	main	engagement,	the	main	

responsible	sides	side	core.	2)	level	of	personal	management	according	to	the	principles	

of	 good	 governance	 of	 the	 Executive	 Bureau	 of	 education	 and	 educational	 system	 

individually	 in	 Roi	 Et	 province,	 according	 to	 the	 opinions	 of	 teachers	 and	 education	 

personnel	with	gender,	age,	and	duration	of	work	the	results	were	found	as	follows	the	

personnel	with	different	sex,	age	and	job	performance	had	opinions	on	the	administration	

of	personnel	according	to	the	good	governance	principles	of	the	Office	as	a	whole	and	in	

all	 respects	were	 not	 significantly	 different	 as	 a	whole	 and	 in	 all	 respects	were	 not	 

significantly	different.	3)	to	gather	feedback	on	the	administration	development	guidelines	

based	on	the	principles	of	good	governance	of	the	Executive	Bureau	of	education	and	

educational	system	individually	in	Roi	Et	province	include	executives	should	have	a	more	

transparent,	 transparent	 and	 transparent	 selection	 process.	 Staff	 should	 have	 the	 

opportunity	 to	 comment	 on	 the	 process.	 Consider	 better	 suitability	 for	 agencies.	 and	 

management	should	adhere	to	integrity,	integrity	and	integrity.	To	support	the	development	 

of	personnel	more	thoroughly.

Keywords :	1.	Personnel	Administration	2.	Good	Governance
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

สภาพของสงัคมไทยในปัจจบุนันีส้งัคมและวฒันธรรมในปัจจบุนัมีการเปลีย่นแปลง	ไปตามอทิธพิล

ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรม 

ต่างชาต	ิจงึก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงต่อแบบแผนพฤตกิรรมค่านยิมและทศันคต	ิของคนในชาต	ิดงันัน้การ

ศึกษานับว่าเป็นสิ่งส�าคัญมากของคนในปัจจุบันนี้เพราะบุคคล	ที่ได้รับการศึกษาย่อมน�าความรู้ไปพัฒนา

ตนเองและสงัคม	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพทาให้เป็นมนษุย์	ทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์คดิอย่างมเีหตมุผีล	มรีะเบยีบ

วินัย	กล้าคิด	กล้าตัดสินใจจากกระแส	การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์	ได้ส่งผลกระทบให้

ประเทศไทยจาเป็นต้องเร่ง	 การพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลระบบการจัดการศึกษาของประเทศ	 เพื่อให้

สามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพอย่างเพียงพอต่อการด�ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมที่ก�าลังเกิดการ

เปลี่ยนแปลง	 ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	 การศึกษามีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน	 

ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วภมูพิลอดลุยเดช	ทีไ่ด้ตรสัไว้ว่านอกจากการศกึษาจะ

สอนให้	 คนเก่งแล้วจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วยดี	 ประเทศของเราจะได้คนคุณภาพ	

คอื	ทัง้เก่งทัง้ดมีาเป็นก�าลงัของบ้านเมืองให้ความเก่งเป็นปัจจยัและพลงัส�าหรบัการสร้างสรรค์	และให้ความ

ดเีป็นปัจจยัเพือ่ประคบัประคองหนุนน�าความรูแ้ละความสามารถให้น�าไปใช้ในทางทีถ่กูต้อง	(สมาน	รังสิโยกฤษฎ์, 

2549,	หน้า	18)	

ส�านักนายกรัฐมนตรีได้ก�าหนดระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ

บ้านเมือง	และสังคมที่ดี	พ.ศ.	2542	หรือหลักการปฏิบัติงานตามระบบธรรมาภิบาลขึ้น	หลักส�าคัญของธร

รมาภิบาล	ดังกล่าวมี	6	ประการ	คือ	1)	หลักนิติธรรม	(Rule	of	law)	2)	หลักคุณธรรม	(Morality)	3)	หลัก

ความโปร่งใส	(Transparency)	4)	หลักการมีส่วนร่วม	(Participation)	5)	หลักความรับผิดชอบ	(Respon-

sibility)	 6)	 หลักความคุ้มค่า	 (Effectiveness)	 ระเบียบดังกล่าวนี้	 ก�าหนดให้หน่วยงานราชการทุกหน่วย	 

ใช้หลักธรรมาภิบาลทั้งหกหลักนี้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน	 ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2542	เป็นต้นมา	ธรรมาภิบาลถือได้ว่าเป็นภาระงานอันส�าคัญที่รัฐบาลจะต้องด�าเนินการให้

เกิดผลในทางปฏิบัติ	ดังนั้น	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ระยะที่	9	(พ.ศ.	2545	–	2549)	จึงได้

ก�าหนดพนัธกจิของชาตทิีจ่ะพฒันาร่วมกนัทัง้ประเทศ	คอื	การสร้างระบบบรหิารจดัการทีดี่	ให้เกิดขึน้ในทกุ

ภาคส่วน	ของสังคม	โดยเน้นให้เกิดกลไกลการบริหารจัดการที่ดีในภาคการเมือง	ภาคราชการ	ภาคเอกชน	

และภาคประชาสังคม	บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบพร้อมกับการตรวจสอบได้เสมอ	การบริหาร

จัดการที่ดี	ถือเป็นเป้าหมายหลักประกันคุณภาพอย่างหนึ่งเพื่อจะที่ให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพ	(บุษบง	

ชัยเจริญวัฒนะและบุญมี	ลี้,	2544,	หน้า	34)

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ซึ่งมีทั้งหมด 

20	อ�าเภอประกอบด้วย	ข้าราชการคร	ูและบคุลากรทางการศึกษา	จ�านวน	471	คน	การบรหิารงานส�านกังาน

ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	จงัหวดัร้อยเอด็	มนีโยบายมุง่เน้นบรหิารงานบคุคล

ตามหลักธรรมาภิบาลให้ตรงตามนโยบายของรัฐ	เป็นส�าคัญในการ	การด�าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	

บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	และเป้าหมายขององค์การ	จึงมุ่งพัฒนาการบริหารกิจการ	บ้านเมืองและ

สงัคมทีด่ตีามหลัก	“ธรรมาภิบาล”	น�ามาบรูณาการในการบรหิาร	และจดัการศึกษาเพือ่เสรมิสร้างความเข้ม
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แข็งให้กับส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ให้เกิดความ

เป็นธรรม	เป็นไปตามกฎระเบยีบ	หลกัเกณฑ์	สร้างความร่วมมอืในบคุลากร	พฒันาบคุลากรทัง้ร่างกายจติใจ

สติปัญญาและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะในองค์กร	 รู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันอยู่กันด้วยความรักความเมตตาไม่

เห็นแก่ตัวมีความสุขสนุกกับการท�างาน	(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546,	หน้า	33)	ผู้บริหารของส�านักงานส่ง

เสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั	จงัหวดัร้อยเอด็	จงึต้องสร้างความเช่ือมัน่	ความศรทัธา	

ไว้วางใจ	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพ	สามารถท�าให้บุคลากรเกิดการ

ย่อมรับในการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารได้อย่างแท้จริง	

ดงัทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้	ผูว้จิยัในฐานะเป็นบคุลากรทางการศกึษา	ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	จงัหวดัร้อยเอด็	จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยัเรือ่ง	“การบรหิารงาน

บคุคลตามหลักธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	

จงัหวัดร้อยเอด็”	เพือ่น�าผลทีไ่ด้จากการวิจยัไปใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศ	ในการพฒันาการส่งเสรมิการบรหิาร

งานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร	 ที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ของบุคลากร	 ท่ีมีเพศ	

อายุ	และประสบการณ์ในการท�างาน	ต่างกัน

2.3		 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของบุคลากรเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	จงัหวดัร้อยเอด็

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 บุคลากรที่มีเพศ	 ต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ 

ผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		 บุคลากรที่มีอายุ	 ต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ 

ผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3		 บคุลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท�างาน	ต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานบคุคลตาม

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน
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4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน�าผลจากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ	และเป็นแนวทาง

พัฒนาการบริหารงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ให้มี

ประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	บุคลากรในส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	471	คน	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร

ทาโร	 ยามาเน่	 (Taro	 Yamane)	 (กัลยา	 วานิชย์บัญชา,	 2548,	 หน้า	 19)	 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 

216	คน	โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย	(Simple	Random	Sampling)	เป็นการสุ่มตัวอย่าง	ที่ประชากรมีสิทธิ์

ได้รับเลือกเท่า	ๆ 	กัน	โดยจัดท�าบัญชีรายชื่อของประชากร	และท�าการจับฉลาก	จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตาม

ต้องการ

5.2		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 	 ตอนที่	 1	 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะ

ค�าถามแบบมีค�าตอบให้เลือกตอบ	(Check	list)	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	และประสบการณ์ในการท�างาน

	 	 	 ตอนที	่2	แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูในการวดัระดบัความคดิของบคุลากรครทูีม่ต่ีอการ

บรหิารงานบคุคลตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้รหิารส�านกังานส่งเสรมิส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการ

ศกึษาตามอธัยาศยั	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนก	6	ด้าน	คอื	ด้านหลกันติธิรรม	ด้านหลกัคณุธรรม	ด้านหลกัความ

โปร่งใส	ด้านหลักความมีส่วนร่วม	ด้านหลักความรับผิดชอบ	และด้านหลักความคุ้มค่า	มีลักษณะเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)	 ตามวิธีของลิเคิร์ต	 (likert	 scale)	 5	 ระดับ	 คือ	 มากท่ีสุด	 มาก	 

ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545,	หน้า	110)

	 	 	 ตอนที่	3	ค�าถามแบบปลายเปิด	(Open-ended)	เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ

คิดเห็นโดยอิสระในข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ 

ผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.3		 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 (Frequency)	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	

(Mean)	และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	การทดสอบค่าท	ี(t-test)	และการทดสอบ

ความแปรปรวนแบบทางเดียว	(F-test)

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 พบว่า	 ผู้ตอบ

แบบสอบถามจ�านวน	216	คน	เป็นเพศหญิง	จ�านวน	135	คน	คิดเป็นร้อยละ	62.50	และเพศชาย	จ�านวน	

81	คน	คิดเป็นร้อยละ	37.50	มีอายุ	36	-	45	ปี	จ�านวน	87	คน	คิดเป็นร้อยละ	40.28	รองลงมา	คือ	อายุ	

46	ปีขึ้นไป	จ�านวน	76	คน	คิดเป็นร้อยละ	35.18	และอายุ	ไม่เกิน	35	ปี	จ�านวน	53	คน	คิดเป็นร้อยละ	

24.54	มีประสบการณ์ในการท�างาน	11	–	20	ปี	จ�านวน	82	คน	คิดเป็นร้อยละ	37.96	รองลงมา	คือ	21	ปี
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ขึ้นไป	จ�านวน	74	คน	คิดเป็นร้อยละ	34.26	และ	1	-	10	ปี	จ�านวน	60	คน	คิดเป็นร้อยละ	27.78

6.1		 ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่ต่ีอการบรหิารงานบคุคลตาม	หลกัธรรมาภบิาล

ของผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	โดย

รวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งหกด้าน	เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไป

หาต�่าสุด	ได้แก่	ด้านหลักนิติธรรม	ด้านหลักคุณธรรม	ด้านหลักความมีส่วนร่วม	ด้านหลักความโปร่งใส	ด้าน

หลักความคุ้มค่า	และด้านหลักความรับผิดชอบ	ตามล�าดับ	

6.2		 ผลการเปรยีบเทียบความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานบคุคลตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	บุคลากรที่มีเพศ	

อายุ	และประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบ้ริหารส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน

6.3		 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางพฒันาการบรหิารงานบคุคลตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เรียงล�าดับตามความถ่ี

สูงไปหาต�า่	 สามอันดับแรก	 ได้แก่	 ผู้บริหารงานควรมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าท�างานท่ีเหมาะสม

โปร่งใส	มากยิ่งขึ้น	บุคลากรควรมีเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการ	พิจารณาความดีความชอบ

ทีเ่หมาะสมกบัหน่วยงาน	มากยิง่ขึน้	และผูบ้รหิารควรยดึหลกัคณุธรรมมคีวามซือ่สตัย์สจุรติ	ให้การสนบัสนนุ

การพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง	มากยิ่งขึ้น

7.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัย	 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตาม	 หลักธรรมา 

ภิบาลของผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ใน	 

6	ด้าน	คือ	ด้านหลักนิติธรรม	ด้านหลักคุณธรรม	ด้านหลักความโปร่งใส	ด้านหลักความมีส่วนร่วม	ด้านหลัก

ความรับผิดชอบ	 และด้านหลักความคุ้มค่า	 ผู้วิจัยเห็นผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มตาม

ประเด็นต่าง	ๆ	ดังนี้

7.1		 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

ของผูบ้รหิารส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั	จงัหวดัร้อยเอด็	ผลการวจิยั	

พบว่า	 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส�านักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	 ที่เป็น

เช่นน้ีอภิปรายได้ว่า	 ผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	 ได้น�ากระบวนการในการบริหารที่ตรงกับหลักธรรมาภิบาลท้ัง	 6	 ด้าน	 มาใช้ในกระบวนการของ 

ผู้บริหารที่ต้องปฏิบัติ	 เกี่ยวข้องกับบุคลากรในสถานศึกษาร่วมทั้งใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์	พร้อม

ทัง้ด�าเนินการ	ธ�ารงรกัษาพัฒนาให้บคุลากรมีศกัยภาพทีเ่หมาะสมในการปฏบัิตงิานมคีณุภาพชีวติทีด่ต่ีอการ

ท�างาน	ซึ่งมีการบริหาร	 เป็นไปตามระเบียบของทางราชการทุกคนให้ความส�าคัญกับการบริหารงานยึดมั่น

ใน	ระเบยีบ	หลกัเกณฑ์การบงัคบัใช้ของงานทีเ่ก่ียวข้องอย่างเคร่งครดัตรงตามหลกัมาตรฐานการปฏบัิตงิาน
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อย่าง	ชดัเจน	พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้แก่บคุลากรในสถานศกึษาผูบ้รหิารได้ปฏบิติัตนเป็นแบบอย่าง	ทีด่ใีห้ความ	

เป็นธรรมเป็นทีพ่ึง่ทางด้านจิตใจ	ปฏบิติัหน้าทีข่องตนเป็นระบบมกีารบรหิารทีส่่งเสรมิการ	บรหิารงาน	ธรุการ	

การเงินงบประมาณพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและการบริหารงาน	 อาคาร	 สถานที่ตาม

ระเบียบของทางราชการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน	การพัฒนา	คุณภาพการศึกษา

อนัเป็นการบริหารงานในสถานศกึษาตามหลักความมส่ีวนร่วมโดยเน้น	ความ	รบัผดิชอบให้เกดิมแีก่บุคลากร

และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพ่ือการ	 พัฒนา	 สถานศึกษาให้มีคุณภาพและปลูกฝังให้

บุคลากรในสถานศึกษารู้เข้าใจทรัพยากรว่ามีอยู่จากัด	ทุกคน	ต้องรับผิดชอบการใช้ทรัพยากรต้องใช้ให้เกิด

ประโยชน์และคณุค่ามากทีส่ดุซึง่	สอดคล้องกบังานวจิยัของอรทยั	แสงทอง	(2551,	บทคดัย่อ)	ได้ท�าการวจิยั

เรื่อง“หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาสังกัด	 กรุงเทพมหานครกรณีศึกษาสถานศึกษาในเขต

ตลิ่งชัน”	ผลการวิจัยพบว่า	 โดย	ภาพรวม	อยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับงานวิจัยของพรหมเมศว์	ค�าผาบ	

(2551,	บทคดัย่อ)	ได้ท�าการศึกษาเรือ่ง	“การใช้	หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของโรงเรยีนสงักดั	ส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต	1”	ผลการวิจัยพบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

	 	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ด้านหลักนิติธรรม	 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	ผู้บริหารงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีการ

บริหาร	สถานศกึษาด้วยความเป็นธรรมตามระเบยีบของทางราชการ	เพือ่ปลกูฝังให้บคุลากรของสถานศกึษา	

เคารพกฎระเบียบ	และกฎหมายโดยผูบ้รหิารสถานศกึษายดึกฎหมายระเบียบทางด้านการปกครอง	เป็นหลกั

ในการบริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาไม่เลือกการปฏิบัติตามรายบุคคลและ	ยึดมั่นในพระราช

บญัญตักิารศกึษาแห่งชาติอนัเป็นการส่งเสรมิให้การบรหิารสถานศกึษาตาม	หลกัธรรมาภบิาลมปีระสทิธภิาพ	

และบรหิารสถานศกึษาทีย่ดึมัน่ในความเป็นธรรมส่งเสรมิบคุลากร	มรีะเบยีบวินยัประพฤตตินตามแบบแผน

ตามระเบียบงานทางราชการตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู	 โดยแบ่งหน้าท่ีงานให้เป็นไปตามระเบียบ

กฎหมาย	 กติกาข้อตกลงข้อก�าหนดต่างๆที่เป็นองค์ประกอบ	ส�าคัญของสถานศึกษา	 กระจายอ�านาจไปสู่

บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวในการด�าเนินงานของสถานศึกษา	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของอรทัย	

แสงทอง	 (2551,	 บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาสังกัด	

กรงุเทพมหานครกรณศีกึษาสถานศกึษาในเขตตลิง่ชนั	ผลการวจิยัพบว่า	ด้านหลกันติธิรรม	อยูใ่นระดบัมาก

	 	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	ด้านหลักความรับผิดชอบ	ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	ที่เป็น

เช่นอภิปรายได้ว่า	 อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตามแนวทางแห่งธรรมาภิบาล	 โดยให้

บคุลากรหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้ามามบีทบาทในการพฒันาสถานศกึษาและผูบ้รหิารเป็นผูท่ี้กล้าตดิสนิ

ใจ	วางตนเป็นผู้น้ามีใจเป็นกลางยึดมั่นเที่ยงตรงในการท�างานสร้างขวัญและก�าลังใจ	ให้ทุกฝ่ายและกระตุ้น

ให้การส่งเสริมให้บุคลากรท�างานอย่างมีความมุ่งมั่นเต็มใจให้บุคลากรมองเห็น	 ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตนกระตุ้นสร้างความรบัผดิชอบให้เกดิขึน้แก่บคุลากรใน	สถานศกึษาทัง้นีเ้พราะผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาบริหารหลักธรรมาภิบาลโดยให้บุคลากรหรือหน่วยงาน	 ที่เกี่ยวข้อง	 ได้อธิบายเหตุผลชี้แจงและเป็น 

ผู้น้ามีใจเป็นกลางยึดมั่นเที่ยงตรงในการท�างานสร้างขวัญ	และก�าลังใจให้ทุกฝ่ายส่งเสริมให้บุคลากรท�างาน

อย่างมีความมุ่งมั่นสุดความสามารถสร้างความ	 รับผิดชอบให้เกิดมีแก่บุคลากรในสถานศึกษา	 ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์และคุณภาพที่จะได้เกิดขึ้นในองค์กร	 หรือสถานศึกษานั่นเอง	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ยุทธนา	ชุดทองม้วน	(2550,	หน้า	98)	ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	“การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคล้านนา	 เชียงใหม่”ผลการวิจัยพบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคล้านนา	 เชียงใหม่ด้านหลักความรับผิดชอบ	 โดยรวม	

อยู่ในระดับมาก	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรทัย	 แสงทอง	 (2551,	 บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

“หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศกึษาสงักดั	กรงุเทพมหานครกรณศีกึษาสถานศกึษาในเขตตลิง่ชนั” 

ผลการวิจัยพบว่า	หลักความรับผิดชอบ	อยู่ในระดับมาก

7.2		 การเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลตาม

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด		

	 	 7.2.1	 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

ของผูบ้รหิารส�านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่แตกต่างกนั 

ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า	 บุคลากรไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงและเพศชาย	 ต่างมีความเห็นต่อการบริหารงาน

บคุคลตามหลักธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	

จงัหวดัร้อยเอด็	ไปในแนวทางเดยีวกนัว่าผูบ้รหิารมแีนวทางการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของตนเอง	

มคีวามคดิ	มอีดุมการณ์	มรีะบบการบรหิาร	การเรยีนรู	้และประสบการณ์การท�างาน	มวียัวฒุหิรอืสถานภาพ

ทางอารมณ์	 ซึ่งส่งผลให้เกิดลักษณะความเป็นชายและหญิงที่	 แตกต่างกัน	 แต่เมื่อมองเห็นการบริหารตาม

หลักธรรมแล้ว	ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง	ต่างมีความคิดเห็น	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

พระยุทธนา	 ชุดทองม้วน	 (2550,	 หน้า	 98)	 ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง	 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร	 

ของคณะกรรมการบริหารโรงเรยีนโปลเิทคนคิล้านนาเชยีงใหม่	ผลการเปรยีบเทยีบครผูู้สอนทีม่เีพศ	ต่างกนั	

มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร	ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคล้าน

นาเชียงใหม่	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.2		บคุลากรทีม่อีายตุ่างกัน	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภบิาล

ของผู้บรหิารส�านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	จงัหวดัรอ้ยเอด็	ไมแ่ตกต่าง

กัน	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 อายุเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบว่าใครเกิดก่อนและใครเกิดหลัง

เท่าน้ัน	ส่วนความคดิเห็นทีต่่างกนั	ไม่ได้ขึน้อยูกั่บว่าผูท้ีมี่อายมุากหรอืน้อย	แต่ขึน้อยูก่บัความคดิเหน็ต่อการ

บริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล	ดังนั้น	บุคลากรที่มีอายุ	 ต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

บคุคลตามหลักธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้	 ไม่สอดคล้องกับการวิจัยของอรทัย	 แสงทอง	

(2551,	 บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

กรณศีกึษาสถานศึกษาในเขตตลิง่ชนั	ผลการเปรยีบเทยีบผูบ้รหิารสถานศกึษา	และครผููส้อนทีม่	ีอายตุ่างกนั	

มคีวามคิดเหน็ต่อหลกัธรรมาภบิาลกบัการบรหิารสถานศกึษาสงักดั	กรงุเทพมหานคร	กรณศีกึษาสถานศกึษา

ในเขตตลิ่งชัน	แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.05	

  7.2.3		บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานบคุคล

ตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารส�านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	จงัหวดั
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ร้อยเอ็ด	 ไม่แตกต่างกัน	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ประสบการณ์ในการท�างานเป็นเพียงให้รู ้ว่าใครมี

ประสบการณ์มากหรอืน้อย	เท่าน้ัน	ส่วนความคิดเหน็ท่ีต่างกนั	ไม่ได้ข้ึนอยูก่บัผูท่ี้มปีระสบการณ์ในการท�างาน

มากหรือน้อย	แต่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล	ดังนั้น	บุคลากรที่มี

ประสบการณ์ในการท�างาน	ต่างกัน	มคีวามคิดเหน็ต่อการบรหิารงานบุคคลตามหลักธรรมาภบิาลของผูบ้รหิาร

ส�านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	จงัหวดัร้อยเอด็	ไม่แตกต่างกนั	ซึง่ผลการ

วิจัยในประเด็นนี้	ไม่สอดคล้องกับการวิจัยของพรหมเมศว์	ค�าผาบ	(2551,	บทคัดย่อ)	ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของโรงเรียนสังกัด	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 

ผลการเปรยีบเทยีบทดสอบสมมตฐิานการวจิยัพบว่า	ข้าราชการและบคุลากรทางการศกึษา	ทีม่ปีระสบการ

ท�างาน	 ต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของโรงเรียนสังกัด	 ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต	1	แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

8.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ	(Fact	Findings)	จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล 

จากผลการวิจัย	จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ดังนี้

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ด้านหลักนิติธรรม	ซึ่งมีค่ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ดังนั้น	ผู้บริหารงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	และ

ยกระดบัการพัฒนาการส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั	จงัหวดัร้อยเอด็	บรหิารงาน

บุคคลตามหลักธรรมาภิบาล	ด้านหลักนิติธรรม	ให้มีประสิทธิภาพ	โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ

การพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน	มากยิ่งขึ้นต่อไป

	 	 8.1.1		ด้านหลักคุณธรรม	ซึ่งมีค่ามีค่าเฉลี่ยรองลงมา	ดังนั้น	ผู้บริหารงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	จังหวดัร้อยเอด็	และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	จงึควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว้	และ

ยกระดบัการพัฒนาการส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั	จงัหวดัร้อยเอด็	บรหิารงาน

บคุคลตามหลกัธรรมาภบิาล	ด้านหลกัคณุธรรม	ให้มปีระสทิธภิาพ	โดยเฉพาะการส่งเสรมิให้บคุลากรยดึหลกั

คุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง	ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		 จากการวจัิยพบว่า	การบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารส�านกังาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 

ดังนั้น	 จึงควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 สภาพ	 ปัญหา	 สาเหตุ	 และแนวทางแก้ไข

ปัญหาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 8.2.2		 จากการวิจัยพบว่า	 ด้านหลักความรับผิดชอบ	 เป็นด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ดังนั้น 

ควรวจิยัเชงิส�ารวจ	(Survey	Research)	การบรหิารงานบคุคลตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารส�านกังาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยก�าหนดให้ผู้บริหาร	 และคร	ู
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เป็นผู้มีส่วนร่วม

	 	 8.2.3		 จากการวิจัยพบว่า	 ผู้บริหารงานควรมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าท�างานท่ี

เหมาะสมโปร่งใส	มากยิ่งขึ้น	เป็นข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด	ดังนั้น	ควรวิจัยเหตุการณ์ที่เกิดแล้วหรือ

ศึกษาย้อนหลัง	 (Former	 Research)	 ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ 

ผูบ้รหิารส�านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	จงัหวดัร้อยเอด็	และการตดิตาม

แก้ไขปัญหาการบรหิารงานบคุคลตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย	จังหวัดร้อยเอ็ด
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10.  ค�าขอบคุณ

งานวจัิยฉบบัน้ีส�าเรจ็ลงได้ด้วยดีเพราะความอนเุคราะห์จากทางมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	

และคณาจารย์	 ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน	 ท่ีให้ค�าแนะน�าเป็น 

อย่างดีมาโดยตลอด	 ขอขอบพระคุณ	 ดร.จ�านง	 กมลศิลป์	 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก	 และดร.อุทัย	 กมลศิลป	์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ที่กรุณาให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ค�าปรึกษา	และตรวจแก้ไข	อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย	

จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง	ณ	โอกาสนี้
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ขอพระขอบคุณ	ข้าราชการครู	และบคุลากรทางการศกึษาในส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน	ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วย

เหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการวิจัย	จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณผู้บริหารส�านักงานส่งเสริมส�านักงานการศึกษานอกระบบ	 และการศึกษาตาม

อัธยาศัย	จังหวัดร้อยเอ็ด	และคณาจารย์ทุกท่าน	 ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	ที่กรุณาให้ความรู้

ทางวิชาการ	ต�ารา	เอกสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในการท�าสารนิพนธ์	ที่ได้ให้ความร่วมมืออ�านวยความสะดวก

เป็นอย่างด	ีตลอดจนผูเ้กีย่วข้องทีไ่ม่ได้กล่าวนามมา	ณ	โอกาสนี	้ได้มส่ีวนร่วมในการให้ข้อมลู	ให้ก�าลงัใจและ

คอยช่วยเหลอืสนบัสนนุคณุค่าและประโยชน์อนัพึงมจีากสารนพินธ์ฉบับนี	้ผูว้จิยัขออทุศิเพือ่บูชาพระคณุแด่

บิดามารดา	ครู	อาจารย์	ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติปัญญา	และคุณธรรมเครื่องชี้น�าความส�าเร็จในชีวิต
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน 

ในเขตอ�าเภอวาปีปทุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

Educational Personnel’s Satisfaction with Education Management  

of Schools in Wapipathum District under Service Area of Mahasarakam 

Provincial Administrative Organization

 สุพิชญา	ประมาคะมา1

Supitchaya	Pramakama

ดร.จ�านง	กมลศิลป์2

Dr.Chamnong	Kamonsin

ดร.อุทัย	กมลศิลป์3

Dr.Uthai	Kamonsin

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการ

บริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 

2)	 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขต

อ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 ท้ัง	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านบริหารงานวิชาการ 

ด้านบริหารงานงบประมาณ	 ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานท่ัวไป	 จ�าแนกตามตัวแปรเพศ		

วิทยฐานะ	ประสบการณ์ท�างาน	 ขนาดสถานศึกษา	 และ	 3)	 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของบุคลากรทางการ

ศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มหาสารคาม	กลุม่ตัวอย่างในการวจัิย	คือ	ครโูรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

มหาสารคาม	 ได้กลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 95	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ 

ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น	มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	0.265	–	0.897	และค่าเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ	0.973	

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปเพื่อหาค่าความถ่ี	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ	t–test	และสถิติ	F–test	

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2	 ปร.ด.	(การบริหารการศึกษา),	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.
3 ปร.ด.	(การบรหิารการศกึษา),	ผูอ้�านวยการศนูย์ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

อ�าเภอโพนทอง	จังหวัดร้อยเอ็ด.
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ผลการศึกษา	พบว่า

1.		ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอ

วาปีปทมุ	สังกดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม	โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก	และเมือ่พจิารณาราย

ด้าน	พบว่า	ด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	คอื	ด้านการบรหิารงานบคุคล	รองลงมา	คอื	ด้านการบรหิารงานทัว่ไป	

และด้านการบริหารงานวิชาการ	ตามล�าดับ	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ด้านการบริหารงบประมาณ	

2.		ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	

	 2.1		บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดมหาสารคาม	ที่มีเพศต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา	โดยรวมและรายด้านทุกด้าน

ไม่แตกต่างกัน	

 2.2		บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดมหาสารคาม	ที่มีวิทยฐานะต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา	 โดยรวมและรายด้าน 

ทุกด้านไม่แตกต่างกัน	

	 2.3		บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัมหาสารคาม	ทีม่ปีระสบการณ์ต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารการศกึษา	โดยรวมและรายด้าน

ไม่แตกต่างกัน	ยกเว้นด้านการบริหารงานทั่วไปที่บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในงาน	10	-	20	ปี	

มคีวามพงึพอใจมากกว่าครทูีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานน้อยกว่า	10	ปี	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05

	 2.4		บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัมหาสารคาม	ทีอ่ยูส่ถานศกึษาท่ีมีขนาดต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารการศกึษาโดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกนั	ยกเว้นด้านการบรหิารงานทัว่ไปแตกต่างกนัท่ีบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยูส่ถานศกึษา

ท่ีมขีนาดเลก็	มคีวามพงึพอใจมากกว่าครทูีท่ีอ่ยูส่ถานศกึษาทีม่ขีนาดกลาง	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05

3.		ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 สรุปได้ดังนี้	 หน่วยงานต้น

สังกัดและผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การสนับสนุน	 ส่งเสริมการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 โดยมีการจัดประชุม

วางแผนเพือ่ให้การด�าเนนิงานมคีวามต่อเนือ่ง	ร่วมกนัแก้ไขปัญหา	ทีอ่าจเกดิขึน้	เพือ่ก่อให้เกดิประสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้นในทุก	ๆ	ด้าน	ควรมีการจัดประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู	เพื่อก�าหนดบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านให้ชัดเจน	เป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา	เพื่อให้การดด�าเนินการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ค�าส�าคัญ :	1.	ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา	2.	การบริหารการศึกษาของโรงเรียน
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ABSTRACT

The	purpose	of	this	independent	study	were	1)	to	study	educational	personnel’s	

satisfaction	 towards	 education	 administration	 of	 schools	 in	Wapipathum	district	 under	

service	 area	 of	 Mahasarakam	 provincial	 administrative	 organization	 2)	 to	 compare	 

educational	 personnel’s	 satisfaction	 towards	 education	 administration	 in	 4	 aspect	 s: 

academic	 administration,	 budget	 administration,	 personnel	 administration,	 and	 general	

administration.	 This	 study	was	 classified	 by	 teachers’	 gender,	 academic	 standing	 and	 

serviced	years,	and	school	size	3)	to	study	the	suggestions	from	educational	personnel	

about	education	administration	of	schools	in	Wapipathum	district	under	service	area	of	

Mahasarakam	provincial	administrative	organization.	The	sample	was	95	teachers.	The	study	

tool	 was	 questionnaire.	 The	 item	 discrimination	 range	was	 from	 0.265	 –	 0.897.	 The	 

coefficient	of	reliability	was	0.973.	The	statistical	package	was	used	in	the	data	analysis	in	

frequency,	 percentage,	 standard	 deviation.	 t–test	 and	 F–test	 were	 used	 to	 test	 the	 

hypothesis.	

The	study	found	that	:

1.		Overall,	educational	personnel’s	satisfaction	towards	education	administration	

was	in	high	level.	However,	divided	by	4	aspects,	the	satisfaction	was	arranged	from	the	

highest	level	to	the	lowest	level	as	follows:	personnel	administration,	general	administration, 

academic	administration,	and	budget	administration.

2.		By	overall	and	in	separated	aspect,	the	results	of	data	analysis	in	comparing	

educational	personnel’s	satisfaction	towards	education	administration	were	in	the	same	

way	as	following:	

	 2.1		Educational	personnel’s	satisfaction	towards	education	administration	in	

accordance	with	gender	was	not	different	

	 2.2		Educational	personnel’s	satisfaction	towards	education	administration	in	

accordance	with	academic	standing	was	not	different	

	 2.3		Educational	personnel’s	satisfaction	towards	education	administration	in	

accordance	with	 serviced	 years	 was	 not	 different.	 However,	 in	 the	 aspect	 of	 general	 

administration	 the	 ones	who	 got	 10	 –	 20	 serviced	 years	were	more	 satisfied	with	 the	 

administration	than	those	who	got	below	10	serviced	years	with	the	statistical	significance	

at	0.5

	 2.4	 Educational	personnel’s	satisfaction	towards	education	administration	in	

accordance	 with	 school	 size	 was	 not	 different.	 However,	 in	 the	 aspect	 of	 general	 

administration,	the	ones	who	worked	at	the	small-sized	schools	were	more	satisfied	with	
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the	administration	than	those	who	worked	at	the	middle-sized	school	with	the	statistical	

significance	at	0.5

3.		to	 study	 the	 suggestions	 from	 educational	 personnel	 about	 education	 

administration	 of	 schools	 in	Wapipathum	 district	 under	 service	 area	 of	Mahasarakam	 

provincial	administrative	organization	summarized	as	follows	agency	and	school	administra-

tors	should	provide	support.	encourage	the	implementation	of	various	activities	by	holding	

a	planning	meeting	to	ensure	continuity	of	operations.	jointly	solve	the	problem	potential	

to	be	more	effective	in	every	way,	there	should	be	a	joint	planning	meeting	between	the	

administrators	 and	 teachers.	 to	 clearly	 define	 roles	 and	 responsibilities	 in	 each	 area.	 

preparing	for	school	in	order	to	maximize	performance.

Keywords : 1.	Educational	Personnel’s	Satisfaction	2.	Education	Management	of	School

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

การปฏิรูปการศึกษาไทยมีเป้าหมายส�าคัญคือการปฏิรูปการเรียนรู้	 เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง	 และมีคุณภาพ	 ยึดหลักกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและน�าเสนอมากข้ึน	 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ	(เกษม	วัฒนชัย,	2545,	หน้า	7-8)	การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พ.ศ.	2542	

มาตรา	16	(9)	ก�าหนดให้เทศบาลเมืองพัทยา	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดการ

ศกึษา	และมาตรา	17(6)	ก�าหนดให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมอี�านาจหน้าทีใ่นการจดัการศึกษา	ประกอบ

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	มาตรา	41	บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีสิทธิ

ในการจดัการศกึษาระดบัใดระดบัหนึง่หรอื	ทกุระดบัได้ตามความพร้อม	ความเหมาะสม	และความต้องการ

ภายในท้องถิ่น	และมีสิทธิในการจัดการศึกษาได้ทั้งการศึกษาในระบบ	การศึกษานอกระบบ	และการศึกษา

ตามอัธยาศัย	 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต	 ดังนั้น	 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจ�าเป็นต้องสอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ	 และมาตรฐานการศึกษาของชาต	ิ

ตลอดจนข้อเสนอการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง	(พ.ศ.	2552	-	2561)	ตามวสิยัทศัน์ทีว่่า	การจดัการ

ศกึษาตลอดชวิีตอย่างมีคณุภาพได้มาตรฐาน	โดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงภายใต้พืน้ฐานความเป็นไทย 

มุ่งสู่ความเป็นสากล	(กระทรวงมหาดไทย,	2555,	หน้า	1-2)

นอกจากนี	้การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เน้นความพงึพอใจของประชาชนหรือ

ชุมชนเป็นหลัก	 คือ	 เน้นความรู้สึกหรือทัศนคติในทางบวกท่ีมีต่อการจัดการศึกษา	 โดยมีปัจจัย	 หรือองค์

ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและส่งผลให้การจัดการศึกษานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

อนัจะน�าไปสูค่วามเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กรกบัภาระงานทัง้	

4	ด้าน	คอื	การบรหิารงานวชิาการ	การบรหิารงบประมาณ	การบรหิารงานบคุคล	และการบรหิารงานทัว่ไป	
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สอดคล้องแนวคดิของ	Cohen	and	Uphoff	(1980,	p	211)	ทีก่ล่าวว่า	ความพึงพอใจทัง้	4	ภาระงาน	ได้แก่	

การบริหารงานวิชาการ	การบริหารงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	และการบริหารงานทั่วไป	ผู้บริหาร

โรงเรียนต้องบริหารงานโดยใช้แนวทางของประชาธิปไตยถือว่าทุกคนเป็นเจ้าของโรงเรียนแล้วร่วมมือกัน

ท�างาน	โดยงานบรหิารงานต่าง	ๆ 	ผูบ้รหิารโรงเรียนเป็นผูน้�าในการสัง่การต่าง	ๆ 	บางครัง้การด�าเนนิงานอาจ

จะล่าช้าด้วยเหตุผลบางอย่าง	เช่น	บางครั้งต้องประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้งท�าให้การด�าเนินงานล่าช้า	

ถงึแม้จะล่าช้าแต่ท�าให้เกดิความรอบคอบในการท�างาน	ผูร่้วมท�างานร่วมมอืร่วมใจกนัดีมคีวามรูค้วามเข้าใจ

งานเป็นอย่างด	ีการบรหิารทีป่ระสบความส�าเรจ็นัน้	เนือ่งมาจากความสามารถของผูบ้ริหารในการน�าเทคนคิ

และกระบวนการบรหิารมาใช้บรหิารงาน	กระบวนการบรหิารทีม่คีวามส�าคญัต่อการบรหิารงานทกุระดับทกุ

ประเภทของหน่วยงานหรอืองค์การ	ได้แก่	การวางแผน	ซึง่การวางแผนเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัยิง่ในการบรหิาร

และพฒันาการศึกษา	เนื่องจากการวางแผน	การจดัองค์การที่ด	ีกม็ีสว่นสัมพันธก์ับความส�าเร็จขององค์การ

เช่นเดียวกัน	เพราะจะท�าให้กลุ่มบุคคลมองเห็นความเป็นไปของโครงสร้างอย่างชัดเจน	และสามารถปฏิบัติ

งานให้เป็นไปตามโครงสร้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	 เป็นไปตามวัตถุประสงค์	 หรือบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้

จากรายงานประจ�าปี	 2550	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 มีสถานศึกษาที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ	ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มีจ�านวนโรงเรียน	20	 โรงเรียน	ซึ่งบุคลากรครูส่วนใหญ่ไม่

ถ่ายโอนมาอยู่ในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจังมหาสารคาม	ท�าให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคามต้อง

สรรหาบคุลากรโดยการรับโอนมาจากทีอ่ืน่	และบรรจขุ้าราชการครใูหม่เป็นจ�านวนมาก	ซึง่ได้พบปัญหาดงันี	้

คือ	ผู้บริหารของท้องถิ่นยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจการจัดการศึกษา	รูปแบบโครงสร้างการบริหาร

ของโรงเรียนยังใช้การบริหารเดิมจากกระทรวงศึกษาธิการ	จากการประเมินคุณภาพโรงเรียน	และคุณภาพ

นักเรียน	พบว่า	นกัเรยีนในโรงเรยีน	มคุีณภาพค่อนข้างต�า่	เมือ่เปรยีบเทียบโรงเรยีนอืน่	ๆ 	ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะ

โรงเรียนขาดความพร้อมทางด้านปัจจัย	เช่น	มีครูไม่ครบชั้นเรียน	ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุ

อุปกรณ์	นอกจากนี้บุคลากรของโรงเรียนยังต้องใช้เวลาในการท�าเอกสาร	และงานธุรการอื่น	ๆ	ท�าให้เวลา

ในการจดัการเรยีนการสอนน้อยลง	ซึง่ส่งผลกระทบถึงประสิทธภิาพการสอนของคร	ูและคณุภาพของนกัเรียน

ตามมา	(องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม,	2550,	หน้า	20-21)	

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 ประกอบกับการที่ผู้ศึกษาได้มีประสบการณ์ท�างานในโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	การท�างานของครูโดยภาพรวมแล้วครูมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ

มากทั้งงานด้านการสอน	งานพิเศษ	และงานอื่น	ๆ 	ที่ได้รับมอบหมาย	ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นผู้น�า

องค์กรควรมกีารจดัระบบการบรหิารงานของสถานศกึษาทีด่มีปีระสทิธภิาพ	เพือ่ให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาสามารถ

ท�างานร่วมกนัได้และเกดิความพงึพอใจ	ด้วยเหตุนีผู้ศ้กึษาค้นคว้าจงึต้องการศกึษาความพงึพอใจของบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	เพื่อน�าผล

การศกึษาเป็นแนวทางในการแก้ไขปรบัปรงุ	การบรหิารการศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษา	เพือ่สนองความ

พึงพอใจให้แก่ครูและได้ปฏิบัติงานต่างๆ	บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อให้งาน

ด�าเนินไปอย่างราบรื่น	บรรลุผลส�าเร็จต่อไป
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 จ�าแนกตามเพศ	 วิทยฐานะ	

ประสบการณ์ท�างาน	และขนาดสถานศึกษา	

2.3		 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใน

เขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน

ในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	แตกต่างกัน

3.2		 บุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	แตกต่างกัน

3.3		 บคุลากรทางการศึกษาทีม่ปีระสบการณ์การท�างานต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารการ

ศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	แตกต่างกัน

3.4		 บุคลากรทางการศึกษาที่อยู่สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการบริหารการ

ศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามแตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย

4.1		 ได้ทราบระดับความพงึพอใจของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารการศกึษาของโรงเรยีน

ในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

4.2		 ได้ทราบผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศกึษาต่อการบริหารการศกึษา

ของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	

4.3		 ได้ข้อสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและผูเ้กีย่วข้องกบัการบรหิารการศกึษาของโรงเรยีน

ในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สงักัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	เพือ่น�าไปใช้ส�าหรบัการวางแผน	ก�าหนด

นโยบายส�าหรับการจัดการศึกษา	ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป	

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 	 5.1.1	 ประชากร	 ได้แก่	 ข้าราชการครูผู้สอนโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 จากโรงเรียน	 5	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม	 โรงเรียน 

ขามป้อมพิทยาคม	โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	โรงเรียนนาข่าวิทยาคม	โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม	รวมทั้งสิ้น	

จ�านวน	124	คน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 5.1.2		กลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	ข้าราชการครผููส้อนโรงเรยีนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สงักดัองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม	จ�านวน	95	คน	โดยใช้สตูรของทาโร	ยามาเน่	(Taro	Yamane,	1987,	p.727	

–729	อ้างถึงใน	บุญธรรม	กิจปรีดาบริสุทธิ์,	2531,	หน้า	7)	จากนั้น	สุ่มตัวอย่างประชากรอย่างเป็นสัดส่วน

ตามขนาดโรงเรียน	โดยเลือกวิธีการสุ่มแบบง่าย	

5.2		 ขอบเขตด้านเนือ้หา	ได้แก่	ความพงึพอใจของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารการศกึษา

ของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	จ�านวน	4	ด้าน	ดังนี้	1)	

ด้านบริหารงานวิชาการ	2)	ด้านบริหารงานงบประมาณ	3)	ด้านบริหารงานบุคคล	และ	4)	ด้านบริหารงาน

ทั่วไป

5.3		 ขอบเขตด้านพื้นที่	 ได้แก่	 โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มหาสารคาม

5.4		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ใช้แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอนดังนี้

	 	 ตอนที	่1	แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม	ประกอบด้วย	เพศของข้าราชการ

คร	ูวทิยฐานะของข้าราชการคร	ูประสบการณ์ท�างานของข้าราชการคร	ูและขนาดสถานศกึษา	เป็นลกัษณะ

แบบส�ารวจรายการ	(Check	list)	

 	 ตอนที่	2	ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใน

เขตอ�าเภอวาปีปทมุ	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวดัมหาสารคาม	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	

ตามวิธีการของลิเคิร์ต	(Likert	Scale)	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2553,	หน้า	121)

  ตอนที่	 3	 ข้อเสนอแนะของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใน

เขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	เป็นค�าถามชนิดปลายเปิด

5.5		 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 (Frequency)	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	

(Mean)	และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	การทดสอบค่าท	ี(t-test)	และการทดสอบ

ความแปรปรวนแบบทางเดียว	(F-test)

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถาม	 เป็นเพศ

หญิง	จ�านวน	49	คน	คดิเป็นร้อยละ	51.6	และเป็นเพศชาย	จ�านวน	46	คน	คดิเป็นร้อยละ	48.4	มวีทิยฐานะ

ครูช�านาญการพิเศษ	จ�านวน	44	คน	คิดเป็นร้อยละ	46.3	รองลงมา	คือ	มีวิทยฐานะครูช�านาญการ	จ�านวน	

33	คน	คิดเป็นร้อยละ	34.7	ไม่มีวิทยฐานะ	(ครูผู้ช่วย	ครู	คศ.1)	จ�านวน	17	คน	คิดเป็นร้อยละ	17.9	และ

มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ	จ�านวน	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.1	มีประสบการณ์	10	 -	20	ปี	จ�านวน	51	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	53.7	รองลงมา	คือ	มีประสบการณ์น้อยกว่า	10	ปี	จ�านวน	31	คน	คิดเป็นร้อยละ	32.6	และ

มีประสบการณ์	20	ปีขึ้นไป	จ�านวน	13	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.7	และอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง	จ�านวน	

41	คน	คิดเป็นร้อยละ	43.2	รองลงมา	คือ	อยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่	จ�านวน	30	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.6	

และอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก	จ�านวน	24	คน	คิดเป็นร้อยละ	25.3
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6.2		 ความพงึพอใจของบุคลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารการศกึษาของโรงเรยีนในเขตอ�าเภอ

วาปีปทมุ	สังกดัองค์การบรหิารส่วนจังหวดัมหาสารคาม	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	และเมือ่พจิารณาเป็น

รายด้าน	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านการบริหารงานบุคคล	รองลงมา	คือ	ด้านการบริหารงาน

ทั่วไป	ด้านการบริหารงานวิชาการ	และน้อยที่สุด	คือ	ด้านการบริหารงบประมาณ	

6.3		 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทมุ	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม	พบว่า	บุคลากรทางการศกึษา

เพศ	และวิทยฐานะต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการบริหารการศกึษา	โดยรวมและรายด้านทกุด้านไม่แตกต่าง

กัน	บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษา	โดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน	ยกเว้นด้านการบริหารงานทั่วไป	บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในงาน	10	

-	20	ปี	มีความพึงพอใจมากกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท�างานน้อยกว่า	10	ปี	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ทีร่ะดบั	.05	และ	บคุลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

มหาสารคาม	 ที่อยู่สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาโดยรวมและราย

ด้านไม่แตกต่างกนั	ยกเว้นด้านการบรหิารงานทัว่ไปแตกต่างกนั	บคุลากรทางการศึกษาทีอ่ยูส่ถานศึกษาทีม่ี

ขนาดเล็ก	มคีวามพงึพอใจมากกว่าครทูีท่ีอ่ยูส่ถานศกึษาทีม่ขีนาดกลาง	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05

6.4		 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพงึพอใจของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารการศกึษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	สรุปผลได้ดังนี้	หน่วยงานต้น

สังกัดและผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การสนับสนุน	 ส่งเสริมการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 โดยมีการจัดประชุม

วางแผนเพือ่ให้การด�าเนนิงานมคีวามต่อเนือ่ง	ร่วมกนัแก้ไขปัญหา	ทีอ่าจเกดิขึน้	เพือ่ก่อให้เกดิประสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้นในทุก	ๆ	ด้าน	ควรมีการจัดประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู	เพื่อก�าหนดบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านให้ชัดเจน	เป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา	เพื่อให้การดด�าเนินการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1			ความพงึพอใจของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารการศกึษาของโรงเรยีน	ในเขตอ�าเภอ

วาปีปทุม	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม	โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นราย

ด้าน	พบว่า	อยูใ่นระดับมากทกุด้าน	ทีเ่ป็นเช่นนี	้เนือ่งจากมกีารก�าหนดให้การบรหิารงานการศกึษาเป็นหวัใจ

ที่ส�าคัญของสถานศึกษา	 ซึ่งมีขอบข่ายและกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การพัฒนาสถานศึกษาด้าน	 ต่าง	 ๆ	

เพือ่ให้เกดิสมัฤทธิผ์ลตามจดุมุง่หมาย	ครซูึง่ท�าหน้าทีน่�านโยบายไปปฏบิตัจิะรบัรูแ้นวทางปฏบิตัเิพือ่ส่งเสรมิ

การบริหารการศึกษาเป็นอย่างดี	 จึงท�าให้ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในระดับมาก	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เงาแข	เดือดขุนทด	(2551,	หน้า	89-98)	ได้วิจัยเรื่อง	ความพึงพอใจของครูเกี่ยว

กบัการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีน	สงักดัส�านกับริหารงานการศึกษาพเิศษในภาคตะวันออก	ผลการวิจยั 

พบว่า	ระดับความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน	สังกัดส�านักบริหารงานการ

ศึกษาพิเศษในภาคตะวันออก	ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือ	 ด้านการบริหารงานบุคคล	 

ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูเข้าสู่วิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน	 มีการสร้าง

เสริมขวญัและก�าลังใจให้ครูอย่างสม�า่เสมอ	จัดกจิกรรมท่ีส่งเสรมิให้ครทุูกคนมส่ีวนร่วมในการก�าหนดกจิกรรม

ของสถานศกึษา	และทีส่�าคัญแนะน�าให้ครเูข้าใจบทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบและขอบข่ายของงานในสถาน

ศกึษา	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ประเสรฐิ	ฟักสอาด	(2554,	หน้า	86	–	99)	ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง	ความพงึพอใจ

ของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี	เขต	2	ผลการ

วิจัย	 พบว่า	 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนโดยครูต้องการให้ยกระดับเรียง

ตามล�าดบัความถีจ่ากมากไปน้อย	3	ล�าดับดังนี	้จัดบุคลากรให้เหมาะสมกบังาน	จดัให้พฒันาตนเองตามความ

ต้องการของบุคลากร	จัดหาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการสอน	

7.2		 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

	 	 7.2.1		 จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีว่า	 บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน	 มีความพึง

พอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มหาสารคาม	โดยรวมและรายด้านทกุด้านไม่แตกต่างกนั	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ท้ังน้ีเนือ่งจาก

ในการบริหารงานการศึกษานั้น	 บทบาทของครูผู้สอนทั้งเพศชายและเพศหญิงจะท�าหน้าที่ไม่แตกต่างกัน	

เน่ืองจากสภาพปัจจุบนับคุลากรในสถานศึกษามีภาระหน้าทีใ่นความรับผิดชอบมาก	ดงันัน้	การให้ความช่วย

เหลือของบคุลากรจะช่วยสร้างความเข้าใจในการปฏบิตัใิห้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัได้	และเป็นการสร้างจดุ

เน้นของ	การบรหิารการศึกษาให้บคุลากรมเีป้าหมายเดยีวกนั	ซึง่ท�าให้ผลการศกึษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	นงนุช	กิตติโรจน์เจริญ	(2552,	หน้า	58-67)	ได้วิจัยเรื่อง	ความพึงพอใจของครู 

ผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	

ผลการวิจยั	พบว่า	การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของครผููส้อนต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดั

เทศบาลเมืองศรีราชา	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	จ�าแนกตามเพศประสบการณ์ท�างาน	โดยรวมและราย

ด้านแตกต่างกัน	อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 	 7.2.2		 จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวิทยฐานะต่างกัน	มีความ

พึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มหาสารคาม	โดยรวมและรายด้านทกุด้านไม่แตกต่างกนั	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	ท้ังน้ีเนือ่งจาก

เป้าหมายของครูคือ	ท�าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด	รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย	ท�างานตามนโยบายไม่

ได้ยึดติดกับวิทยฐานะ	จึงท�าให้ครูที่มีวิทยฐานะแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	กมลรัตน์	ภูดอกไม้	(2556,	หน้า	51-52)	ได้วิจัยเรื่อง	การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อ

การบรหิารงานของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	เขต	24	จงัหวดักาฬสนิธุ	์ผล

การวิจัย	พบว่า	ครูที่มีวิทยฐานะต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน	

	 	 7.2.3		 จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีว่าบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์การท�างาน

ต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ท้ังนี้
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เน่ืองจากการบรหิารการศกึษาเป็นการด�าเนนิงานเป็นทมี	ซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิาร	ซึง่ท�าหน้าทีค่วบคมุการ

ด�าเนินงาน	 ส่วนครูที่ท�าหน้าที่ปฏิบัติงานก็จะร่วมทีมท�างาน	 โดยหากครูท่ีมีประสบการณ์ในงานน้อยกว่า

ประสบปัญหาในการด�าเนินงานก็จะได้รับค�าแนะนาและช่วยเหลือจากครูที่มีประสบการณ์ในงานมากกว่า

ท�าให้การบริหารการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 นงนุช	 กิตติโรจน์เจริญ	

(2552,	 หน้า	 58-67)	 ได้วิจัยเรื่อง	 ความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรีการ	ผลการวิจัย	พบว่า	การเปรียบเทียบความพึง

พอใจของครผููส้อนต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงศรีราชา	อ�าเภอศรรีาชา	จงัหวดั

ชลบรีุ	จ�าแนกตาม	ประสบการณ์ท�างาน	โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดับ	

.05	

	 	 	 	 ส่วนด้านการบริหารงานทั่วไปแตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	คือ	

ครูที่มีประสบการณ์ในงาน	10	-	20	ปี	มีความพึงพอใจมากกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท�างานน้อยกว่า	

10	ปี	ทีผ่ลการวจิยัเป็นเช่นนี	้อาจเนือ่งจากครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ในการสอนมากจะเห็นความส�าคญัของ

การบริหารการศกึษาในด้านการบริหารงานทัว่ไปในโรงเรยีน	เพราะถอืว่าการบริหารงานทัว่ไปเป็นกระบวน

การทางานร่วมกันของผู้บริหาร	ครู	และบุคลากรทางการศึกษาด้วย	การให้ความช่วยเหลือ	แนะน�าส่งเสริม

ให้เกิดการปรับปรุงการสอน	เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ	ช่วยส่งเสรมิให้ครู

ทีม่ปีระสบการณ์ในงานสอนน้อยได้มกี�าลงัใจและสามารถปฏบิตัติามหลกัการจดัการเรยีนการสอนทีถ่กูต้อง

ตามความต้องการของผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ประเสรฐิ	ฟักสอาด	(2554,	หน้า	86-99)	

ได้วิจยัเร่ือง	ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารงานของผู้บรหิารโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ปราจีนบุรี	เขต	2	ผลการวิจัย	พบว่า	การเปรียบระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหาร

โรงเรยีน	พบว่าประสบการณ์มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05	และครท่ีูมปีระสบการณ์

มากมีความพึงพอใจมากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย	

	 	 7.2.4		ครูที่อยู่สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	โดยรวมและรายด้านไม่แตก

ต่างกนั	อย่างมีนัยส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.05	ทีผ่ลการวจิยัเป็นเช่นนีเ้นือ่งจากในการจดัการศกึษาในปัจจบัุน	

สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน	 มีการแข่งขันในด้านวิชาการ	 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ของตนให้มีคุณภาพเพียงพอ	เพื่อให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับแก่ผู้เรียน	ผู้ปกครองและชุมชน	ดังนั้น	ไม่ว่า

ครูผูส้อนจะปฏบิตังิานในขนาดสถานศกึษาขนาดใดกต็าม	ทกุคนทกุฝ่ายสามารถจดักระบวนการเรยีนรู	้เพือ่

ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา	 จากเหตุผลดังกล่าวจึง

ส่งผลให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาโดยรวมและรายด้าน

ไม่แตกต่าง	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	กรรณิการ์	ดาวธง	(2553,	หน้า	53-61)	ได้วิจัยเรื่อง	ความพึงพอใจ

ของครตู่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาระยอง	เขต	2	

ผลการวิจยั	พบว่า	ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียนมธัยมศกึษา	สงักดัส�านกังาน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาระยอง	เขต	2	จ�าแนกตามขนาดโรงเรยีน	โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติิ	
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	 	 	 	 ส่วนด้านการบริหารงานทั่วไปแตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	คือ	

ครู	ทีอ่ยูส่ถานศกึษามขีนาดเล็ก	มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารการศกึษา	ด้านการบรหิารงานทัว่ไป	มากกว่า

ครูที่ที่อยู่สถานศึกษามีขนาดกลาง	 ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันการ

บริหารงานทั่วไปย่อมท�าให้ครูมีความรู้สึกต่างกัน	สถานศึกษาขนาดกลางครูจะแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ	แต่

ถ้าขนาดเล็กครูจะท�างานไปด้วยกันช่วยเหลือ	 จึงท�าให้ผลการวิจัยแตกต่างกัน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

กมลรัตน์	ภดูอกไม้	(2556,	หน้า	51-52) ได้วจิยัเรือ่ง	การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของครทูีม่ต่ีอการบริหาร

งานของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	24	จังหวัดกาฬสินธุ์	ผลการวิจัย

พบว่า	ครทูีอ่ยูใ่นสถานศึกษา	ทีม่ขีนาดสถานศึกษาต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารงานของสถานศกึษา	

แตกต่างกัน	อย่างมีมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยครูที่อยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง	มีความพึงพอใจ

ต่อการบริหารงานของสถานศึกษา	โดยรวมน้อยกว่าครูที่อยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก	และขนาดใหญ่	

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  8.1.1		ความพงึพอใจของบคุลากรทางการศกึษาต่อการบรหิารการศกึษาของโรงเรยีนในเขต

อ�าเภอวาปปีทุม	สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสดุ	คือ	ด้านการบริหาร

งานงบประมาณ	ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายให้การสนับสนุน	ส่งเสริมให้

มีการด�าเนินการในด้านดังกล่าว	 อย่างสม�่าเสมอ	 มีการจัดประชุมวางแผนเพื่อให้การด�าเนินงานมีความต่อ

เนื่อง	ร่วมกันแก้ไขปัญหา	ที่อาจเกิดขึ้น	เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 	 8.1.2		ควรมีการจัดประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู	 เพื่อก�าหนดบทบาท

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในแต่ละด้านให้ชดัเจน	เป็นการเตรยีมความพร้อมของสถานศกึษา	เพือ่ให้การด�าเนนิ

การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 	 8.1.3		ควรมกีารส่งเสรมิให้บคุลากรในสถานศกึษาได้รบัการอบรมพฒันา	เพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษา	 เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.2.1		ควรศึกษาแนวทางการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 เพื่อได้ทราบผลการการวิจัยและใช้เป็นข้อสนเทศในการ

พฒันาการบรหิารงานงบประมาณของโรงเรยีนในเขตจงัหวดัมหาสารคาม	และจงัหวดัอืน่ให้มปีระสทิธภิาพ

ในโอกาสต่อไป

	 	 8.2.2	 ควรมีการศึกษาการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาทุกอ�าเภอในเขตจังหวัด

มหาสารคาม	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวดัมหาสารคาม	เพือ่จะท�าให้ทราบข้อมลูว่าการบรหิารการศกึษา

ด้านใดมปัีญหามากน้อยแตกต่างกนั	เพือ่ใช้ก�าหนดรปูแบบการบรหิารงานของสถานศกึษาทีเ่หมาะสมต่อไป

	 	 8.2.3		ควรศึกษาสภาพการปฏบิตังิานปัญหาและความต้องการในการปฏบัิตงิานของบุคลากร

ทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาโรงเรียนในเขตอ�าเภอวาปีปทุม	สังกัดองค์การบริหารส่วน
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จงัหวดัมหาสารคาม	เพือ่จะท�าให้ทราบถงึความต้องการของผูบ้รหิารและครใูนการร่วมกนับรหิารสถานศกึษา

ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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สารนิพนธ์เรื่อง	ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนใน

เขตอ�าเภอวาปีปทุม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 ส�าเร็จลุล่วงได้เนื่องจากได้รับความ

อนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 และสถาบัน	 องค์กร	 บุคลากร

หลายท่านที่ได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือข้อมูล	ข้อเสนอแน	ค�าปรึกษาแนะน�า	ความคิดเห็นและก�าลังใจ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ขอขอบพระคุณ	ดร.จ�านง	กมลศิลป์	อาจารที่ปรึกษาหลัก	และขอขอบพระคุณ	ดร.อุทัย	กมลศิลป์	

อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม	ทีก่รณุาสละเวลาให้ความรูค้�าแนะน�า	ค�าปรกึษา	ตลอดจนตรวจแก้ไข	อนัเป็นประโยชน์

แก่ผู้วิจัย	ได้สารนิพนธ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์	ขอขอบพระคุณ	นายสุรภีร์	ค่ายหนองสวง	ผู้อ�านวยการส�านักการ

ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	นายอวยชัย	ปัจจัยมงคล	ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม	 ดร.วดี	 แคนสุข	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

มหาสารคาม	 ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย	 ขอกราบ

ขอบพระคณุคณาจารย์	สาขาวชิาการบรหิารการศกึษาทีไ่ด้ประสทิธิป์ระสาทความรู	้และประสบการณ์ตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษา	พนักงานเจ้าหน้าที่	 เพื่อนนักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่

เป็นก�าลังใจ	คณะผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน	โรงเรียนนาขามป้อมพิทยาคม	รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้

กล่าวนามไว้	ณ	ที่นี้	ที่ให้ความร่วมมือ	ช่วยเหลือ	และให้ก�าลังใจด้วยดีเสมอมา

คุณค่าและคุณประโยชน์อันใดที่เกิดสารนิพนธ์นี้	 ผู้ศึกษาขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณแด่	 บิดา	

มารดา	และคณาจารย์	ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านขอจงได้รับส่วนแห่งความดีนี้ทุกท่านเทอญ
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การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

ในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Community Leaders’ Participation in Crime Protection and Suppression in 

Tambon Selaphum Municipality’s Authorized Area of  

Selaphum District, Roi Et Province

ดาบต�ารวจ	พรเทพ	บุญกัญญา1

Pol.Sen.Sgt.Maj.	Pornthep	Boonkanya	

ดร.สุวัฒน์	จิตต์จันทร์2

Dr.Suwat	Jitjun

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ดของผู้น�าชุมชนที่มีเพศ	 

อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน	และ	3)	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนใน

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	

ผูน้�าชมุชนในเขตเทศบาลต�าบลเสลภมู	ิจงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	236	คน	โดยใช้สตูรในการค�านวณของทาโร	

ยามาเน่	(Taro	Yamane)	เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวจัิย	คอื	แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั	จ�านวน	

22	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นที่	 .89	สถิติที่ใช้ใน	การวิจัย	 ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ

ทดสอบค่าที	(t-test)	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	หรือ	F-test

ผลการวิจัย	พบว่า	1)	การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน

เขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน

ระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน	เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน	

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	ด้านการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ	และด้านการมส่ีวนร่วมในการตดิตาม

ประเมนิผล	ตามล�าดบั	2)	ผลการทดสอบสมมตฐิาน	พบว่า	ผูน้�าชมุชนทีม่เีพศ	อาย	ุและระดบัการศกึษาต่างกนั 

มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	

ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	 .05	 3)	 ผู้น�าชุมชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2	 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก.
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ปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ล�าดับตามความถี่มากไปหาน้อยสาม

อันดับแรก	 ได้แก่	 ควรให้ผู้น�าชุมชนมีส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของต�ารวจในการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้าน	ให้การสนับสนุนหรือบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมของชุมชนอันเกี่ยว

กับการป้องกันอาชญากรรม	 และควรให้จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ระหว่างผู้น�าชุมชนกับต�ารวจบ่อย	 ๆ 

เพ่ือเตรียมพร้อมและเตรียมก�าลังในการช่วยกันปราบปรามอาชญากรรมและเพื่อสานสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง

ต�ารวจกับผู้น�าชุมชน

ค�าส�าคัญ: 1.	การมีส่วนร่วม	2.	ผู้น�าชุมชน	3.	การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ABSTRACT

The	objectives	of	this	thematic	paper	were	aimed:	1)	to	study	community	leaders’	

participation	in	police	officers’	crime	prevention	and	suppression	and	prevention	in	Tambon	

Selaphum	Municipality’s	 authorized	 area	 in	 Roi	 Et’s	 Selaphum	district,	 2)	 to	 compare	

variables	of	the	former’s	genders,	ages	and	educational	levels	with	their	participation	in	

crime	prevention	and	suppression	in	its	authorized	area,	3)	to	regulate	suggestions	for	the	

former’s	participation	in	the	latter’s	crime	prevention	and	suppression	in	the	authorized	

area.	 The	 sampling	 group	 following	 Taro	 Yamane’s	 table	 comprised	 236	 community	 

leaders	 in	 its	 authorized	 area.	 The	 instrument	 used	 for	 the	 research	was	 Likert-type	 

questionnaires	of	twenty-two	questions,	each	of	which	possessed	the	reliability	for	the	

whole	 entry	 at	 .89	 The	 statistics	 exploited	 for	 data	 analyses	 encompass	 frequency,	 

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

Results	of	the	research	manifested	the	following	findings	:	1)	Community	leaders’	

participation	in	police	officers’	crime	prevention	and	suppression	in	Tambon	Selaphum	

Municipality’s	authorized	area	in	Roi	Et’s	Selaphum	district	was	rated	‘high’	in	the	overall	

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

in	descending	order	of	arithmetic	means	 included	 those	of	participation	 in	1)	 support,	 

2)	 planning,	 3)	 operations	 and	 4)	 follow-up	 and	 assessment	 respectively.	 2)	 The	 

hypothesis	 testing	 results	 confirmed	 that	 variables	 of	 the	 former’s	 genders,	 ages	 and	 

educational	levels	showed	in	the	overall	aspect	no	significant	differences	level	at	.05	in	

their	participation	in	the	latter’s	crime	prevention	and	suppression	and	prevention	in	its	

authorized	area.	3)	Community	leaders’	suggestions	for	their	participation	in	police	officers’	

crime	prevention	and	suppression	in	its	authorized	area	were	recommended	in	descending	

order	of	three	frequencies.	Firstly,	the	latter	should	have	the	former	assess	their	crime	

prevention	and	 suppression	 in	 communities	 and	villages.	 Secondly,	 the	 former	 should	



Vol.7 No.1 January - June 2018134

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

support	or	give	money	for	communities’	activities	concerning	crime	prevention.	Finally,	

community	 relation-oriented	 activities	 between	 community	 leaders	 and	police	officers	

should	be	frequently	held	in	order	to	prepare	readiness	and	forces	to	combat	crimes	and	

strengthen	good	relationship	between	the	former	and	the	latter.

 

Keywords : 1. Participation	2.	Community	Leaders	3.	Crime	Prevention	and	Suppression

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาส�าคัญยิ่งปัญหาหนึ่งในการแก้ไขของรัฐบาล	 ซึ่งแนวโน้มของ

อาชญากรรมมีความรุนแรงและเพิ่มสูงขึ้น	 ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อความมั่นคงในชีวิต	 และทรัพย์สินของ

ประชาชนตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศชาติ	ท่ีส�าคญัคอืมผีลกระทบต่อจติใจของประชาชน

อันส่งผลให้สังคมมีความไม่สงบสุข	 สุจริตชนเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตน	 เกิดความสูญเสีย

หลาย	 ๆ	 ด้านตามมาถือได้ว่าเป็นการบั่นทอนเสถียรภาพในการพัฒนาประเทศ	 จากอิทธิพลของกระแส 

โลกาภิวัตน์	เป็นโลกยุคไร้พรมแดนทางข่าวสารข้อมูล	ท�าให้มีความเจริญทางวัตถุอย่างมากมายหรือที่เรียกว่า 

วัตถุนิยมแต่ในขณะเดียวกันความเจริญทางด้านจิตใจและศีลธรรมของประชาชนกลับลดน้อยลง	 ประกอบ

กับภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน	 ส่งผลให้อาชญากรรมทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน	

และมจี�านวนเพิม่มากขึน้ดงัปรากฏเป็นข่าวอยูเ่สมอในสือ่มวลชน	สร้างความหวัน่เกรงและสะเทอืนขวญัแก่

ประชาชนโดยทั่วไป	(สุดธิดา	เวียงโอสถ,	2547,	หน้า	12)

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 11	 พ.ศ.	 2555-2560	 ได้ให้ความส�าคัญของ

งานด้านการป้องกันอาชญากรรมโดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 และเสริม

สร้างความสงบสุขในสังคม	 ซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินการป้องกันอาชญากรรม	 เน้นการ 

มส่ีวนร่วมของประชาชนในทกุภาคส่วน	เพือ่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขอย่างกว้าง

ขวางในการควบคุมอาชญากรรม	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2555,	 

หน้า	4-5)	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของต�ารวจและนักอาชญาวิทยาที่ว่า	หากประชาชนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

อย่างจรงิจงั	จะช่วยให้อาชญากรรมลดลงอย่างแน่นอน	และหากจะส่งเสรมิให้ประชาชนได้เข้าร่วมในกจิกรรม

หรือโครงการใดในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็จะท�าให้กิจกรรมหรือโครงการนั้น	 ๆ	 มีประสิทธิภาพในการ

ควบคุมอาชญากรรมมากขึ้นด้วย

การป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่	 จ�าเป็นต้องมีการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนชุมชน	 

ตลอดจนหน่วยราชการต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมร่วมกัน

คิดร่วมกันเสนอแนะการจัดล�าดับความส�าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	 และเข้าร่วมด�าเนิน

การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของชุมชนตนเอง	การจัดท�าพื้นที่ปลอดภัย	 (Safety	Zone)	จึงเป็นโครงการ

แห่งการป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่	 เพื่อไม่ให้เป็นช่องโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดอาชญากรรม	 และสามารถลด

ระดบัความหวาดกลวัภยัของประชาชน	เป็นการเพิม่ความเชือ่มัน่	ความไว้วางใจ	และศรทัธา	ให้กบัประชาชน

ในเขตพื้นที่นั้น	โดยได้มีการขยายพื้นที่ปลอดภัยให้มากขึ้น	(จตุพร	บานชื่น,	2552,	หน้า	9-10)
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เทศบาลต�าบลเสลภมู	ิอ�าเภอเสลภูม	ิจงัหวดัร้อยเอด็	กบัสถานตี�ารวจภธูรเสลภมู	ิยงัไม่มกีารศึกษา

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในปัญหาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไว้เลย	ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวาม

สนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาล

ต�าบลเสลภมู	ิจังหวดัร้อยเอด็	เพือ่น�าผลการวจัิยไปใช้เป็นแนวทางปรบัปรงุแก้ไขการมส่ีวนร่วมในการป้องกนั

อาชญากรรมมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่	อันจะส่งผลต่อประโยชน์โดยรวมของประชาชนและสังคมต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต

เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาล

ต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของผู้น�าชุมชนที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน

2.3		 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

	3.1		ผู้น�าชุมชนที่มีเพศต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต

เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	3.2		ผู้น�าชุมชนท่ีมีอายุต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต

เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3		 ผูน้�าชมุชนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั	มส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม

ในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ท�าให้ทราบการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต

เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.2		 ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมใน

เขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของผู้น�าชุมชนที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน

4.3		 ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.4		 สามารถน�าผลจากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการมีส่วนร่วม 

ของผู ้น�าชุมชนในป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

		 	 1)		ขอบเขตด้านประชากร	ได้แก่	ผูน้�าชมุชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลเสลภมู	ิอ�าเภอเสลภูมิ	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ได้แก่	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ	 คณะกรรมการหมู่บ้าน	 จาก	 23	 ชุมชนหมู่บ้าน	 

รวมทั้งหมด	จ�านวน	575	คน	(เทศบาลต�าบลเสลภูมิ,	2558,	หน้า	6)	

		 	 2)		กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้น�าชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	อ�าเภอเสลภูมิ	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ได้แก่	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการชุมชน	จาก	23	ชุมชน	รวมทั้งหมด	จ�านวน	

236	คน	เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่างมีขั้นตอน	ดังนี้	1)	ก�าหนดขนาดตัวอย่าง	(Sample	Size)	โดยใช้สูตร

ของทาโร	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	(ธานินทร์	ศิลป์จารุ,	2549,	หน้า	47)	2)	เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	

236	คน	จงึใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย	(Simple	Random	Sampling)	โดยวธิกีารจบัสลากจากบญัชรีาย

ชื่อผู้น�าชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 อ�าเภอเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จนได้ครบตามจ�านวนของแต่ละ

ชุมชน/หมูบ้าน	

5.2		 ขอบเขตด้านเน้ือหา	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ใน	 4	 ด้าน	 ดังนี้	 1)	 ด้านการมีส่วนร่วมในการ

วางแผน	2)	ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	3)	ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน	และ	4)	ด้านการมี

ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล

5.3		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	แบบสอบถาม	มี	3	ตอน	ดังนี้

		 	 ตอนที่	 1	 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	 และระดับ 

การศึกษา

		 	 ตอนที่	 2	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ใน	4	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านการมีส่วนร่วมใน

การวางแผน	 2)	 ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	 3)	 ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน	 และ 

4)	 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล	 ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน	 ประมาณ

ค่า	 (Rating	 Scale)	 ตามแบบของลิเคิร์ต	 (Likert	 Scales)	 โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น	 5	 ระดับ	

(ธานินทร์	ศิลป์จารุ,	2549,	หน้า	77)

	 	 ตอนที่	3	ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นลักษณะปลายเปิด	 (Open–ended	

Question)

5.4		 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้	

   5.4.1		ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี	แนวคิด	และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามการมีส่วน

ร่วมของผู้น�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม	

	 	 5.4.2		น�าแบบสอบถามทีผู่ว้จัิยสร้างขึน้เสนออาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์	เพือ่พจิารณาตรวจ

สอบข้อความในแบบสอบถามทั้งในด้านเนื้อหา	ความเข้าใจ	และการใช้ภาษาให้มีความเที่ยงตรงสอดคลอง

กับจุดมุ่งหมายของการวิจัย
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

		 	 5.4.3		 น�าแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้างข้ึนเสนอผู้เชีย่วชาญ	3	ท่าน	เพือ่ตรวจสอบความเท่ียงตรง 

ตามเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 และตรวจสอบความถูกต้องของภาษาแล้วน�าไปแกIไข	 การหาคุณภาพ 

ของเครื่องมือที่จัดท�าขึ้นนี้	 ประกอบด้วย	 การหาค่าความเท่ียงตรง	 (Validity)	 ตามดัชนีความสอดคลIอง

ระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	(IOC)	และค่าความเชื่อถือได้	(Reliability)	จากผู้เชี่ยวชาญ

		 	 5.4.4		การวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้	 (Reliability)	ของเครื่องมือ	 โดยน�าแบบสอบถามที่

ใช้ในการศึกษาวิจัยไปท�าการทดลองใช้	(Try-out)	จ�านวน	30	ชุด	ทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

ที่เทศบาลต�าบลเสภูมิ	อ�าเภอเสภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	 เพื่อน�ากลับมาทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือได้	 โดยใช้

สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	ได้ค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัทีร่ะดบั	.89

		 	 5.4.5		น�าแบบสอบถามเสนออาจารย์ทีป่รกึษาสารนพินธ์และอาจารย์ทีป่รกึษาร่วม	พจิารณา

เป็นครั้งสุดท้าย	แล้วจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

5.6		 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติที่ใช้ใน

การเปรียบเทียบความแตกต่าง	2	กลุ่มใช้	t-test	และ	3	กลุ่มขึ้นไปใช้	F-test	(One-way	ANOVA)	

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	พบว่า	ผูต้อบแบบสอบถาม	จ�านวน	

98	คน	เป็นเพศชาย	จ�านวน	166	คน	คิดเป็นร้อยละ	70.34	และเพศหญิง	จ�านวน	70	คน	คิดเป็นร้อยละ	

29.66	มีอายุระหว่าง	41-50	ปี	จ�านวน	85	คน	คิดเป็นร้อยละ	36.02	รองลงมาคือ	มีอายุ	78	ปี	ขึ้นไป	

จ�านวน	29	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.05	และมีอายุระหว่าง	30-40	ปี	จ�านวน	73	คน	คิดเป็นร้อยละ	30.93	 

มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ	 ปวช.	 จ�านวน	 115	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 48.73	 รองลงมาคือ	 ระดับ

อนุปริญญา/ปวส.ข้ึนไป	 จ�านวน	 71	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 30.08	 และระดับประถมศึกษา	 จ�านวน	 50	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	21.19

6.2		 ผลการวเิคราะห์	การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมใน

เขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	

อยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน	เรียงจากมากไปหาน้อย	ได้แก่	ด้านการมีส่วนร่วมใน	การสนับสนุน	ด้านการ

มส่ีวนร่วมในการวางแผน	ด้านการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ	และด้านการมีส่วนร่วมในการตดิตามประเมนิผล 

ตามล�าดับ

6.3		 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน	

มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม

และรายด้าน	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	

6.4		 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ล�าดับตามความถี่มากไปหาน้อยสามอันดับ

แรก	ได้แก่	ควรให้ผูน้�าชมุชนมส่ีวนในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของต�ารวจในการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้าน	 ให้การสนับสนุนหรือบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมของชุมชน	 อันเก่ียวกับการ

ป้องกนัอาชญากรรม	และควรให้จดักจิกรรมมวลชนสมัพนัธ์ระหว่างผูน้�าชมุชนกบัต�ารวจบ่อย	ๆ 	เพือ่เตรยีม
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พร้อมและเตรียมก�าลังในการช่วยกันปราบปรามอาชญากรรมและเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างต�ารวจ 

กับผู้น�าชุมชน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบล

เสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 การมีส่วนร่วมใน

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 และ	 การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ปกครองในการร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/หมู่บ้านของผู้น�าชุมชนของผู้น�าในเขต

เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 ยังมีระดับการมีส่วนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร	 ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการ

วางแผน	 การมีส่วนร่วมในการด�าเนินการการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 การมีส่วนร่วมในการ

สนับสนุน	 และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเทศบาล	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ชัยรัตน์	 เฉลิมโชคชัย	 (2552,	

บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง	 “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต

เทศบาลต�าบลปากน�้าประแส	อ�าเภอแกลง	จังหวัดระยอง”	ผลการวิจัยพบว่า	การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบล	โดยรวม	มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง	

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	อุทิศ	ศิริเม	(2553,	บทคัดย่อ) ได้วิจัย	“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของสถานตี�ารวจภธูรโนนเจรญิ	อ�าเภอบ้านกรวด	

จงัหวดับรุรีมัย์”	ผลการวจิยัพบว่า	การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม	

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรโนนเจริญ	 อ�าเภอบ้านกรวด	 จังหวัดบุรีรัมย์	 โดยภาพรวม	 

อยูใ่นระดบัปานกลาง	และมีการน�าผลการวิจยัทีน่่าสนใจและน�ามาอภปิรายผลเพิม่เติมตามประเด็นต่าง	ๆ 	ดังน้ี	

	 	 7.1.1		ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน	 ผลการวิจัยพบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า ผูน้�าชมุชนในเขตเทศบาลต�าบลเสลภมู	ิจงัหวดัร้อยเอด็	ยงัมีส่วนร่วมกบัเจ้าหน้าที่

ต�ารวจและเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองในการรวบรวมข้อมลูปัญหา	เพือ่การก�าหนดมาตรการป้องกนัและแนวทาง

การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดภายในชุมชน/หมู่บ้าน	 และการเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูล

การจัดท�าแผนงานในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติด	 ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน	 ยังมีระดับการมีส่วน

ร่วมหรือการให้ความร่วมมืออยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าทีควร	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยรัตน์	เฉลิมโชคชัย 

(2552,	บทคัดย่อ) ได้วิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขต

เทศบาลต�าบลปากน�้าประแส	 อ�าเภอแกลง	 จังหวัดระยอง”	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 ในเขตเทศบาลต�าบลปากน�้าประแส	 ด้านการมีส่วน

ร่วมในการวางแผน	อยู่ในระดับปานกลาง

	 	 7.1.2		 ด้านการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ	ผลการวจิยัพบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	

ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	การมส่ีวนร่วมในการด�าเนินการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาล

ต�าบลเสลภมู	ิผูน้�าชมุชนได้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจใน	การรกัษาความสงบเรยีบร้อยในงาน

เทศกาลประเพณีต่างๆ	 ในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการในการป้องกันอาชญากรรม	 เช่น	
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โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม	โครงการต�ารวจบ้าน	ต้านยาเสพติด	แต่ระดับการมีส่วนร่วมหรือการ

ให้ความร่วมมือของผู้น�าชุมชนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤษฎา	ตั้งวิทย์

โมไนย	(2548,	บทคดัย่อ)	ได้วจิยั	“การมส่ีวนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรมของสมาชกิสภาองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในจังหวัดปทุมธานี”	ผลการวิจัยพบว่า	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดปทุมธานี	

มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง

	 	 7.1.3		 ด้านการมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุ	ผลการวจิยัพบว่า	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ผูน้�า

ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิโดยผู้น�าชุมชุม

ได้ชกัชวนหรือสนบัสนนุคนในหมูบ้่าน/ชมุชนให้เข้าร่วมเป็นสมาชกิโครงการในการป้องกนัอาชญากรรม	เช่น	

โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมโครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด	 และเข้าร่วมกิจกรรม

หรือโครงการในการป้องกันอาชญากรรม	 เช่นโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม	 โครงการต�ารวจบ้าน

ต้านยาเสพติด	เป็นต้น	ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน	อยู่ในระดับปานกลาง	สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ อุทิศ	 ศิริเม	 (2553,	 บทคัดย่อ)	 ได้วิจัย	 “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรโนนเจริญ	 อ�าเภอบ้านกรวด	 จังหวัดบุรีรัมย์”	 

ผลการวิจยัพบว่า	ระดับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	ในเขตพืน้ท่ี

รับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรโนนเจริญ	 อ�าเภอบ้านกรวด	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ด้านการมีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนในการป้องกันอาชญากรรม	อยู่ในระดับปานกลาง

	 	 7.1.4		ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล	ผลการวิจัยพบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ผู้น�าชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิยังอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร	แต่ผู้น�าชุมชนก็ได้มี	ส่วนร่วม

ในการประเมนิผลการด�าเนนิงานตามกจิกรรมโครงการของสถานตี�ารวจเกีย่วกับการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมในหมูบ้่าน/ชมุชน	และได้เชญิชวนให้ประชาชนในหมูบ้่าน/ชมุชนให้	ความร่วมมอืและให้ข้อมลู

อาชญากรรมต่อเจ้าหน้าทีต่�ารวจ	สอดคล้องกบัผลการวจิยั	กฤษฎา	ตัง้วิทย์โมไนย	(2548,	บทคดัย่อ)	ได้วจิยั	

“การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัดปทุมธานี” 

ผลการวิจัยพบว่า	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดปทุมธานี	 มีส่วนร่วมในการป้องกัน

อาชญากรรมในท้องถิน่	ด้านร่วมติดตามประเมนิผล	อยูใ่นระดบัปานกลาง	และสอดคล้องกับผลการวจิยัของ 

อุทิศ	 ศิริเม	 (2553,	 บทคัดย่อ)	 ได้วิจัย	 “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรโนนเจริญ	 อ�าเภอบ้านกรวด	 จังหวัดบุรีรัมย์”	 

ผลการวิจยัพบว่า	ระดับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	ในเขตพืน้ท่ี

รับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรโนนเจริญ	 อ�าเภอบ้านกรวด	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ด้านร่วมติดตามประเมินผล 

อยู่ในระดับปานกลาง
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7.2  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาล

ต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของผู้น�าชุมชนที่มีเพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกัน

	 	 7.2.1		ผู้น�าชุมชนที่มีเพศต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	ผลปรากฏเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่า	เพศของผู้น�าชมุชนไม่ส่งผลต่อการมส่ีวนร่วม	ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าการด�าเนนิงานในการป้องกนัและปราบ

ปรามอาชญากรรม	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	และผู้น�าชุมชน	 ได้ร่วมมีการวางแผนป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกัน	 ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการมีส่วนร่วมในด้าน

ร่วมคดิก�าหนดความต้องการ	ด้านร่วมจัดท�าแผนพฒันา	ด้านร่วมปฏบัิต	ิและด้านร่วมตดิตามผล และประเมนิ

ผล	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชัย	 จินดารัตน์	 (2552,	 บทคัดย่อ) ได้วิจัย	 “การให้ความร่วมมือของ

ประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการต�ารวจในเขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

จนัทบรุ”ี	พบว่า	ประชาชนทีม่เีพศ	ต่างกนั	การให้ความร่วมมอืของประชาชนในการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรม	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.2		 ผู้น�าชุมชนที่มีอายุต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	ผลปรากฏเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่า	 อายุของผู้น�าชุมชนไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม	 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้น�าชุมชนมีความรู้จักคุ้นเคยกับเจ้า

หน้าที่ต�ารวจ	พื้นที่และ	ได้พบปะสังสรรค์หรือร่วมกิจกรรมกันอยู่ประจ�า	สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎา	

ภุมรา (2551,	บทคัดย่อ) ได้วิจัย	“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมชุมชนเทศบาล

หาดเจ้าส�าราญ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี”	พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	มีส่วนร่วม	 ในการป้องกัน

อาชญากรรม	ในภาพรวม	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 7.2.3		ผู้น�าชุมชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	 ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 ท้ังนี้

เป็นเพราะว่าเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 มีการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจกับผู้น�าชุมชนในการมาช่วยกัน

ท�างานเพือ่การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในพืน้ทีใ่ห้ประชาชนได้อยูอ่ย่างสงบสขุ	และสถานตี�ารวจ

ภธูรเสลภมู	ิกใ็ห้ผูน้�าชุมชนได้มส่ีวนร่วมกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจในการดแูลความสงบหมูบ้่าน/ชุมชน	เข้าร่วมใน

กิจกรรมโครงการการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเป็นประจ�าอยู่แล้ว	ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อนุชัย	จินดารัตน์	(2552,	บทคัดย่อ) ได้วิจัย	“การให้ความร่วมมือของประชาชนต่อการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมของข้าราชการต�ารวจในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัจนัทบรุ”ี	พบว่า	ประชาชนท่ีมรีะดับการ

ศึกษา	 ต่างกัน	 การให้ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	 โดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

		 	 8.1.1	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 การมีส่วนร่วมของผู้น�าชุมชนในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในเขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมท้ังส่ีด้าน	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ดังนั้น	

เทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 ควรปรับปรุงการท�างานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน/

หมู่บ้าน	 ก�าหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่	 ส่งเสริมผู้น�าชุมชนให้มีส่วนร่วม

กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยค�านึง

ถึงด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล	เป็นอันดับแรกเพราะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

	 	 8.1.2		ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล	มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 ดังนั้น	 ผู้น�าชุมชน

ในเขตเทศบาลต�าบลเสลภมู	ิควรให้ความร่วมมอืและเข้าร่วมกจิกรรมกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ	และเจ้าหน้าทีฝ่่าย

ปกครอง	 ตลอดติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานของภาครัฐตามแผนงาน/โครงการท่ีภาครัฐจัดข้ึนเพื่อการ

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้มีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

		 ผลการวจัิย	พบว่า	การมส่ีวนร่วมของผูน้�าชมุชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมใน

เขตเทศบาลต�าบลเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 แต่ด้านการมี	 ส่วนร่วมในการ

ติดตามประเมินผล	ปรากฏว่า	มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น	ๆ	ดังนั้น	ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	

Research)	เพ่ือศกึษาสภาพ	ปัญหา	สาเหตุ	และรายละเอยีดต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา

การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของผู้น�าชุมชนด้านการ	มีส่วนร่วมในการติดตาม

ประเมนิผล	เพือ่ศกึษาข้อมลูเชงิลกึ	และน�าผลการวจิยัใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม
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10.  ค�าขอบคุณ

	สารนิพนธ์นี	้ส�าเรจ็ลงได้ด้วยดเีพราะความอนเุคราะห์จากทางมหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลยั	

วิทยาเขตร้อยเอ็ด	และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้	ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้ค�าแนะน�า

เป็นอย่างดีมาโดยตลอด	ขอขอบพระคุณ	ดร.สุวัฒน์	จิตต์จันทร์	อาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่กรุณาให้ค�าปรึกษา

และเอาใจใส่ด้วยดเีสมอมาผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้เป็นอย่างยิง่จงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้	ณ	โอกาสนี	้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลัย	 มหามกุฏราช

วิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ที่กรุณาให้ความรู้	 ให้ค�าปรึกษา	ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน	ท�าให้งานวิจัย 

มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบรวมทั้งให้ค�าแนะน�า

แก้ไขเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ	 นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้จัดการธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	สาขาร้อยเอด็	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็ทีไ่ด้อนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการ

วิจัยครั้งนี้ด้วยดี	 และขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้	 ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา	 มารดา	 คร	ู

อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

Residents’ Satisfaction with The Infrastructure Developments Executed 

by The Tambon Nong Bua Sub-district Administrative Organization in  

At Samat District, Roi Et Province

ธรรมนูญ	บุญชาโด1

Thammanoon	Boonchado

รองศาสตราจารย์อุดม	พิริยสิงห์2

Assoc.	Prof.	Udom	Phiriyasing	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมเกียรติ	เกียรติเจริญ3 

Asst.	Prof.	Dr.	Somkiet	Kietjareon

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2559

บทคัดย่อ

สารนพินธ์นีม้วีตัถปุระสงค์	1)	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการพฒันาด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 เพ่ือเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	

อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกตามเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 และประกอบอาชีพ	 และ	 

3)	เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	10	หมู่บ้าน	จ�านวน	366	คน	ก�าหนดขนาดตัวอย่าง	โดยใช้

สตูรของ	ยามาเน่	เครือ่งมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	จ�านวน	

27	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.91	สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การเปรยีบเทยีบความแตกต่างใช้	t-test	และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว	(One-way	ANOVA	:	F-test)

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
2	 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลัยมหามกฏุ
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ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 

เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน	อยูใ่นระดบัปานกลางสามด้าน	ระดบัน้อยหนึง่ด้าน	ล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไป

หาน้อย	 คือ	 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ	 ด้านถนน	 ด้านน�้าประปา	 และ	 ด้านทางระบายน�้า	 2)	 ผลการทดสอบ

สมมติฐาน	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และประกอบอาชีพ	ต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	

โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	และ	3)	ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	เรยีงล�าดบั

ตามความถี่จากมากไปหาน้อยสามอันดับ	คือ	ควรก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัสติก	หรือคอนกรีต	

ควรเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างภายในซอย	และควรท�าให้น�้าประปาสามารถดื่มได้	

ค�าส�าคัญ	:	1.	ความพึงพอใจ	2.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	

ABSTRACT

The	objectives	of	this	thematic	paper	were	:1)	to	study	the	residents’	satisfaction	

towards	 the	 development	 of	 infrastructure	 of	 Nong	 Bua	 Sub-district	 Administrative	 

Organization,	At	Samat	District,	Roi	Et	Province,	2)	to	compare	the	resident’s	satisfaction	

towards	 the	 development	 of	 infrastructure	 of	 Nong	 Bua	 Sub-district	 Administrative	 

Organization,	At	Samat	District,	Roi	Et	Province	resting	upon	differences	in	their	genders,	

ages,	 educational	 levels,	 and	 careers	 and	 3)	 to	 study	 the	 recommendations	 on	 the	 

development	of	infrastructure	here.	The	samples	group	comprised	of	366	residents	from	

10	villages	in	the	area	of	Nong	Bua	Sub-district	Administrative	Organization,	formulated	by	

Taro	 Yamane’s	 and	 selected	 through	 accidental	 random	 sampling	 technique.	 The	 

instrument	used	for	collecting	data	was	a	five	rating	scale	of	Likert’s	type	questionnaire	

with	 .91	 of	 reliability.	 Statistics	 used	 for	 analyzing	 data	 encompassed	 frequency,	 

percentage,	arithmetic	mean,	standard	deviation,	comparing	differences	of	means	by	t-test	

and	One-	way	ANOVA	(F-test)with	the	statistic	significance	at	.05	level.	

The	 results	 of	 the	 research	 indicated	 the	 following	 findings:	 1)	 the	 resident’s	 

satisfaction	 towards	 the	 development	 of	 infrastructure	 of	 Nong	 Bua	 Sub-district	 

Administrative	Organization,	At	Samat	District,	Roi	Et	Province	was	rated	at	moderate	level.	

Considered	by	aspects,	three	aspect	were	rated	at	moderate	level	and	the	other	one	was	

rated	at	low	level	placed	in	descending	order	of	means	were;	the	highest	was	the	public	

light,	the	second	highest	was	the	road	and	water	supply	and	the	lowest	was	water	drainage	

2)	The	hypothesis	testing	results	indicated	that	the	residents	with	different	genders,	ages,	
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educational	levels,	and	careers	were	not	different	by	overall	and	all	aspects	no	significant	

differences	level	at	.05	3)	the	recommendations	from	this	research	in	descending	order	of	

the	first	three	frequency	were;	the	streets	should	be	constructed	by	asphalt	concrete,	the	

lighting	should	be	more	service	in	lanes	and	the	water	supply	should	be	drunk.

Keywords : 1.	Satisfaction	2.	Infrastructure	Developments

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ปัจจบัุนรฐับาลพยายามสร้างโอกาสเพือ่อนาคตให้แก่ประเทศทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และการเมอืง

การปกครองโดยเน้นการพฒันาความเขม็แขง็ของงานโครงสร้างพืน้ฐาน	และให้ความส�าคญัแก่การปรบัปรุง

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 

โลจิตสติกส์เป็นนโยบายส�าคัญใน	 17	 นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อวางรากฐานการเติบโตและพัฒนา

ของประเทศ	รวมถงึแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง	วงเงนิรวมประมาณ	

2.4	ล้านล้านบาท	(หนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั,	18	มกราคม	2558)	การคมนาคมขนส่งจงึเป็นประเดน็ส�าคญัในการ

พัฒนาประเทศทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยของ

ประเทศไทย	 เพราะการปกครองท้องถ่ินเป็นการบริหารราชการท่ีจะต้องกระจายอ�านาจ	 เพื่อให้ท้องถ่ินได้

สามารถชว่ยเหลือตนเอง	และใหท้อ้งถิ่นมีส่วนในการแบง่เบาภาระของรฐับาลกลาง	เพราะผู้ทีอ่ยู่ในทอ้งถิ่น

และผู้น�าท้องถิ่นย่อมเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของท้องถ่ินดี	 นอกจากนั้นการปกครองส่วนท้องถ่ิน

เป็นการฝึกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รู้จักแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	 รู้แนวทางในการที่จะพัฒนาน�าทรัพยากร

มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อท้องถ่ินของตนเอง	 ท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งเป็นการสร้าง

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ	 มีสิทธิ	 มีเสียงและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 อันจะส่งผลให้เกิดความต้องการใน

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	(ลิขิต	ธีระเวคินม,	2542,	หน้า	206)

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 (อบต.)	 เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย	 โดยมีการ

เปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญเมื่อรัฐบาลนายชวน	 หลีกภัย	 ได้ก�าหนดนโยบายด้านการปกครองท้องถิ่นที่ส่งเสริม

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต�าบลเป็นนิติบุคคล	เพื่อให้มีความคล่องตัว	และช่วยกันแก้ปัญหาของ

ประชาชนในต�าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	2	มีนาคม	พ.	ศ.	2538	เป็นต้นมา	โดยก�าหนดให้

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นนิติบุคคล	สามารถก่อนิติกรรมได้	มีรายได้	มีอ�านาจในการจัดท�างบประมาณ

และมีความรับผิดชอบในการปกครองตนเอง	แต่ยังอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐบาลกลางตามหลักการก

ระจายอ�านาจโดยทั่วไป	(ชูวงศ์	ฉายะบุตร,	2539,	หน้า	145)	ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจ

หน้าทีใ่นการพฒันาต�าบลทัง้ในด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม	ปัจจยัส�าคญัพืน้ฐานทีม่คีวามจ�าเป็นต่อ

การพัฒนาทั้งสามด้านดังกล่าวคือ	 โครงสร้างพื้นฐานได้แก่	 ถนน	 ไฟฟ้า	 ประปา	 และการติดต่อสื่อสาร	 

ที่องค์การบริหารส่วนต�าบลต้องด�าเนินการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ	 ทั้งน้ีจะบรรลุผลส�าเร็จตาม 



Vol.7 No.1 January - June 2018146

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

เป้าหมายมากน้อยเพียงใดน้ัน	 เครื่องบ่งชี้ส�าคัญปัจจัยหนึ่งคือ	 ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีนั้นเอง	

(จิตตินันท์	เดชะคุปต์,	2551,	หน้า	28)

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นองค์การบริหารส่วน

ต�าบลขนาดกลาง	มีพื้นที่ในการปกครอง	1	ต�าบล	จ�านวน	10	หมู่บ้าน	ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม	ภายหลังได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2540	แล้ว	องค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองบวัได้ด�าเนินการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ที	่ได้แก่	ถนน	ไฟฟ้า	และประปา	มาอย่างต่อเนือ่งตาม

ข้อเรียกร้องและความต้องการของประชาชน	แต่ด้วยเหตุปัจจัยด้านขนาดของพื้นที่กว้างขวาง	ประกอบกับ

ทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาคืองบประมาณมีจ�ากัด	 อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึง	

และอาจส่งผลถงึความพงึพอใจของประชาชนเป็นอเนกประการ	(องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบัว,	2557,	

หน้า	12-13)

จากเหตุผลดังกล่าว	ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	จึงมีความสนใจ

วิจัยเพื่อน�าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุง	แก้ไข	และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนมากที่สุดต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตามเพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา 

และประกอบอาชีพ	

2.3		 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1	 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2	 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3	 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.4	 ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1	 ได้ทราบความพงึพอใจของประชาชนต่อการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.2	 ได้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนต่อการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มี	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	

และประกอบอาชีพ	ต่างกัน

4.3	 ได้ทราบข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.3  สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ต่อไป

5. วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1	 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  5.1.1	 ประชากร ได้แก่	 ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง	 ในเขตพื้นที่ต�าบลหนองบัว	

10	หมู่บ้าน	จ�านวนทั้งสิ้น	4,296	คน	(องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว,	2558,	หน้า	78)

  5.1.2	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง	ในเขตพื้นที่ต�าบลหนองบัว	

10	หมู่บ้าน	จ�านวน	366	คน	โดยใช้สูตรของทาโร	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	คือ	(ยุทธ	ไกยวรรณ์,	2545,	

หน้า	107)	ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างตามล�าดับขั้นตอน	ดังนี้	1)	ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น

ภูมิ	(Stratified	Random	Sampling)	คือใช้กลุ่มตัวอย่างจากทุกหน่วยการวิจัย	คือ	ทุกหมู่บ้าน	2)	ใช้การ

ก�าหนดสัดส่วน	(Proportional	Random	Sampling)	โดยการหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง

5.2	 ขอบเขตด้านเนือ้หา	ได้แก่	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกเป็นสีด้่าน	ได้แก่	

1)	ด้านถนน	2)	ด้านน�้าประปา	3)	ด้านไฟฟ้าสาธารณะ	และ	4)	ด้านทางระบายน�้า

5.3	 ขอบเขตด้านพื้นที่	 ได้แก่	 หมู่บ้าน	 10	 หมู่บ้านในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	

อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่	1	ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	เป็นแบบเลือกตอบ	(Check	List)	

	 	 ตอนที	่2	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	เป็นลกัษณะของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า	(Rating	Scale)	ตามวิธีการของลิเคิร์ต	(Likert	Scale)	แบ่งระดับในการวัดออกเป็น	5	ระดับ

	 	 ตอนที	่3	ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	เป็นค�าถามปลายเปิด	(Open	–	ended	Questionnaire)

5.5	 การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื	ผูว้จิยัด�าเนนิการสร้างและตรวจคณุภาพเครือ่งมอื

ทีใ่ช้ในการวจิยั	ดงันี	้1)	ศกึษาจากต�ารา	เอกสารและงานวจิยัต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	2)	ก�าหนดกรอบแนวคดิและ
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เน้ือหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 น�ามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม	 ท้ังชนิดปลายปิดและ

ปลายเปิด	 3)	 น�าร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาท�าการตรวจ	ภาษา	

(Wording)	ความตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหา	(Construct	and	Content	Validity)	และปรับปรุงแก้ไข	

4)	น�าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงตามข้อ	3	 เสนอผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง	

(IOC)	 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 validity)	 ด้านภาษา	 และด้านการวัดผลประเมินผล	 โดยผู้

เชี่ยวชาญจากนั้นน�าร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของผู้ทรงคุณวุฒิ	 มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence	:	IOC)	โดยเลือกข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต่	0.66	ขึ้นไป	

จากข้อค�าถามทั้งหมดจ�านวน	27	ข้อ	ใช้ได้จ�านวน	27	ข้อ	ซึ่งข้อค�าถามที่ใช้ได้มีค่า	IOC	เท่ากับ	1.00	และ	

5)	น�าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้	(Try	Out)	กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	แต่มี

คุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยน้ี	 จ�านวน	 30	 คนท่ีต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	

จงัหวัดร้อยเอด็	แล้วน�าผลการตอบแบบสอบถาม	ไปหาค่าความเช่ือมัน่ของเครือ่งมอืโดยใช้สตูรสมัประสทิธิ์

อัลฟาของครอนบาค	(Cronbach)	ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.91

5.6	 สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าที	

(t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว	(F-test)

6.  ผลการวิจัย

6.1	 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	พบว่า	ผูต้อบแบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง	จ�านวน	214	คน	คิดเป็นร้อยละ	58.47	เป็นเพศชาย	จ�านวน	154	คน	คิดเป็นร้อยละ	41.53 

มีอายุ	36-50	ปี	จ�านวน169	คน	คิดเป็นร้อยละ	46.18	มีอายุ	18-35	ปี	จ�านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.4	มีอายุ	50	ปี	ขึน้ไป	จ�านวน	94	คน	คิดเป็นร้อยละ	25.68	การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา/เทียบเท่า	จ�านวน 

170	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 46.45	 การศึกษาระดับประถมศึกษา	 จ�านวน101	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 27.60

การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป	 จ�านวน	 95	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 25.95	 และประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม	 จ�านวน	 176	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 48.08ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	 จ�านวน78	 คน

คิดเป็นร้อยละ21.31	ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ	 จ�านวน	64	คน	คิดเป็นร้อยละ	

17.48	ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้างทั่วไป	จ�านวน	48	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.14

6.2		 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	อยูใ่นระดบัปาน

กลางสามด้านและระดับน้อยหนึ่งด้าน	 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ	

ด้านถนน	ด้านน�้าประปา	และด้านทางระบายน�้า	ตามล�าดับ	

6.3		 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 ประชาชนท่ีมีเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา 

และประกอบอาชีพต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	 	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6.4		 สรปุข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบัว	

อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยสรุป	 เรียงล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อยสามอันดับ	 คือ 

ควรก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัสติกหรือคอนกรีต	 ควรเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างภายในซอย	 และควร

ท�าให้น�้าประปาสามารถดื่มได้

7.  อภิปรายผลการวิจัย 

7.1		 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมทั้งสี่ด้าน	อยู่ในระดับ

ปานกลาง	ผลการวจัิยปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในเขตพืน้ทีข่ององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดรอ้ยเอ็ด	มีความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจสงัคมในระดับ

หนึ่งเท่านั้น	 ทังนี้เป็นไปตามงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางพึงให้การบริการต่อ

ประชาชนได้	 และถึงแม้ว่าการให้บริการด้านทางระบายน�้า	 จะได้รับความพึงพอใจในระดับน้อย	 เนื่องจาก

ลักษณะชุมชนที่เป็นสังคมชนบท	 มีความหนาแน่นประชากรต่อพ้ืนท่ีน้อย	 และมีพื้นท่ีเกษตรกรรมรองรับ

ปริมาณน�้าที่ระบายจากชุมชนได้เป็นอย่างดี	 การด�าเนินการด้านทางระบายน�้า	 จึงไม่มีความจ�าเป็นมากนัก	

สังเกตได้จากความคิดเห็น	 แบบปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถาม	 ให้ความคิดเห็นต่อด้านถนน	 ด้านไฟฟ้า

สาธารณะ	 ด้านน�้าประปา	 มากกว่าด้านทางระบายน�้า	 ผลการวิจัยประเด็นนี้ไม่สอดคล้องกับการวิจัย	 

กิตติธัช	อิ่มวัฒนกุล	(2553,	หน้า	86)	ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ	ให้บริการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอโนนไทย	 จังหวัดนครราชสีมา	 จากการ

ศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน	 โครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอโนนไทย	จงัหวัดนครราชสมีา	ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นราย

ด้านสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 7.1.1		ด้านถนน	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า	จ�านวนปริมาณถนนมีความเหมาะสมกับการสัญจร	รวมถึงขนาดถนน	ประเภทถนน	และความปลอดภัย

ในการใช้ถนนในระดับหนึ่ง	เพราะคุณภาพการก่อสร้างถนนรวมทั้งการซ่อมแซมดูแลรักษายังไม่ดีเท่าที่ควร	

ซ่ึงอาจมาจากหลายปัจจัย	เช่น	งบประมาณในการก่อสร้าง	การใช้รถน�า้หนกับรรทุกเกนิกว่ากฎหมายก�าหนด	

ผลการวจิยัประเดน็นีไ้ม่สอดคล้องกับ	กติตธิชั	อิม่วฒันกุล	(2553,	หน้า	87)	ได้ศกึษาวจิยัเรือ่งความพงึพอใจ

ของประชาชนทีม่ต่ีอการ	ให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอโนนไทย	

จังหวัดนครราชสีมา	ด้านถนนอยู่ในระดับมาก

	 	 7.1.2		ด้านระบบประปา	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	 ปริมาณน�้าประปาอาจไม่มีเพียงพอต่อความต้องการ	 การตรวจสอบดูแลระบบประปาให้

สามารถใช้งานได้ดียังไม่สามารถท�าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ	ประเภทของระบบประปามีความ

เหมาะสมในระดับหนึ่งเท่านั้น	ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับ	กิตติธัช	อิ่มวัฒนกุล	(2553,	หน้า	88)	ได้

ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ	ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอโนนไทย	จังหวัด	นครราชสีมา	ด้านน�้าประปาอยู่ใน“ระดับปานกลาง”	
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	 	 7.1.3		 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ	พบว่า	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการพฒันาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	อยู่ในระดับ

ปานกลาง	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ประเภทของไฟฟ้าสาธารณะจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	 

การตรวจสอบดแูลไฟฟ้าสาธารณะให้สามารถใช้งาน	มคีวามเหมาะสมในระดบัหน่ึง	รวมถงึ	ไฟฟ้าสาธารณะ

มีเพียงพอในระดับหนึ่งเท่านั้น	ผลการวิจัยสอดคล้องกับสามารถ	ยิ่งก�าแหง	(2553,	หน้า	75)	ได้ศึกษาวิจัย

เรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ	 ให้บริการด้านโครงสร้างแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ของชาวบ้านหนองหล่องในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลตะเคียน	 อ�าเภอคง	 จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านน�้าประปาอยู่ในระดับปานกลาง

	 	 7.1.4		ด้านทางระบายน�้า	 พบว่า	 โดยรวม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้

อภปิรายได้ว่า	ประเภทของทางระบายน�า้ขนาดของทางระบาย	และทางระบายทีม่อียูม่กีารครอบคลมุพืน้ที่

มคีวามเหมาะสมในระดับหนึง่เท่านัน้	ผลการวจิยัสอดคล้องกบัสามารถ	ยิง่ก�าแหง	(2553,	หน้า	75)	ได้ศกึษา

วิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ	 ให้บริการด้านโครงสร้างแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานของชาวบ้านหนองหล่องในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลตะเคียน	 อ�าเภอคง	 จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านน�้าประปาอยู่ในระดับปานกลาง	

7.2		 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตามเพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา 

และประกอบอาชีพ

	 	 7.2.1		ประชาชนทีมี่เพศต่างกนั	มคีวามพงึพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ผลการวิจัยพบว่า	

ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่า	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ได้ด�าเนินการตามแผนพัฒนาต�าบลหนองบัว	(แผนสามปี)	ซึ่งกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาต�าบล

หนองบัว	 ได้ผ่านความเห็นชอบจากเวทีประชาคม	ท�าให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยไม่แยกว่าเป็นเพศชายหรือ 

เพศหญิง	จึงท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมีเพศต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	ผลการวิจัย

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	สามารถ	ยิ่งก�าแหง	(2553,	หน้า	74)	ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานของชาวบ้านหนองหล่องในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลตะเคียน	 อ�าเภอคง	 จังหวัดนครราชสีมา	 

ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของทางการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	ชาวบ้านหนองหล่องในเขตองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลตะเคยีน	อ�าเภอคง	จงัหวดันครราชสมีา	ทีม่เีพศ	แตกต่างกนั	พบว่า	โดยรวมไม่แตกต่างกนั

ทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 	 7.2.2		ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามพงึพอใจของประชาชนต่อการพฒันาด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัยพบว่า	

ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นท่ีของ
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องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็ท้ังโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกนั 
ผลปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	เป็นภารกจิหลกัขององค์กรปกครองท้องถิน่	
ทีป่ระชาชนทกุวัยให้ความสนใจ	การด�าเนนิตามระเบยีบและขัน้ตอนการปฏบิตั	ิท�าให้ประชาชนมคีวามรูส้กึ
พึงพอใจในมาตรฐานการพัฒนา	 และประโยชน์ท่ีได้รับจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกัน
จึงท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมไม่แตกต่างกนั	ผลการวจิยัสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	สามารถ	ยิ่งก�าแหง	(2553,	หน้า	75)	ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ชาวบ้านหนองหล่องในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะเคยีน	อ�าเภอคง	จงัหวดันครราชสมีา	ผลการเปรยีบ
เทียบความพึงพอใจของทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 ชาวบ้านหนองหล่องในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�าบลตะเคียน	อ�าเภอคง	จังหวัดนครราชสีมา	ที่มีอายุแตกต่างกัน	พบว่า	โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่
ระดับ	.05

	 	 7.2.3		ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการ
วิจยัพบว่า	ประชาชนท่ีมรีะดับการศึกษาต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ท้ังโดยรวมและรายด้าน	 ไม่แตกต่างกัน 
ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ	ที่ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวได้ก�าหนดแนวนโยบาย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นนโยบายเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน	แต่เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ
ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	ผลงานด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	จงึท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะ
มีการศึกษาต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบล
หนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ	
กิตติธัช	 อิ่มวัฒนกุล	 (2553,	 หน้า	 79)	 ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอโนนไทย	 จังหวัดนครราชสีมาที่มีการศึกษา	 
แตกต่างกัน	พบว่า	โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	 	

	 	 7.2.4		ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน	มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็ผลการวจิยัพบ
ว่า	 ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ผลปรากฏ
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	มีผลต่อการท�างานประกอบอาชีพ	ของประชาชนทุก
สาขาอาชพี	ทัง้การส่งเสรมิหรอืเอือ้อ�านวยให้เกดิความสะดวกสบายในการประกอบอาชพีต่างๆ	ผลงานด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	จึงท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมีอาชีพต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมไม่
แตกต่างกัน	ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ	กิตติธัช	อิ่มวัฒนกุล	(2553,	หน้า	80)	ที่ได้ศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ
โนนไทย	จังหวัดนครราชสีมา.ที่มีการศึกษา	แตกต่างกัน	พบว่า	โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05
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8.  ข้อเสนอแนะ
8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  ผลการวจัิย	พบว่า	ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับปานกลาง	 
แต่เมือ่พจิารณาในรายด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	ด้านทางระบายน�า้ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยูใ่น
ระดับน้อย	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ดควรก�าหนดแผนงาน 
เพือ่การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านทางระบายน�า้เพิม่ขึน้	และน�าข้อเสนอแนะมาพฒันาการบรกิารให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป
	 	 8.2.1		 จากผลการวิจัย	พบว่า	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ในเขตพืน้ทีข่ององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวัดร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง	 แต่ด้านทางระบายน�้า	 ปรากฏว่า	 มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าด้านอื่นๆ	 ดังนั้น	 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	
(Qualitative	Research)	เรื่อง	ปัญหา	สาเหตุ	และแนวทางพัฒนาด้านทางระบายน�้า	ขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 8.2.2		 จากผลการวิจัย	พบว่า	ค�าถามทั้งหมดจ�านวน	27	ข้อนี้	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	
“ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อทางระบายน�้าช�ารุด”	 ดังนั้น	 ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 
(Participatory	Action	Research/PAR)	โดยให้ประชาชนเป็นผู้ร่วมวิจัย
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10.  ค�าขอบคุณ

ขอขอบพระคุณ	รองศาสตราจารย์อุดม	พิริยสิงห์	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.สมเกียรติ	เกียรติเจริญ	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ที่กรุณาให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ค�าปรึกษา	และตรวจแก้ไข

อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย	จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง	ณ	โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ	นายณัฐวุฒิ	สุขแสวงปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	

จังหวัดร้อยเอ็ด	นายปฏิวัติ	วงค์ศักดิ์	ผู้อ�านวยการกองช่าง	เทศบาลต�าบลคูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	 และนายสง่า	 สิงห์มะหม้อ	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	 เทศบาลต�าบลคูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	 จังหวัด

ร้อยเอด็	ทีใ่ห้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเครือ่งมอื	เพือ่การวจิยัจนท�าให้สารนพินธ์เล่มนีส้�าเรจ็

สมบูรณ์

ขอขอบคุณพระคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาต�าบล	ข้าราชการพนักงาน	และลูกจ้างองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและ

การเก็บข้อมูลในการวิจัย	จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์

คณุค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากสารนพินธ์ฉบบันี	้ผูว้จิยัขออทุศิเพือ่บชูาพระคณุแด่บดิามารดา	คร	ู

อาจารย์ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติปัญญา	และคุณธรรมเครื่องชี้น�าความส�าเร็จในชีวิต
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง 

อ�าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

Taxpayers’ Satisfaction with Tax Collection Services of Tambon  

Khumuang Administrative Organization in Muang Suang District,  

Roi Et Province
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บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

เทศบาลต�าบลคเูมอืง	อ�าเภอเมอืงสรวง	จงัหวดัร้อยเอด็	2)	เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนต่อ

การให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	 อ�าเภอเมืองสรวง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกตามเพศ	 

อาย	ุระดบัการศกึษา	และอาชพี	และ	3)	เพือ่ศกึษาและรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการให้บรกิาร

จดัเก็บภาษขีองเทศบาลต�าบลคเูมอืง	อ�าเภอเมอืงสรวง	จงัหวดัร้อยเอด็	กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	ประชาชนผูช้�าระ

ภาษีให้กับเทศบาลต�าบลคูเมือง	 อ�าเภอเมืองสรวง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ท้ัง	 11	 หมู่บ้าน	 จ�านวน	 263	 คน	 

โดยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่	และมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgen)	เครื่องมือที่ใช้

เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	จ�านวน	27	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง

ฉบับเท่ากับ	0.91	สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย	ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 เปรียบเทียบความแตกต่างใช้	 t-test	 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	

ANOVA	:	F-test)	

ผลการวจิยัพบว่า	1)	พบว่า	ระดับความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีอง

เทศบาลต�าบลคูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	

1 นกัศึกษาปรญิญาโท	สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็.
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.	อาจารย์ที่ปรึกษาสารหลัก.
3 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.
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พบว่า	อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านระบบการให้บริการ	รองลงมาได้แก่	

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้บริการ	ส่วนด้านที่	มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ด้านสภาพ	แวดล้อมของการให้บริการ	2)	ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และอาชีพ	ต่างกัน	มีความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	 อ�าเภอเมืองสรวง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 

โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	 .05	3)	ประชาชนได้เสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ

จัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	 อ�าเภอเมืองสรวง	 จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมทั้งสามด้านเรียงล�าดับ 

ตามความถี่จากมากไปหาน้อยสามอันดับ	คือ	ควรให้มีการช�าระภาษีผ่าน	ธกส.ทุกสาขา	ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการในช่วงการช�าระภาษี	และควรจัดบริการน�้าดื่มส�าหรับผู้ติดต่อขอรับบริการ	

ค�าส�าคัญ :	1.	ความพึงพอใจ	2.	การให้บริการจัดเก็บภาษี	

ABSTRACT

The	purposes	of	this	research	were	1)	to	study	the	resident’s	satisfaction	towards	

the	tax	collection	service	of	Tambon	Muang	Suang	Municipality,	Muang	Suang	District,	Roi	

et	Province,	2)	to	compare	the	satisfaction	of	the	tax	payers	towards	the	tax	collection	

service	of	of	Tambon	Muang	Suang	Municipality,	Muang	Suang	District,	Roi	et	Province	 

resting	upon	differences	 in	their	genders,	ages,	educational	level	and	careers	and	3)	to	

study	 the	 recommendations	 on	 the	 tax	 collection	 service	 here.	 The	 samples	 group	 

comprised	of	263	tax	payers	in	formulated	by	Krejcie	and	Morgan’	s	table	and	selected	

through	accidental	random	sampling	technique.	The	instrument	used	for	collecting	data	

was	a	five	rating	scale	of	Likert’s	type	questionnaire	with	.91	of	reliability.	Statistical	tools	

used	for	analyzing	data	encompassed	frequency,	percentage,	arithmetic	mean,	standard	

deviation,	comparing	differences	of	means	by	t-test	and	One-	way	ANOVA	(F-test)	with	the	

statistic	significance	at	.05	level.	

The	 results	 of	 the	 research	 indicated	 the	 following	 findings:	 1)	 The	 resident’s	 

satisfaction	towards	the	tax	collection	service	of	Tambon	Muaang	Suang	Municipality,	Muang	

Suang	District,	Roi	et	Province	was	rated	at	high	level.	Considered	by	aspects,	all	three	

aspect	were	rated	at	high	level	which	the	aspects	placed	in	descending	order	of	means	

were;	the	system	of	service,	the	service	officer	and	the	ecology	of	service,	respectively.	 

2)	The	hypothesis	testing	results	indicated	that	the	residents	with	different	genders,	ages,	

educational	levels	and	careers	were	not	different	by	overall	and	all	aspects	no	significant	

differences	level	at	.05	3)	the	recommendations	from	this	research	in	descending	order	of	

the	first	three	frequency	were;	the	tax	should	be	paid	through	any	branch	of	The	Bank	of	

Agriculture	and	Agricultural	Cooperatives,	the	service	officers	should	be	increased	during	
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the	taxpaying	time	and	the	enough	drinking	water	should	be	provided	for	the	tax	payers.

Keywords : 1.	Satisfaction	2.	Tax	Collection	Service

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 ได้บัญญัติการกระจายอ�านาจสู่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยอย่างจริงจัง	ซึ่งท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดิน

อย่างมาก	เพราะรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยดงักล่าว	ได้มบีทบญัญตัเิกีย่วกบัองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่ไว้	คอืการก�าหนดบทบาท	ภารกจิและอ�านาจหน้าที	่รวมทัง้เตรยีมความพร้อมให้กบัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	ซึ่งก�าหนดให้รัฐต้องกระจายอ�านาจ	โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความเป็นอิสระในการ

ก�าหนดนโยบายในการปกครอง	การบรหิาร	การบรหิารงานบคุคล	และการบรหิารการเงินการคลงั	ตามหลกั

แห่งการปกครองตนเองสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน	 โดยมีจุดมุ่งหมายในการบริหาร

เพื่อให้ประชาชน	มีความเป็นอยู่ที่ดี	มีสภาพแวดล้อมที่ดี	มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	มีความสุข	

และมสีงัคมทีโ่อบอ้อมอาร	ีและให้ประชาชนได้รับการบรกิารสาธารณะทีด่	ีหรอืไม่ต�า่ไปกว่าเดมิ	รวมถงึการ

พัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ	 และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ

มากขึน้	ถอืว่ารัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบันี	้มเีจตนารมณ์ใน	การกระจายอ�านาจ	และเพิม่อ�านาจ

ให้แก่ท้องถิ่น	(ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	2547,	หน้า	140-141)	

ในสภาวะปัจจุบันที่ทั่วโลกได้ประสบปัญหาเศรษฐกิจ	 ซ่ึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจดังกล่าว	 โดยเฉพาะรัฐจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	 ท�าให้ไม่สามารถพัฒนา

ประเทศได้ตามเป้าหมายที่วางไว้	 จึงส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ท�าให้มีรายได้ลดลง	 รัฐบาลแบ่ง

และจดัสรรให้น้อยลง	รวมทัง้เงินอดุหนุนกไ็ด้รบัการจดัสรรน้อยลงด้วย	ขณะเดยีวกบั	พระราชบญัญตักิ�าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และแผนการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เป็นกฎหมายทีม่คีวามส�าคญัโดยมุง่เน้นการกระจายอ�านาจทางการเงนิการคลงั	

และการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดการ

บริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างมีอิสระ	อยู่ได้ด้วยตนเอง	และสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น	เพื่อน�างบ

ประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า	

ปัจจุบันเทศบาลต�าบลมีรายได้มาจากการจัดเก็บภาษีอากร	 และค่าธรรมเนียมต่าง	 ๆ	 เช่น	 ภาษี

บ�ารงุท้องที	่ภาษโีรงเรอืนและทีดิ่น	ภาษีป้าย	และได้รบัเงนิจดัสรรจากส่วนราชการอืน่	แหล่งเงนิกูจ้ากสถาบัน

การเงิน	เงนิอดุหนนุจากรฐับาลและทรพัย์สนิของเทศบาล	รวมถงึค่าธรรมเนยีม	ค่าปรบัและใบอนญุาต	เช่น	

ค่าธรรมเนียมอนุญาตสร้างอาคาร	ใบอนุญาตประกอบกิจการต่าง	ๆ 	ในการบริหารงาน	และด�าเนินงานตาม

หน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนั้น	 ฐานะทางด้านการเงินการคลังเป็นองค์

ประกอบส�าคญัประการหนึง่ทีจ่ะท�าให้ประสบความส�าเรจ็	หรอืล้มเหลวในการบรหิารงาน	ตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่	 ไม่เพียงพอกับรายจ่าย	 เนื่องจากสาเหตุหลาย

ประการ	เช่น	ข้อจ�ากดัของแหล่งรายได้	การจดัสรรรายได้จากส่วนกลางไม่เหมาะสม	ความด้อยประสทิธภิาพ



ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2561 157

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	ความพึงพอใจของผู้มีหน้าที่ช�าระภาษี	เป็นต้น	จึงมีความพยายามทุก

วิถีทางทั้งในระดับนโยบาย	 และระดับปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	 เพื่อให้ท้องถิ่น 

มรีายได้เพยีงพอทีจ่ะพฒันาขดีความสามารถในการตอบสนองความต้องการสาธารณะและแก้ไขปัญหาของ

ท้องถิ่น	(กรมการปกครอง,	2545,	หน้า	14)	

เทศบาลต�าบลคเูมอืง	เป็นเทศบาลต�าบลขนาดกลาง	แบ่งการบรหิารงานออกเป็นสามส่วนงาน	คอื	

1)	 ส�านักปลัดเทศบาลต�าบล	 2)	 กองคลัง	 3)	 กองช่าง	 มีพื้นที่ในการปกครอง	 1	 ต�าบล	ประกอบด้วย	 11	

หมู่บ้าน	ประชากร	5,060	คน	โดยแยกเป็น	ชาย	2,531	หญิง	2,529	คน	มีความหนาแน่นเฉลี่ย	103.44	คน	

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม	มุง่เน้นพฒันาท้องถ่ินภายใต้วสิยัทัศน์	“บ้านเมอืงน่าอยู	่เชิดชู

คุณธรรม	 ประเพณีวัฒนธรรมล�้าค่า”	 ได้ด�าเนินการจัดเก็บภาษีจากประชาชนในเขตพื้นท่ี	 ได้แก่ภาษีบ�ารุง

ท้องที่	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ภาษีป้าย	ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	คือ	เก็บภาษีได้น้อย	โดยเฉพาะใน

ปี	2555	จดัเกบ็ได้ลดลงร้อยละห้าต่อปี	ท�าให้รายได้ในส่วนนีต้�า่กว่าทีค่วรจะเป็น	มผีลกระทบต่อการด�าเนนิ

งานของหน่วยงาน	 สาเหตุอาจเนื่องจาก	 การวางแผนการ	 จัดเก็บที่ไม่เหมาะสม	 และการให้บริการจัดเก็บ

ภาษีไม่เป็นที่พงึพอใจของประชาชน	อยา่งไรกต็ามเทศบาลต�าบลคเูมอืง	ได้ปรบัปรงุการให้บรกิารในการจดั

เก็บภาษีเพื่อให้ผู้ช�าระภาษีมีความพึงพอใจใน	การช�าระภาษี	เช่น	ปรับปรุงสถานที่	การให้บริการในช่วงพัก

เที่ยง	การติดป้ายประชาสัมพันธ์	 (เทศบาลต�าบลคูเมือง,	2557,	หน้า	16)	และในการปรับปรุงดังกล่าวยัง

ไม่มีการศึกษาว่า	ผู้ช�าระภาษีมีความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ในระดับใด	และมีอะไรบ้างที่ควรได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไข	 หรือผู้ช�าระภาษีมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างท่ีควรน�ามาพัฒนาการให้บริการเพื่อให้ผู้ช�าระภาษี 

มีความพึงพอใจมากขึ้น

จากเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	 อ�าเภอเมืองสรวง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยผลการศึกษาวิจัยท่ีได้

สามารถน�าเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงระบบการบริการในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล

ต�าบลคเูมอืงให้ผู้ช�าระภาษมีคีวามพึงพอใจในการช�าระภาษ	ีอนัจะมผีลต่อรายได้ขององค์การท่ีจะน�าไปพฒันา

ท้องถิ่นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1		 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบล

คูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาลต�าบล

คูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และประกอบอาชีพ	

2.3		 เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาลต�าบลคเูมือง	

อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด
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3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง 

อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	 

อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3		 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบล

คูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.4		 ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบล

คูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ได้ทราบความพงึพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บริการจดัเกบ็ภาษีของเทศบาล	ต�าบลคูเมือง 

อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.2		 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบล

คูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของประชาชนที่มี	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และประกอบอาชีพ

ต่างกัน

4.3		 ได้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการให้บรกิารจดัเก็บภาษขีองเทศบาลต�าบลคเูมอืง	อ�าเภอเมอืงสรวง 

จังหวัดร้อยเอ็ด

4.4		 สามารถน�าผลการวจัิยไปใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศในการปรบัปรงุการจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาล

ต�าบลคเูมอืง	อ�าเภอเมอืงสรวง	จงัหวัดร้อยเอด็	ให้บรกิารให้มปีระสทิธภิาพและเป็นทีพ่งึพอใจของประชาชน

มากยิ่งขึ้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 5.1.1	 ประชากร	 ได้แก่	 ประชาชนผู้ช�าระภาษีให้กับของเทศบาลต�าบลคูเมือง	 อ�าเภอ

เมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	830	คน	(สถิติผู้มาใช้บริการ	เดือนมกราคม	ถึง	ธันวาคม	2558)

	 	 5.1.2		กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ประชาชนผู้ช�าระภาษีให้กับของเทศบาลต�าบลคูเมือง	 อ�าเภอ

เมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ดจ�านวน	263	คน	โดยการเทียบตารางส�าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน	(Krejcie	

and	D.W.	Morgan)	(ล้วน	สายยศ	และ	องัคนา	สายยศ,	2540,	หน้า	45-46)	เนือ่งจากจ�านวนกลุม่ประชากร

ไม่ตรงกบัจ�านวนกลุม่ประชากรในตารางของเครจซีแ่ละมอร์แกน	(Krejcie	and	D.W.	Morgan)	ผูว้จิยัจงึใช้

วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์หาจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 	 	 จากตารางเครจซ่ีและมอร์แกน	 ประชากร	 800	 คน	 เป็นกลุ่มตัวอย่าง	 260	 คน

ประชากร	850	คน	เป็นกลุ่มตัวอย่าง	265	คน	ดังนั้นประชากรเพิ่มขึ้น	50	คน	กลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น	5	คน	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 	 	 ประชากรในการวิจัย	 คือ	 830	 คน	 เพิ่มจากฐาน	 800	 คน	 เป็น	 30	 คน	 เทียบ

บัญญัติไตรยางศ์	ดังนี้

	 	 	 ประชากรเพิ่ม	50	คน	กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม	5	คน

	 	 	 ประชากรเพิ่ม	30	คน	กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม		 5	x	30	/	50	คน	=	3	คน

	 	 	 น�าไปรวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นฐานได้	 	 =	260	+	3	=	263	คน

5.2		 เทคนคิวธีิการสุม่ตวัอย่าง	1)	ค�านวณตวัอย่างตามประชากรมากน้อยในแต่ละหมูบ้่าน	โดยใช้

เพศเป็นตวัแปรควบคมุ	(Control	Variable)	2)	สุม่ตวัอย่างแบบง่าย	โดยวธิจีบัสลากด�าเนนิการตามขัน้ตอน

ดังนี้	1)	บ้านคูเมือง	หมู่ที่	1	 เขียนชื่อประชากรเพศชายทั้ง	32	รายชื่อ	ม้วนเป็นสลากใส่ลงในกล่อง	เขย่า

กล่องแล้วจับสลากหนึ่งใบ	เขียนชื่อในบัญชีกลุ่มตัวอย่าง	ม้วนสลากลงในกล่องคนให้ทั่ว	เพื่อให้ชื่อในกล่อง

มีโอกาสเลือกเท่ากัน	2)	จับสลากใหม่	เขียนชื่อในบัญชีกลุ่มตัวอย่าง	หากชื่อซ�้ากัน	ด�าเนินการจับสลากใหม่	

จนได้จ�านวนตัวอย่างครบ	 10	 รายชื่อ	 ตามที่ค�านวณไว้ในตารางกลุ่มตัวอย่าง	 3)	 ด�าเนินการจับสลากจาก

ประชากรเพศหญิง	บ้านคูเมือง	หมู่ที่	1	ให้ได้	7	รายชื่อ	ตาม	ขั้นตอนในข้อ	1)	กับข้อ	2)	และ	4)	ด�าเนินการ

ในหมู่ที่	2	–	หมู่ที่	10	เช่นเดียวกันกับข้อ	1)	กับข้อ	2)	จนได้ตัวอย่างครบจ�านวน	263	คน	

5.3		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และ

อาชีพ

	 	 ตอนที่	 2	 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบล

คูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	3	ด้าน	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีการของ 

ลิเคิร์ต	(Likert’s	Rating	Scale)	มี	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	

	 	 ตอนที่	 3	 ข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบล

คูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.3		 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้	 1)	 ศึกษา

แนวคิด	 ทฤษฎี	 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 2)	 ก�าหนดขอบเขตค�าถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิด	

วัตถุประสงค์และ	องค์ประกอบที่ท�าให้ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บ

ภาษี	 ของเทศบาลต�าบลคูเมือง	 อ�าเภอเมืองสรวง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 3)	 น�าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญ 

เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์	 ด้านเนื้อหา	 ด้านความเหมาะสม

ของภาษา	 และด้านการวัดผลประเมินผล	 โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC)	 โดยก�าหนดดังนี	้ 

(ล้วน	 สายยศ	 และอังคณา	 สายยศ,	 2540,	 หน้า	 249)	 4)	 น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (Try	 out)	 กับ

ประชาชนที่มาช�าระภาษีแก่เทศบาลต�าบลคูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	30	คน	ที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง	แล้วหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	

ได้ค่าความเชื่อมั่น	เท่ากับ	.91	

5.4		 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ความถี่	(Frequency)	ร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	และทดสอบสมมตฐิานโดยใช้ค่า	t	–	test	และการวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว	(One	Way	ANOVA	:	F	–	test)	
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6.  ผลการวิจัย 

6.1		 ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	พบว่า	ผูต้อบแบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย	จ�านวน	160	คน	คิดเป็นร้อยละ	60.84	 เป็นเพศหญิง	จ�านวน	103	คน	คิดเป็นร้อยละ	

39.16	มีอายุ	36-50	ปี	จ�านวน	119	คน	คิดเป็นร้อยละ	45.25	มีอายุ51	ปี	ขึ้นไป	จ�านวน	79	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	30.04	มีอายุ	20-35	ปี	จ�านวน	65	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.71	ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/

ปวช.	จ�านวน	123	คน	คิดเป็นร้อยละ	46.77	ส�าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา	จ�านวน	81	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	30.80	ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.และสูงกว่า	จ�านวน	59	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.43	

และมีอาชีพท�าการเกษตร/รับจ้าง	จ�านวน	142	คน	คิดเป็นร้อยละ	54.99	อาชีพค้าขาย/ท�าธุรกิจ	จ�านวน	

75	คน	คิดเป็นร้อยละ	28.52	อาชีพรับราชการ/ท�างานรัฐวิสาหกิจ	จ�านวน	46	คน	คิดเป็นร้อยละ	17.49

6.2		 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาล

ต�าบลคเูมอืง	อ�าเภอเมอืงสรวง	จังหวดัร้อยเอด็	พบว่า	ระดบัความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการให้บรกิาร

จดัเกบ็ภาษขีองเทศบาลต�าบลคูเมอืง	อ�าเภอเมอืงสรวง	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน	 พบว่า	 อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือ	 ด้านระบบการให้บริการ 

รองลงมาได้แก่	ด้านเจ้าหน้าทีผู่บ้รกิาร	ส่วนด้านที	่มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื	ด้านสภาพ	แวดล้อมของการให้บรกิาร	

6.3		 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

เทศบาลต�าบลคูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และ

อาชีพต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจัดเกบ็ภาษขีองเทศบาลต�าบลคเูมอืง	อ�าเภอเมอืงสรวง	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	

6.4		 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	

อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยสรุปทั้งสามด้านเรียงล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อยสามอันดับ	

คือ	 ควรให้มีการช�าระภาษีผ่าน	 ธกส.	 ทุกสาขา	 ควรเพิ่มเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการในช่วงการช�าระภาษี	 

และควรจัดบริการน�้าดื่มส�าหรับผู้ติดต่อขอรับบริการ

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	 อ�าเภอ

เมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	โดยรวมทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก	ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

การให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	 อ�าเภอเมืองสรวง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 มีความเหมาะสม	 

เจ้าหน้าที่	 มีความกระตือรือร้นในการบริการประชาชน	ดูแลเอาใจใส่บริการด้วยความสุภาพ	บริการด้วย

ความเป็นกนัเอง	ให้เกยีรตผิูม้าใช้บรกิาร	การให้บรกิารเป็นไปภายใต้ระเบยีบแบบแผนเดยีวกนั	สถานทีจ่อดรถ 

เหมาะสมและแยกประเภทรถ	เครือ่งมอือปุกรณ์การให้บรกิารทนัสมยัและเหมาะสม	มทีีน่ัง่เพยีงพอส�าหรับ

ผูม้าตดิต่อ	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	มนสันนัท์	ตนัตราเกรียต	ิ(2553,	หน้า	70)	กล่าวว่า	ในการให้บรกิาร

ที่ดีนั้นผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานบริการที่ตระหนักถึงผู้รับบริการเป็นส�าคัญ	 แสดงพฤติกรรมการบริการท่ีด	ี

และให้บริการที่ลูกค้าต้องการ	 มีความสนใจ	 เอาใจใส่อย่างเต็มที่ด ้วยจิตส�านึกของการบริการ	 

ย่อมท�าให้ผู้รับบรกิารมคีวามพึงพอใจ	และชืน่ชม	สภาพแวดล้อมของการบรกิารเช่น	สถานท่ีสวยงาม	ตกแต่ง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ภายในด้วยเฟอร์นเิจอร์และการให้สสีนัการจดัแบ่งพืน้ทีเ่ป็นสดัส่วน	ตลอดจนการออกแบบวสัดเุครือ่งใช้งาน

บรกิารเหมาะสม	ให้ความส�าคญักบัวธิกีารน�าเสนอในขบวนการบรกิารในการสร้างความพงึพอใจให้กบัผูร้บั

บรกิาร	ซ่ึงสอดกบัแนวคดิของ	ชวูงศ์	ฉายะบตุร	(2539,	หน้า	65)	ทีไ่ด้เสนอหลกัการให้บรกิารแบบครบวงจร	

หรือการพัฒนาการให้บริการในเชิงรุกว่า	 จะต้องเป็นไปตามหลักการซ่ึงอาจเรียกง่ายๆ	 ว่าหลัก	 package	

service	 เป็นการพัฒนาการให้บริการที่มีเป้าหมายท่ีจะให้ประชาชนได้รับบริการท่ีควรจะได้รับอย่างครบ

ถ้วนสมบูรณ์	 มีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	 มุ่งที่จะให้บริการในเชิงส่งเสริมและสร้างทัศนคติและ

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	 ตลอดจนเป็นการให้บริการที่มีความถูกต้องชอบธรรม	

สามารถตรวจสอบได้	 และสร้างความเสมอภาคท้ังในการให้บริการและในการท่ีจะได้รับบริการของรัฐเห็น

ได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่ส�าคัญคือ	สถานที่ที่ให้การบริการ	 ค�าแนะน�าที่ผู้ให้

บริการมีให้ต่อผู้มารับบริการ	 ลักษณะของผู้ให้การบริการ	 สภาพแวดล้อม	 และกระบวนการในการบริการ	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 1)		ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 

ในการให้บรกิารจัดเกบ็ภาษขีองเทศบาลต�าบลคเูมอืง	อ�าเภอเมอืงสรวง	จงัหวัดร้อยเอด็	เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ

ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส	 ให้ค�าแนะน�าที่ชัดเจน	 บริการด้วยความสุภาพ	 มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	 

ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ	 เอาใจใส่	 และกระตือรือร้น	 ต่อการให้บริการ	 ติดตามงานด้านการให้

บริการ	สร้างความประทับใจให้กับประชาชน	อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชน	มีความพึงพอใจของต่อการ	

ให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านนี้	มีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับมาก	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	มนัสนันท์	ตันตราเกีรยติ	(2553,	หน้า	67)	ที่ได้ศึกษาวิจัยความ

พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลหนองไผ่แก้ว	อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัด

ชลบุรี	 พบว่า	 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลหนองไผ่แก้ว	 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	อยู่ในระดับมาก

	 	 2)	 ด้านระบบการให้บริการ	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 

ในการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด�าเนินการภายใต้

ระเบียบแบบแผนเดียวกัน	การให้บริการ	 เรียงตามล�าดับก่อนหลัง	 เครื่องมืออุปกรณ์การให้บริการทันสมัย

และเหมาะสม	ระยะเวลาการให้บรกิารมคีวามเหมาะสม	ปฏบัิตงิานได้รวดเรว็	สามารถก�าหนดเวลาแล้วเสรจ็

ของการให้บริการในแต่ละขั้นตอน	ท�าให้การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วเป็นที่น่าพอใจยิ่งขึ้น	อาจด้วย

เหตน้ีุจงึท�าให้ประชาชน	มคีวามพงึพอใจของต่อการ	ให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาลต�าบลคเูมือง	อ�าเภอ

เมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านนี้	มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	มนัสนันท์	

ตนัตราเกรียต	ิ(2553,	หน้า	68)	ทีไ่ด้ศึกษาวจิยัความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารจัดเก็บภาษขีอง

เทศบาลต�าบลหนองไผ่แก้ว	อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี	พบว่า	ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

จัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลหนองไผ่แก้ว	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ด้านระบบการให้บริการ 

อยู่ในระดับมาก

	 	 3)		ด้านสภาพแวดล้อมการให้บรกิาร	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้

ว่า	 ในการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	 อ�าเภอเมืองสรวง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ได้จัดสถานท่ี
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จอดรถ	 เหมาะสมและแยกประเภทรถ	 เพื่อความเป็นระเบียบ	 จัดท่ีนั่งเพียงพอส�าหรับผู้มาติดต่อ	 การจัด

ส�านักงานให้บริการแยกเป็นสัดส่วน	บริเวณภายในส�านักงานจัดเป็นระเบียบ	สามารถ	ติดต่อกับเจ้าหน้าที่

ได้ง่ายอาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชน	มคีวามพงึพอใจของต่อการ	ให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาลต�าบล

คูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านนี้	 มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ	วิภาดา	สุขสวัสดิ์	(2558,	หน้า	69)	ที่ได้ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บ

ภาษีของเทศบาลต�าบลหนองไผ่แก้ว	อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี	พบว่า	ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลหนองไผ่แก้ว	 ด้านสภาพแวดล้อมของการให้บริการ	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก

7.2		 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย	 ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาล

ต�าบลคูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 7.2.1	 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาล

ต�าบลคูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า	การให้บรกิารจดัเกบ็ภาษีของเทศบาลต�าบลคเูมอืง	อ�าเภอเมอืงสรวง	จงัหวดัร้อยเอ็ด	ยดึระเบยีบและขัน้

ตอนการปฏบิตั	ิให้บรกิารประชาชนด้วยความเสมอภาค	มาตรฐาน	ให้ความเท่าเทยีมกบัทกุคนโดยมแียกว่า

เป็นเพศชายหรอืเพศหญงิ	จงึท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมเีพศต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการจดัเกบ็

ภาษขีองเทศบาลต�าบลคูเมอืง	อ�าเภอเมอืงสรวง	จังหวดัร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่างกนั	ผลการวจัิยสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	สาคร	ดงโย	(2553,	หน้า	74)	ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ช�าระภาษีต่อการให้บริการจัด

เก็บภาษีของเทศบาลต�าบลหนิกอง	อ�าเภอสวุรรณภมิู	จงัหวดัร้อยเอด็	ผลการศกึษาพบว่าผลการเปรยีบเทียบ

ความพึงพอใจของผู้ช�าระภาษีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลหินกอง	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	

จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มี	เพศ	แตกต่างกัน	พบว่า	โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 	 7.2.2	 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาล

ต�าบลคูเมือง	 อ�าเภอเมืองสรวง	 จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม	 ไม่แตกต่างทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ผลปรากฏเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	 การให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	 อ�าเภอเมืองสรวง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 

ยดึระเบยีบและขัน้ตอนการปฏบิตั	ิให้บรกิารประชาชนด้วยความเสมอภาค	มาตรฐาน	ให้ความเท่าเทยีมกบั

ทุกคน	 เจ้าหน้าที่มีความสุภาพอ่อนน้อมเป็นกันเองต่อประชาชนที่มาใช้บริการ	 เท่าเทียมกันไม่มีการเลือก

ปฏิบัติโดยมีแยกว่ามีอายุเท่าใด	 จึงท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

จัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่างกัน	ผลการวิจัย

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	จรรยา	จันทร์เตี้ย	(2553,	หน้า	80)	ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ช�าระภาษีต่อ

การให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต�าบลขี้เหล็ก	 อ�าเภอปทุมรัตน์	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ผลการ

เปรียบเทยีบความพงึพอใจของผูช้�าระภาษต่ีอการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบลขีเ้หลก็	

อ�าเภอปทุมรัตน์	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีอายุ	แตกต่างกัน	พบว่า	โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 7.2.3		ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี

ของเทศบาลต�าบลคูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	ผลปรากฏ

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 การให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	 อ�าเภอเมืองสรวง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	
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บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม	 เจ้าหน้าที่มีความสุภาพอ่อนน้อมเป็นกันเองต่อประชาชนที่มาใช้

บริการ	ไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยมีแยกว่ามีการศึกษาระดับใด	จึงท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมีระดับการศึกษา

ต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	 อ�าเภอเมืองสรวง	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	จรรยา	จันทร์เตี้ย	

(2553,	หน้า	83)	ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ช�าระภาษีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร	

ส่วนต�าบลขีเ้หลก็	อ�าเภอปทมุรตัน์	จงัหวดัร้อยเอด็	ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูช้�าระภาษต่ีอการ

ให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร	ส่วนต�าบลขี้เหล็ก	อ�าเภอปทุมรัตน์	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีการศึกษา	

แตกต่างกัน	พบว่า	โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 7.2.4		ประชาชนทีม่อีาชพีต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาล

ต�าบลคูเมือง	 อ�าเภอเมืองสรวง	 จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม	 ไม่แตกต่างทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ผลปรากฏเช่นนี้

อภปิรายได้ว่า	การให้บรกิารจดัเก็บภาษขีองเทศบาลต�าบลคเูมอืง	อ�าเภอเมอืงสรวง	จงัหวดัร้อยเอด็	บรกิาร

ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม	 เจ้าหน้าที่มีความสุภาพอ่อนน้อมเป็นกันเองต่อประชาชนที่มาใช้บริการ	

ไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยมีแยกว่ามีอาชีพใด	 จึงท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมีอาชีพต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการจดัเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคเูมอืง	อ�าเภอเมอืงสรวง	จงัหวดัร้อยเอด็โดยรวม	ไม่แตกต่างกนั	

สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	สาคร	ดงโย	(2553,	หน้า	74)	ที่ได้ศึกษาความพึง

พอใจของผู้ช�าระภาษีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลหินกอง	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ผลการศึกษาพบว่าผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ช�าระภาษีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี

ของเทศบาลต�าบลหินกอง	อ�าเภอสุวรรณภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีอาชีพ	แตกต่างกัน	พบว่า	โดยรวมไม่แตก

ต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 		8.1.1		ผลการวิจัย	 พบว่า	 ผู้ช�าระภาษีมีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ

เทศบาลต�าบลคเูมอืง	อ�าเภอเมอืงสรวง	จังหวดัร้อยเอ็ด	โดยรวมทัง้สามด้านอยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้	เจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ดควรรักษามาตรฐานของ

การให้บริการ	พร้อมทัง้พฒันาการให้บรกิารให้มปีระสทิธภิาพในการปฏบัิตหิน้าทีแ่ละการให้บรกิารให้ดีมาก

ยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบันและน�าข้อเสนอแนะมาพัฒนาการบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการการ

ช�าระภาษี	ให้มากที่สุด

	 		8.1.2		ด้านสภาพแวดล้อมของการให้บริการ	พบว่า	ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บ

ภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	ผู้บริหาร

เทศบาล	ควรปรับปรุงแก้ไข	และยกระดับการพัฒนาระบบการให้บริการ	โดยการจัดงบประมาณ	ปรับปรุง

พัฒนาด้านสภาพแวดล้อมของการให้บริการ	เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อไป
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8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป
	 		จากผลการวิจัยพบว่า	 ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบลคูเมือง	

อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	แต่ด้านระบบการให้บริการ	ปรากฏว่า	มีค่าเฉลี่ย
ต�า่กว่าด้านอืน่ๆ	ดงัน้ัน	ควรมกีารวจิยั	ปัญหา	และแนวทางพฒันาการให้บรกิารการจดัเกบ็ภาษีของเทศบาล
ต�าบลคูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านระบบการให้บริการ

9.  เอกสารอ้างอิง
กรมการปกครอง.	(2545). คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น.
จรรยา	จนัทร์เตีย้.	(2553). ความพงึพอใจของผู้ช�าระภาษต่ีอการให้บรกิารจดัเก็บภาษขีององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลข้ีเหลก็ อ�าเภอปทมุรตัต์ จังหวดัร้อยเอด็.	วทิยานพินธ์รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ.	
บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.	

ชูวงศ์	ฉายะบุตร.	(2539). การปกครองท้องถิ่นไทย.	กรุงเทพฯ	:	กรมการปกครอง.	
เทศบาลต�าบลคูเมือง.	(2557). แผนพัฒนาเทศบาลต�าบล 3 ปี. ร้อยเอ็ด	:	เทศบาลต�าบลคูเมือง.
มนัสนันท์	ตันตราเกียรติ.	(2553)	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการด้านการจัดเก็บรายได้ของ

เทศบาลต�าบลกาญจนดิษฐ์ อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี.	วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ล้วน	สายยศ	และ	อังคนา	สายยศ.	(2540). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา.	กรุงเทพฯ	:	สุวีริยาสาส์น.	
วิภาดา	สุขสวัสดิ์.	(2558).	การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เสียภาษีอากรที่มีผลต่อทัศนคติการเสีย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของส�านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 13 (เขตคลองเตย). 
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยสยาม

สาคร	 ดงโย.	 (2553). ความพึงพอใจของผู้ช�าระภาษีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต�าบล 
หินกอง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด.	 วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.	 
บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.	

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.	(2547). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. 
กรุงเทพฯ	:	ส�านักพิมพ์ส�านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.	

10.  ค�าขอบคุณ
ขอขอบพระคุณ	รองศาสตราจารย์อุดม	พิริยสิงห์	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.สมเกียรติ	เกียรติเจริญ	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ที่กรุณาให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ค�าปรึกษา	และตรวจแก้ไข
อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย	จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง	ณ	โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ	นายปฏิวัติ	วงค์ศักดิ์	นางสุทธิกานต์	จันทร์ขอนแก่น	และ	นายสง่า	สิงห์มะหม้อ	
ทีใ่ห้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืเพือ่การวจิยั	จนท�าให้สารนพินธ์เล่มนีส้�าเรจ็สมบูรณ์	
ขอขอบคุณพระคณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาต�าบล	 ข้าราชการพนักงาน	 และลูกจ้างเทศบาลต�าบลคูเมือง	 
อ�าเภอเมืองสรวง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการ
วิจัย	จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์
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	 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย	 ที่เมตตา	 กรุณาให้

ความรู้ทางวิชาการ	ต�ารา	เอกสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในการท�าสารนิพนธ์	ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าว

นามมา	ณ	โอกาสน้ี	ได้มส่ีวนร่วมในการให้ข้อมลู	ให้ก�าลงัใจและคอยช่วยเหลอืสนบัสนนุ	คณุค่าและประโยชน์

อันพึงมีจากสารนพินธ์ฉบับนี	้ผูว้จัิยขออทุศิเพือ่บชูาพระคณุแด่บดิามารดา	คร	ูอาจารย์ท่ีให้การอบรมสัง่สอน

ให้มีสติปัญญา	และคุณธรรมเครื่องชี้น�าความส�าเร็จในชีวิต	
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

People’s Political Participation under the Good Governance Principle

สาธิต	กฤตลักษณ์1

Sarthit	Krittalack

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2557

บทคัดย่อ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	 เป็นตัวชี้วัดทางรัฐศาสตร์ที่ส�าคัญบ่งบอกให้ทราบถึง

ความใส่ใจความสนใจทางการเมืองของประชาชนได้อย่างดีเยี่ยม	 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนตามหลักการธรรมาภิบาลกับการปกครองท้องถ่ิน	 ผู้วิจัยได้เลือกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	เป็นพื้นที่ศึกษา	ด้วยเหตุผลจากการที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับรางวัลระดับ

ประเทศมากมาย	อาทิ	รางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	รางวัลพระปกเกล้าทองค�า	รางวัลท้องถิ่นต้นแบบ

ทีม่คีวามโปร่งใสจากส�านักงานป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ินัน้ย่อมแสดงให้เหน็ได้ว่าประชาชน

ในเขตเทศบาล	 ต้องมีความรู้ความเข้าในด้านการปกครองท้องถิ่นและที่ส�าคัญการความร่วมมือ	 จากการ

ลงพ้ืนท่ีพบว่า	ประชาชนให้ความสนใจด้านการเมอืง	มกีารพดูคยุสนทนากนั	รบัฟังข่าวสารทางการเมอืงตาม

สือ่วทิย	ุโทรทศัน์และสือ่หนงัสือ่พมิพ์อยูเ่สมอ	แต่การร้องทกุข์ร้องเรยีน	การร่วมวางแผนพฒันาเทศบาลพบ

ว่ามส่ีวนน้อย	ท�าให้ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาถงึการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล

เป็นการวจิยัความสมัพันธ์ของประชาชนด้านเพศ	อาย	ุการศกึษาและอาชพี	จะส่งผลต่อการมร่ีวมร่วมทางการ

เมืองหรือไม่	 การศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีการศึกษาทางเอกสาร	 การวิจัยเชิงส�ารวจด้วยการใช้แบบสอบถามเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จ�านวน	300	คน	

ค�าส�าคัญ :	1.	การมีส่วนร่วม	2.	หลักธรรมาภิบาล

ABSTRACT

Political	 participation	 of	 people	 is	 a	 significant	 indicator	 of	 political	 specifying	 

people’s	 attention	 in	 politics	 effectively.	 This	 research	 study	 investigates	 political	 

participation	 of	 people	 toward	 good	 governance	 principles	 implemented	 by	 local	 

administrative	 organizations.	 Roi-Et	municipality,	 Muang	 district,	 Roi-Et	 province	was	 

purposively	 selected	 as	 a	 target	 area	 for	 this	 research	 study	 since	 Roi-Et	municipality	 

received	many	awards	such	as	Good	Governance	Awards,	Prajadhipok	Institute’s	awards	

1	 ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด
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and	NACC	Integrity	Awards	on	transparency	which	imply	that	people	residing	in	the	area	

of	Roi-Et	municipality	have	knowledge	concerning	local	administration.	According	to	the	

field	 study,	 the	 researcher	 found	 that	 Roi-Et	municipality	 people	were	 interested	 in	 

political	matters;	they	usually	talk	about	political	issues,	they	always	follow	the	political	

news	 broadcasted	 via	 various	media	 channels	 such	 as	 radio	 and	 television	 including	 

newspaper.	However,	they	didn’t	have	a	chance	to	give	complaints	and	participate	in	the	

development	plan	for	the	municipality.	Consequently,	the	researcher	became	interested	

in	 studying	political	participation	of	people	 toward	 the	principles	of	 good	government	

implemented	by	local	administrative	office.	This	research	also	investigated	whether	the	

interaction	among	the	effective	factors	comprising	gender,	ages,	education	and	occupations	

influences	political	participation	of	people	or	not.	This	research	applied	a	documentary	

research	methodology	and	exploratory	research	to	collect	the	data	from	the	sample	group	

using	a	questionnaire	as	a	research	instrument.	The	samples	were	300	eligible	voters	for	

municipal	election	residing	in	Roi-Et	Municipality	area.	

Keyword :	1.	Political	Participation	2.	Good	Governance

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

จากค�ากล่าวของท่านประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอลน์	 ท่ีว่า	 “การปกครองระบอบประชาธิปไตย

นัน้ต้องเป็นของประชาชน	โดยประชาชน	เพือ่ประชาชน”	แสดงให้เหน็ว่า	ท่านให้ความส�าคัญกบัประชาชน

เป็นการยอมรับการเข้ามามส่ีวนในการปกครอง	ด้วยวธิกีารมส่ีวนร่วมซึง่จะเหน็จากวลทีีว่่า	“โดยประชาชน”	

หมายความถึง	 การมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน	 เพราะฉะนั้น	 ทุกประเทศทั่วโลกที่มีการปกครองตามระบอบ

ประชาธปิไตยต้องให้ความส�าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในประเทศเป็นส�าคญั	(กรรณกิา	ชมดี,	

2524,	หน้า	2)	แต่การที่จะให้ประชาชนเข้ามส่ีวนร่วมได้มากน้อยเพยีงใดกข็ึ้นอยูก่บัผูป้กครองประเทศหรอื

รฐับาลทีบ่รหิารก�ากบัดูแลประเทศน้ันๆ	ดังปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนในปัจจบุนั	ประเทศทีเ่ป็นประชาธปิไตย

เหมอืนกนัแต่การเข้าถงึของประชาชนในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงแตกต่างกนั	อย่างไรกต็ามการปกครอง

แบบประชาธิปไตยก็ยังเป็นการปกครองท่ีให้ประชาชนได้มีสิทธิและเสรีภาพมากกว่าการปกครองแบบ

เผด็จการหรือสังคมนิยม	ใน	ประเทศดังกล่าวจะพยายามออกแบบความเป็นอยู่ให้กับประชาชน	จัดการสิ่ง

อ�านวยความสะดวกในชีวิตทุกอย่างให้	 การแสดงสิทธิเสรีภาพหรือการมีส่วนร่วมในการปกครองเหลืออยู่

น้อยมาก	ทกุอย่างจะอยูภ่ายใต้อ�านาจของคณะผูน้�าประเทศ	ตรงกนัข้ามกบัประเทศท่ีใช้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย	 ประเทศเหล่านี้จะมีกฎหมายที่เป็นหลักค�้าประกันสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน	 ซึ่งเราเรียก

ว่า	“รฐัธรรมนญู”	รฐัธรรมนญูเป็นกฎหมายสงูสดุ	ส�าคญัทีส่ดุ	กฎหมายอนัใดจะขดัมไิด้	รายละเอยีดภายใน

กฎหมายรัฐธรรมนญูนัน้จะระบไุว้เก่ียวกบัขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของฝ่ายบรหิาร	อ�านาจหน้าท่ีฝ่ายนติบัิญญตั	ิ

อ�านาจหน้าทีฝ่่ายตลุาการ	ทีม่าของสมาชกิสภาสงูหรอืสภาล่าง	การมสีทิธิหน้าทีใ่นด้านต่างๆ	ของประชาชน



Vol.7 No.1 January - June 2018168

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ทีต้่องเกีย่วข้องกบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	เป็นต้น	(จรญู	

สุภาพ,	2515,	หน้า	7)

การที่เรามีสิทธิ	เสรีภาพ	การแสดงออก	การเรียกร้องถึงความต้องการในการมีชีวิติที่ดี	ภายใต้การ

ปกครองของประเทศหนึ่ง	ย่อมแสดงว่า	เรามีส่วนร่วมในการปกครองของประเทศนั้น	อาจจะแสดงออกมา

ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน	เช่น	การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง	การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางราชการ	หรือ	

การเรียกร้องหาความเป็นธรรม	เป็นต้น	(ชวนะ	ภวกานนท์,	2522,	หน้า	13)	การแสดงออกดังกล่าวเป็นสิ่ง

ที่ประชาชนทั่วไปกระท�าได้อย่างเต็มท่ีและกว้างขวาง	 ถือว่าเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง	 ซึ่งตรง

กับวัตถุประสงค์อันส�าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2550	 ระบุไว้ในหลายมาตรา	 ต้องการให้

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมอืงอย่างแท้จรงิ	ภายใต้กฎหมายกระจายอ�านาจ	พร้อมกบัต้องการให้การเมอืง

ด�าเนินไปอย่างมีคุณภาพ	มั่นคง	เป็นที่พึ่งพาของประชาชนในพื้นที่ด้วยการน�าหลักธรรมาภิบาลมาบังคับใช้	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งไปที่การปกครองท้องถิ่น	 กฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความส�าคัญมากกับการกระจายอ�า

นาจ	 คิดว่าการกระจายอ�านาจจะท�าให้พี่น้องประชาชนได้รับความสุขสบาย	 ได้รับการบริการที่ดี	 การดูแล

เอาใจใส่อย่างเท่าเทียม	 ทั่วถึง	 และสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่	 ข้าราชการ	 ประชาชน	 ด้วยหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 มีการน�าหลักนิติธรรม	 คุณธรรม	 ความโปร่งใสและท่ีส�าคัญคือ	 การมีส่วนร่วม

ของประชาชน	 มาใช้ในการบริหารจัดการของการปกครองท้องถ่ินทุกรูปแบบ	 ได้แก่	 องค์การบริหาร 

ส่วนจงัหวดั	เทศบาล	องค์การบรหิารส่วนต�าบล	เมอืงพทัยา	และกรงุเทพมหานคร	(ชวูงศ์	ฉายะบตุร,	2539,	 

หน้า	4)

ท�าไมต้องการปกครองท้องถิ่น	 การปกครองท้องถิ่นส�าคัญอย่างไร	 เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนมากน้อยแค่ไหน	 สนับสนุนวัตถุประสงค์ของหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยเพียงใด 

จากประสบการณ์การท�างานของผูว้จัิย	ท�าให้ทราบว่า	“การปกครองท้องถิน่ส�าคญัอย่างไร”	สรปุได้ดงันี	้คอื

	 1.		การปกครองท้องถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีโอกาสเรียนรู้	 ฝึกหัดปฏิบัติ	 และ

เข้าใจถึงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	ด้วยการเรียนจากของจริงปฏิบัติจริง

	 2.		การปกครองท้องถิน่จะช่วยแบ่งเบาภาระการบรหิารการดแูลความทกุข์	สขุของประชาชน

ของรัฐบาลกลาง	โดยเป็นไปในลกัษณะของการกระจายอ�านาจการบรหิารจากส่วนกลางลงสูท้่องถ่ินโดยตรง	

ในรูปแบบของการถ่ายโอนภารกิจ	 บุคลากรหรืองบประมาณ	 เพื่อให้การบริการเข้าถึงประชาชนรวดเร็ว 

ยิ่งขึ้น	มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

	 3.		การปกครองท้องถิ่นท�าให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง	 ประชาชนในท้องถิ่นจะต้อง

เข้าไปมบีทบาทส�าคัญในองค์กรบรหิารท้องถิน่	เรยีกว่าต้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารท้องถ่ินทุกขัน้ตอน	

นับตัง้แต่	การลงสมคัรรบัเลอืกต้ังเป็นผูบ้รหิารหรอืสมาชกิสภาท้องถิน่	การไปออกเสยีงเลอืกตัง้	เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการวางแผน	ร่วมการตดัสนิใจ	ร่วมลงมอืปฏบิตังิาน	หรอืร่วมตรวจสอบและถอดถอน	สิง่ดงักล่าว

เรียกว่าเป็นขั้นตอนของการปกครองตนเอง	 เลือกผู้บริหาร	 ร่วมบริหาร	 ตรวจสอบการท�างาน	 หากไม่ดีก็

ท�าการถอดถอน

	 4.		การปกครองท้องถิ่น	 สามารถสนองตอบความต้องการของคนในท้องถิ่นได้ตรงเป้าหมาย

และมีประสิทธิภาพ	 เนื่องจากท้องถิ่นรู้ว่าอะไรคือความต้องการเร่งด่วน	 ประชาชนต้องการอะไรก่อนอะไร
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หลังการท�างานจึงเกิดความรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

	 5.	 การปกครองท้องถิน่	จะเป็นพืน้ทีส่ร้างผูน้�าทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย	ผูน้�าทีม่า

จากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน	ย่อมจะตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนในพื้นที่	การได้

รับการสนับสนุนจากชาวบ้านถือว่าเป็นการยอมรับให้เข้ามาบริหารในองค์กรท้องถิ่น	 ดังนั้นการท�างานจึง

ต้องอยู่บนความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	เพื่ออนาคตที่ดีทางการเมืองต่อไปในวันข้างหน้า	ซึ่งอาจจะได้รับการ

สนับสนุนให้เป็นสมาชิกสภาในระดับที่สูงขึ้น	เช่น	สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	สภาผู้แทนราษฎร	หรือ

วุฒิสภา	

	 6.	 การปกครองท้องถิ่น	 สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง	 เพราะท้อง

ถิ่นน้ันยึดหลักการกระจายอ�านาจ	 ท�าให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นแบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	

สงัคมและวฒันธรรม	การพึง่ตนเองคอืประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา	เลอืกเอง	ร่วมคดิ	ร่วมปฏบิตั	ิตรวจ

สอบตดิตามผล	หรอืร้องเรยีนหากการบรหิารไม่โปร่งใส	สิง่เหล่านีท้�าให้ประชาชนรูส้กึมอี�านาจเกดิความร่วม

มือร่วมแรงกัน	 โดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระของการปกครองตนเองซ่ึงมาจากการกระจายอ�านาจอ

ย่างแท้จริง	(ประหยัด	หงส์ทองค�า,	2526,	หน้า	16)

	 จากความส�าคญัของการปกครองท้องถิน่ดงัทีน่�าเสนอ	ท�าให้ทราบว่า	ท้องถิน่กบัการมส่ีวนร่วม

นัน้จะแยกขาดจากกนัไม่ได้เลย	ท้องถิน่มอี�านาจการบรหิารจดัการ	มกีฎระเบยีบข้อบงัคบัตามกฎหมายเพือ่

ใช้ในการพัฒนาพื้นที่	ถ้าหากขาดการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ	ไม่เห็น

ด้วย	โครงการต่างๆที่จัดท�าขึ้นก็ล้มเหลวไม่ประสบผลส�าเร็จ	ทางตรงกันข้ามหากประชาชนในพื้นที่ต้องการ

ให้เกดิโครงการต่างๆเพือ่สร้างสรรค์การมส่ีวนร่วม	อาท	ิความต้องการตลาดสดและมกีารบรหิารจดัการด้วย

ตนเอง	การก่อตั้งชมรมออกก�าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	การฟื้นฟู	อนุรักษ์	และรักษาประเพณีวัฒนธรรม	

โครงการดังกล่าวหากขาดการสนับสนุนจากท้องถ่ินแล้วอาจจะไม่สามารถท�าได้	 ดังนั้น	 “การมีส่วนร่วม” 

จึงมีความส�าคัญกับการปกครองท้องถิ่นอย่างมากมาย	 การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการ

เมืองถือเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 ในอนาคตข้างหน้าเราจะได้เห็น

ประเทศไทยมีการปกครองประชาธิปไตยแบบเตม็ใบจรงิ	ๆ 	กไ็ด้	(ประหยดั	หงส์ทองค�า	และอนนัต์	เกตวุงศ์,	

2524,	หน้า	10)

	 ปัจจบุนัรฐับาลได้ให้ความส�าคญัอย่างยิง่กบัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในการปกครองท้องถิน่

โดยจะเห็นได้จากนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภา	 นโยบายของกระทรวงมหาดไทย	 กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน่	ได้ส่งเสริมและสนับสนนุให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพฒันาทางการเมือง	ด้วยการกระจา

ยอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในทางความคิดการพัฒนาท้องถ่ินทางการเงิน	 การคลังการ

ก�าหนดแผนพัฒนาของตนเองมากขึน้	ประกอบกับรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	ได้ให้ความ

ส�าคญักบัเรือ่งการกระจายอ�านาจให้กับท้องถิน่มากขึน้	ก�าหนดไว้ทัง้ขัน้ตอนการถ่ายโอนอ�านาจให้แล้วเสรจ็

เมือ่ไหร่	ก�าหนดทีม่า	อายกุารด�ารงต�าแหน่งของผูบ้รหิารหรือสมาชกิสภาท้องถิน่อย่างชดัเจน	ให้มกีารเลอืก

ตั้งโดยตรงจากประชาชน	 ให้อ�านาจประชาชนสามารถลงช่ือร่วมกันถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภา 

ท้องถิ่นได้หากพบว่าประพฤติมิชอบตามหลักการของกฎหมาย	(อุทัย	หิรัญโต,	2523,	หน้า	3)
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	 จากความเป็นมาและความส�าคัญท่ีผู้วิจัยได้น�าเรียนเบื้องต้นท�าให้ทราบว่า	 “การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของภาคประชาชนกับการปกครองท้องถิ่นนั้นมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง	การวิจัยครั้ง

น้ีต้องการศกึษาถึงลกัษณะการเข้ามามส่ีวนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนในรปูแบบของเทศบาล	และ

มปัีจจยัอะไรบ้างท่ีส่งเสรมิท�าให้เกดิการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชน	สาเหตุทีผู่ว้จิยัได้เลอืกเทศบาล

เพราะเป็นท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก	 มีความพร้อมในการบริหารจัดการสูงและอยู่ในพื้นที่ที่มีการ

ตื่นตัวทางการเมืองของภาคประชาชนมากกว่าท้องถิ่นอื่นๆ

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลกับการปกครอง

ท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาล

2.2		 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนชอบเข้าร่วมกับท้องถิ่น

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ประชาชนส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของการปกครองท้องถ่ินน้อย	 มองเห็น

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย	 แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการรับฟังข้อมูลข่าวสารอยู่เป็น

ประจ�าและหลากหลายช่องทาง	 เช่น	 จากการกระจายเสียงตามสายของเทศบาล	 การอ่านข่าวสารจาก

นิตยสารรายสัปดาห์	การดูข่าวจากทีวี	การพูดคุยสนทนากับเพื่อนบ้าน	ญาติพี่น้อง

3.2		 เพศ	อายุ	การศึกษาและอาชีพ	มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในการปกครองท้องถิ่นแตกต่างกันหรือไม่

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของประชาชนกับการมีส่วนรวมทางการเมืองเป็นการ

ศึกษาที่เกี่ยวกับสิทธิทางการเมืองขั้นพื้นฐานที่ประชาชนคนไทยต้องปฏิบัติตามหน้าที่	 ผู ้วิจัยเลือกใช้

พฤตกิรรมการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่	การเข้าร่วมแสดงความคดิเหน็กบัแผนพฒันาท้องถิน่และการร้อง

เรียน	ตดิตามประเมินผลการด�าเนนิงาน	เป็นกรณศึีกษาการมส่ีวนร่วม	ศกึษาถึงปัจจัยท่ีมคีวามส�าคญัส่งเสรมิ

ให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

การวิจัยในครั้งนี้ใช้บุคคลเป็นตัวอย่าง	 (Sampling	 unit)	 โดยการสุ่มตัวอย่างมีแบบระบบ	 

(Systematic	 Random	 Sampling)	 จากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

เมื่อวันที่	10	เดือนตุลาคม	2557	ซึ่งมีจ�านวน	23,626	คน	ชาย	10,804	คน	หญิง	12,822	คน	ซึ่งท�าการสุ่ม

ตัวอย่างได้จ�านวน	300	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	 เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยอาศัยเอกสารและงานวิจัยท่ี

สอดคล้องและเกี่ยวข้องเป็นหลักการพร้อมทั้งค�าแนะน�าจากผู้มีประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งลักษณะ

ของแบบสอบถามมีทั้งส่วนที่เป็นค�าถามเปิดและปิด	โดยมีโครงสร้างของแบบสอบถามดังนี้
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ส่วนที่	1	เป็นค�าถามทั่วไปของประชากรตัวอย่าง	เช่น	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และอาชีพ	

ส่วนที	่2	เป็นค�าถามทีส่ร้างขึน้เพือ่ทีจ่ะศกึษาเก่ียวกบัพฤตกิรรมของประชาชนจากการรบัข่าวสาร	

ความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อหลักการของการปกครองท้องถิ่น	

การมองเห็นประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น

ส่วนที	่3 เป็นค�าถามทีเ่กีย่วกับการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมเลอืกตัง้	การมส่ีวนร่วมในการท�าแผนพฒันา

เทศบาลและการร้องเรียนการติดตามการบริหารงาน	ปัจจัยและสาเหตุที่เข้าร่วม

สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าไคสแควร์	ในการอธิบายข้อมูลและทดสอบสมมติฐานโดย

ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	SPSS/PC+

5.  ผลการวิจัย 

5.1	ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจกับบทบาทของการปกครองท้องถิ่นมองเห็นและรับรู้

ถึงผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น	มีการติดตามข่าวสารทางการเมือง

ในหลายรูปแบบ	เช่น	พูดคุยสนทนาในกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ	ในเครือญาติ	รับฟังข่าวทางวิทยุ	ทีวี	เสียงตาม

สายของท้องถิน่	อ่านข่าวสารทางหนงัสอืพมิพ์	แต่ทางด้านการเสนอความคดิเหน็การเข้าร่วมวางแผนพฒันา

ท้องถิ่น	 การร้องทุกข์ร้องเรียนน้อย	 การที่ประชาชนให้ความร่วมมือมาจากหลายสาเหตุ	 อาทิ	 ชอบคณะ 

ผู้บริหาร	สมาชิกสภาท้องถิ่น	ชอบนโยบายการบริหารงาน	ชอบแสดงออกเพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน	

5.2		เพศ	อายุ	การศึกษา	อาชีพ	มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาลกับการปกครองท้องถิ่น

6.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการท�าการวิจัยและศึกษาในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามหลักธรรมา 

ภิบาลกับการปกครองท้องถิ่น	 กรณีศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ได้ข้อสรุปในประเด็นที่ส�าคัญน�ามา 

อภิปรายผล	ดังนี้

6.1		 ผลวิจัยพบว่า	 ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจกับหลักการการปกครองท้องถ่ินมาก	

พร้อมกับมองเห็นประโยชน์จากการมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีความคิดเห็นต่อหลักการในการปกครอง

ท้องถิน่มาก	แต่	มกีารอ่านข่าวสารจากวเิคราะห์ข่าวรายสปัดาห์และการฟังข่าวจากเสยีงตามสายของเทศบาล

น้อย	จึงขออภิปรายผลดังนี้	

	 	 เมือ่พจิารณาด้านความรูค้วามเข้าใจในการปกครองท้องถ่ินรปูแบบเทศบาล	พบว่าประชาชน

ในเขตเทศบาลมคีวามรูค้วามเข้าใจในการปกครองมาก	อาจเป็นเพราะเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ได้ก่อตัง้มาเป็น

เวลานาน	(พ.ศ.	2483)	การให้บริการในด้านต่าง	ๆ	ของเทศบาลจึงมีความสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชน	ท�าให้ประชาชนรูจ้กัเทศบาล	นอกจากนีค้ณะผูบ้รหิารและสมาชกิสภาท้องถิน่มาจากการเลอืกตัง้

โดยตรง	จึงท�าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาลได้ดียิ่งขึ้น	

	 	 ส�าหรับการมองเห็นประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการปกครอง	 พบว่า	 ประชาชนในเขต

เทศบาลจะมองเหน็ประโยชน์จากการมส่ีวนร่วมทางการเมืองสงู	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าประชาชนในท้องถิน่
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ทราบและรู้ปัญหาของตนได้ดี	 การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอาจจะได้รับการสนองความต้องการในการ

แก้ไขปัญหาต่าง	ๆ ได้รวดเรว็ขึน้	หรอือาจเป็นเพราะต้องการรักษาสถานภาพความเป็นอยูข่องตนในสงัคมให้

คงอยู่ตลอดไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เพทาย	 วิเศษจนกิจ	 (2520)	 พบว่าการมองเห็นประโยชน์จาก

การเข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น

	 	 ผลการศึกษาพฤติกรรมการรับข่าวสาร	 พบว่า	 ประชาชนได้ให้ความสนใจมากในด้านการ

ติดตามข่าวสารจากสื่อต่าง	ๆ	เช่น	การฟังข่าว	การดูข่าวสาร/สารคดี	การอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน	ซึ่งโดย

ปกตปิระชาชนจะคอยติดตามสือ่เหล่านีเ้กอืบทกุวนั	ซึง่อาจเป็นเพราะความเจรญิก้าวหน้าของสือ่ต่าง	ๆ 	และ

ประชาชนได้ให้ความสนใจข่าวสารทางด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมเพิ่มมากขึ้น	แต่ให้ความสนใจน้อยต่อ

ข่าวสารท่ีมาจากการวเิคราะห์ข่าวสารรายสปัดาห์และเสยีงตามสายของเทศบาลซึง่อาจเป็นเพราะว่าเทศบาล

ไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลมากนัก

6.2		 จากการวจิยั	พบว่า	ตวัแปรเพศ	อาย	ุการศกึษา	และอาชพี	มคีวามสมัพนัธ์กบั	การมส่ีวนร่วม

ทางการเมอืงของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต	ิผลการวจัิยมคีวามน่าสนใจ	ดงันี้

 	 1)		การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

 	 	 	 1.1)		เพศหญงิ	มแีนวโน้มไปเลอืกตัง้มากกว่าเพศชาย	เพราะ	มจี�านวนประชากรมากกว่า	

การเข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัคร	 กลุ่มกิจกรรมเฉพาะ	 เช่น	 ยุวพุทธิกะ	 กลุ่มผู้สูงอายุ	 ท�าให้ทราบกิจกรรมทาง 

การเมือง	จึงสนใจในการเลือกตั้งมากขึ้น	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	เพทาย	วิเศษจนกิจ	(2520,	หน้า	89)	

พบว่า	สตรีหรอืเพศหญงิมกัจะให้ความสนใจ	ตดิตามข่าวสารทางการเมอืงมากกว่าเพศชาย	เพราะมกีารร่วม

กิจกรรมทางสังคมหลากหลาย	จึงท�าให้ทราบกิจกรรมทางการเมืองมาก

 	 	 	 1.2)		ผู้ที่มีอายุวัยกลางคน	(อายุ	31-40	ปี)	มีแนวโน้มไปลงคะแนนเสียงมากกว่าผู้ที่อยู่

ในวัยอื่น	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเลน	 (Lane	 1965,	 p.	 216-219)	 พบว่าช่วงชีวิตของบุคคลจะมี

พฤตกิรรมทางการเมอืงซึง่แตกต่างกนั	โดยเน้นว่าบคุคลเมือ่เข้าสูว่ยักลางคนมีแนวโน้มเข้ามส่ีวนร่วมทางการ

เมือง

 	 	 	 1.3)		ด้านการศึกษา	 ผู้ที่มีการศึกษาปานกลางและผู้ท่ีมีการศึกษาสูง	 มีแนวโน้มไปลง

คะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต�่า	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยวัฒน์	รัฐขจร	(2525,	หน้า	

202)	พบว่าประชาชนมคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะเข้ามามส่ีวนร่วมทางการเมอืงและการปกครองมากขึน้เมือ่มี

ระดบัการศกึษาทีส่งูขึน้	ทัง้นีเ้พราะว่าประชาชนผูร้ะดบัการศึกษาสงูเป็นผูม้คีวามรูค้วามเข้าใจทางการเมอืง

รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้งมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต�่าหรือไม่มีการศึกษาเลย

 	 	 	 1.4)		ด้านอาชีพ	 ผู้มีรายได้สูงไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ปานกลาง

และรายได้ต�่า	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ถม	ทรัพย์เจริญ	(2525,	หน้า	108)	พบว่าผู้ที่มีรายได้สูงจะเข้า

ร่วมทางการเมืองสูงกว่าผู้มี	รายได้ต�่าและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรัสวดี	หุ่นยนต์	(2528,	หน้า	779)	

พบว่าฐานะทางเศรษฐกจิมคีวามสมัพนัธ์กบัการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในระดบัทีแ่ตกต่างกนั

 	 2)		การเข้าร่วมจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้

ให้ความส�าคัญในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลมากนัก	 ที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ด้วยเหตุผลคือ	 ที่ผ่านมาการ

จดัท�าแผนพฒันาเทศบาลมกัจะด�าเนนิการโดยผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่องเทศบาลและในการด�าเนนินีก้เ็ปิด
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

โอกาสเฉพาะผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์	 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	 ซ่ึงผู้บริหารเป็นผู้คัดเลือกเข้ามาร่วมแสดงความคิด

เห็นในการพิจารณาจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลเท่านั้น	 ในการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าตัวแปร	 เพศ	 อายุ	 

การศึกษา	และอาชีพ	พบว่า	 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	 กล่าวคือ	ผู้มีอายุในวัยกลางคน	มีการศึกษาสูง

และมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมีแนวโน้มที่ไม่มากนัก	ส�าหรับผู้ที่มีถิ่นฐานในเขตเทศบาลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้างต้น

 	 3)		การร้องเรียน/ติดตามการบริหารงาน	ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้

ให้ความส�าคัญในการควบคุม/ติดตามการบริหารงานมากนัก	 ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ทราบวิธีการในการ

ควบคุม/ติดตามการบริหารงานหรือมีทัศนคติว่า	 เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของผู้บริหารที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่

ตามระเบียบราชการ	 การควบคุม/ติดตามการท�างานของผู้บริหารงานของคณะผู้บริหาร	หรือสมาชิกสภา

ท้องถิน่	ส�าหรบัการศกึษาครัง้นีจ้ะเหน็ได้ว่า	ตวัแปร	เพศ	อาย	ุการศกึษา	อาชพี	พบว่าเป็นไปตามสมมตฐิาน

ที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นนี้อาจจะอธิบายได้ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนซึ่งมีความรู้สูงและมีการประกอบ

อาชีพ	มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการร้องเรียน/ติดตามการบริหารงาน	ซึ่งก็ไม่มีมากนักส�าหรับประชาชน

ในเขตเทศบาลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้างต้น

 	 	 ผลสรปุทีก่ล่าวมา	แสดงให้เหน็ว่าผูท้ีม่อีายใุนวยักลางคน	มกีารศกึษาและมกีารประกอบ

อาชพี	มแีนวโน้มทีจ่ะเข้ามส่ีวนร่วมทางการเมอืงในการปกครองท้องถิน่	อาจเป็นเพราะว่าเมือ่ผูค้นมอีายเุข้า

สู่วัยกลางคนจะมีความพร้อมทั้งด้านการศึกษาและความมั่นคงทางอาชีพ	จะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจการเมือง

การปกครอง	ตลอดจนสิทธิต่างๆตามที่กฎหมายก�าหนดไว้	จึงให้ความสนใจที่จะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง

มากกว่าประชาชนกลุ่มอ่ืน	 ๆ	 นอกจากนี้	 เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม	 และทางด้าน

จิตวิทยาอื่น	ๆ	ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง	ด้วยนั้น	จากกรณีศึกษา

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 พบว่า	 ผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองมีลักษณะดังนี้	 คือ	

เพศหญิง	มีค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าเพศชาย	นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่ประกอบอาชีพ

รับจ้างมส่ีวนร่วมทางการเมอืงมากทีส่ดุ	เมือ่เปรยีบเทยีบกับอาชพีอืน่	ๆ 	เมือ่พิจารณาถึงการเป็นกลุม่สมาชกิ

หรือองค์กรต่าง	ๆ	ส่วนมาก	พบว่า	ประชาชนส่วนมากเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรต่าง	ๆ	ซึ่งอาจเป็น

เพราะมีการส่งเสริมจากหน่วยงานท้องถิ่นให้มีการรวมกลุ่มหรือองค์กร	และผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กร

พบว่าจะมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก	 ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า	 กลุ่ม	 องค์กรอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้

ประชาชนมีความรู้ด้านสิทธิพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 	 จากข้อมูลประกอบต่าง	 ๆ	 ดังกล่าวข้างต้นช้ีให้เห็นว่าในสภาวการณ์ปัจจุบันทางสังคมและ

ทางด้านจิตวิทยามีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น	 นอกจากนี้

ปัจจัยด้านเพศ	อายุ	การศึกษา	อาชีพ	มีความแตกต่างกับด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ
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7.  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลกับการ

ปกครองท้องถิ่น	 กรณีศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์และความพร้อมของ

ประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น	 เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนให้สูงขึ้น	 ตลอดจนการพัฒนาท้องถ่ินให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป	 จึงมี 

ข้อเสนอแนะ	ดังนี้

7.1		 เทศบาลควรส่งเสรมิให้ประชาชนร่วมกนัจัดตัง้กลุม่/ชมรมต่าง	ๆ	รวมทัง้จัดอบรม	ผูน้�ากลุม่/

ชมรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัสทิธแิละหน้าที	่รวมท้ังกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการปกครองท้องถ่ิน	เพือ่

ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง	อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาท้องถ่ิน

ในด้านต่าง	ๆ	

7.2		 ควรปรบัปรงุแก้ไขระเบยีบกฎหมายเพือ่ทีจ่ะส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยทัว่ไปมี

ส่วนร่วมทางการเมืองด้านการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลมากขึ้น

7.3		 ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิหน้าที่	 และแนวทางการเข้ามีส่วนร่วม

การเมอืงของประชาชนในการปกครองท้องถิน่ตามทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมายรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัโดยผ่าน

ทางสือ่ทีส่�าคญั	เช่น	วทิยทุ้องถิน่	หนงัสอืพมิพ์สือ่ท้องถิน่	เคเบิล้ทวี	ีเสยีงตามสายของเทศบาลอย่างต่อเนือ่ง
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย อ�าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

Residents’ Participation in Drawing up Three-Year-Development Plans  

of Tambon Phanamyoi Administrative Organization in Nong Phok District,  

Roi Et Province
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สารนิพนธ์นีม้วีตัถปุระสงค์	1)	เพือ่ศกึษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสาม

ปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	2)	เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วน

ร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลผาน�า้ย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จงัหวัดร้อยเอด็	

ของประชาชนทีม่เีพศ	อาย	ุและระดบัการศกึษา	ต่างกนั	และ	3)	เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	 อ�าเภอ

หนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ประชาชนท่ีเป็นหัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือนจ�านวน	 

13	 หมู่บ้าน	 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	 อ�าเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 

326	 คน	 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร	 ยามาเน่	 (Taro	

Yamane)	 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	จ�านวน	22	

ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.90	สถิติใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้	t-	test	และ	F–test	(One–way	ANOVA)	

ผลการวิจัยพบว่า	1)	การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

1 นกัศึกษาปรญิญาโท	สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็.
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑติ,	สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลยัมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก.
3 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑติ,	สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง,	มหาวทิยาลยัมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.
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อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	 เรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 ด้านการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา	 และด้านการมีส่วนร่วมในการ

ติดตามและประเมินผล	ตามล�าดับ	2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศ	อายุ	และระดับ

การศึกษา	ต่างกัน	มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอ

หนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	3)	ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	 อ�าเภอ

หนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็	ล�าดบัตามความถีจ่ากสงูไปหาต�า่สามอนัดบัแรก	คอื	ควรเปิดโอกาสให้ประชาชน

เสนอปัญหาของชุมชนในเวทีประชาคมมากยิ่งขึ้น	รองลงมาได้แก่	ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแผนงานโครงการอย่างอิสระ	 และควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมที่องค์การบริหารส่วนต�าบลจัดขึ้น	เช่น	อบรมอาชีพ	อบรมกลุ่มออมทรัพย์	เป็นต้น

ค�าส�าคัญ :		1.	การมีส่วนร่วม	2.	ประชาชน	3.การจัดท�าแผนพัฒนาสามปี	

	 4.	องค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย

ABSTRACT

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

in	 drawing	 up	 three-year-development	 plans	 of	 Tambon	 Phanamyoi	 Administrative	 

Organization	in	Nong	Phok,	Roi	Et	province,	2)	compare	their	participation	in	drawing	up	its	

development	 plans	 to	 variables	 of	 their	 gender,	 ages	 and	 educational	 levels,	 and	 

3)	to	regulate	suggestions	for	their	participation	in	drawing	up	its	development	plans.	The	

sampling	group,	based	on	Taro	Yamane’s	formula,	comprised	326	people	as	the	head	of	

households	or	representatives	from	13	villages	in	the	aforesaid	organization’s	authorized	

area.	 The	 data	 collection	 instrument	 was	 five	 rating	 scale	 questionnaires	 of	 twenty	 

questions,	 possessing	 the	 reliability	 for	 them	 at	 0.90.	 The	 statistics	 exploited	 for	 data	

analyses	encompassed	percentage,	mean	and	standard	deviation,	comparing	differences	

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

Outcomes	 of	 the	 research	manifested	 the	 following	 findings:	 1)	 Residents’	 

participation	 in	 drawing	 up	 three-year-development	 plans	 of	 Tambon	 Phanamyoi	 

Administrative	Organization	 in	 Nong	 Phok,	 Roi	 Et	 province	was	 comprehensively	 rated	

‘more’.	Individually,	four	aspects	were	similarly	scored.	All	aspects	ranked	in	descending	

orders	 of	 means	 embraced	 those	 of:	 1)	 participation	 in	 carrying	 out	 operations,	 

2)	 participation	 in	 decision-making,	 3)	 participation	 in	 problematic	 proposals,	 and	 

4)	participation	in	follow-up	and	assessment	of	its	projects	respectively.	2)	The	hypothesis	

testing	results	indicated	that	variables	of	residents’	genders	showed	significant	differences	
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in	 their	 participation	 in	 drawing	 up	 its	 development	 plans,	 thereby	 conforming	 to	 the	 

reformulated	hypotheses.	By	contrast,	variables	of	their	genders	and	educational	levels	

proved	 otherwise,	 thus	 refusing	 the	 reformulated	 hypotheses.	 3)	 Their	 suggestions	 for	

participation	in	drawing	up	its	development	plans	were	recommended	in	descending	orders	

of	three	frequencies	that	the	organization	should:	i)	give	people	the	opportunity	to	propose	

the	problems	of	communities	 in	 the	community	arena	 increasingly,	 ii)	 give	people	 the	 

opportunity	to	participate	in	deciding	the	activities	or	project	plan	independently,	iii)	give	

people	the	public	relations	to	participate	in	training	program	such	as	career	training	and	

saving	group	training,	etc.	held	by	the	said	organization.

Keywords :		1.	Participation	2.	Residents	

	 3.	Drawing	up	Three-Year-Development	Plans

	 4.Tambon	Phanamyoi	Administrative	Organization

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

แผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญอย่างยิง่ทีจ่ะช่วยสนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการวเิคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ

ของท้องถิ่นเพื่อน�าไปสู่การก�าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการก�าหนดภารกิจและแนวทางในการด�าเนิน

งานซ่ึงท�าให้การก�าหนดแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมทีศิทางทีส่อดคล้องและประสาน

สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกันซึ่งนอกจากจะท�าให้ปัญหาและความต้องการได้รับการตอบสนองอย่าง 

เหมาะสมแล้วยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการเปิดโอกาสให้

ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนทุกข้ันตอน	 นับตั้งแต่การร่วมก�าหนดปัญหา	 และความ

ต้องการ	 การร่วมจัดท�าแผนและโครงการ	 การร่วมตรวจสอบแผนพัฒนา	 และการร่วมติดตามประเมินผล	

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,	2548,	หน้า	19)

กระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนดแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรการปกครองส่วน 

ท้องถิ่นระยะสามปี	 เพื่อให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท�าแผนพัฒนาสามปี	 เป็นไปตามระเบียบ 

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสามปีระดับต่าง	ๆ	และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง	โดยได้

ก�าหนดองค์ประกอบของประชาคมหมู่บ้าน	คือ	ตัวแทนฝ่ายบริหาร	ได้แก่	ผู้ใหญ่บ้าน	สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในหมู่บ้านทุกคน	กรรมการหมู่บ้านสามคน	และตัวแทนฝ่ายกลุ่มประชาชนที่เป็นตัวแทน

จากกลุ่มต่าง	ๆ	 ได้แก่	ผู้แทนกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม	ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร	ปราชญ์หมู่บ้าน	ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน	

พระทีช่าวบ้านศรทัธา	ผูแ้ทนธรุกจิเอกชนทีอ่ยูใ่นหมูบ้่านและตวัแทนกลุม่อ่ืน	ๆ ทีอ่ยูใ่นหมูบ้่าน	โดยประชาคม

ในหมูบ้่านดงักล่าวมบีทบาทในการก�าหนดปัญหา	แนวทางแก้ไข	และความต้องการของประชาชนในหมูบ้่าน	

เพื่อเสนอในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น	ทั้งนี้	 รวมทั้งองค์การบริหารส่วน

ต�าบลด้วย
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องค์การบรหิารส่วนต�าบลผาน�า้ย้อย	เป็นหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิน่ทีต่ัง้ขึน้มาตามพระ

ราชบญัญัตสิภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537	ได้ด�าเนนิการพฒันาท้องถิน่โดยเปิดโอกาส

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทั้งสี่ขั้นตอนคือ	 การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา	 การมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจ	 การมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	 และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล	 

(อนุชาติ	พวงสาลี	และวีรบูรณ์	วีสารทสกุล,	2541,	หน้า	87-88)

จากรายงานการประชุมประชาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	 อ�าเภอหนองพอก	

จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อเสนอปัญหาในชุมชนและแนวทางแก้ไขและพิจารณา	โครงการน�าเสนอเข้าแผนพัฒนา

สามปีต�าบลสามปี	ประจ�าปีงบประมาณ	2558	ของแต่ละหมู่บ้าน	ระหว่างวันที่	30	มีนาคม	-	6	เมษายน	

2558	พบปัญหาส�าคญั	ได้แก่	ปัญหาประชาชนส่วนมากไม่เข้าร่วมประชมุ	ปัญหาประชาชนไม่เหน็ประโยชน์

ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุม	 ในการประชุมประชาชนหมู่บ้านแต่ละครั้ง	มีประชาชนเข้า

ร่วมการประชุมเพียงบางส่วนเท่าน้ัน	 ท�าให้การจัดท�าแผนพัฒนาสามปี	 ได้ข้อมูลปัญหาท่ีไม่ครบถ้วนไม่

สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร	 เหตุนี้จึงท�าให้การจัดท�า

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	 มีประชาชนบางส่วน

คิดว่าการจัดท�าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านไม่ตรงกับความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชนและไม่มี

ความเป็นธรรม	(องค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย,	2558,	หน้า	3)

ดงัน้ัน	ผูว้จัิยจึงมคีวามสนใจและต้องการศกึษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา

สามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อน�าผลการวิจัยใช้เป็น

ข้อมูลสารสนเทศในการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	 อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่ศึกษาการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	

2.2		 เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกเพศ	อายุ	และ	ระดับการศึกษา	

2.3		 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลผาน�้าย้อยอ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลผาน�้าย้อยอ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน
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3.3		 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อยอ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ได้ทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลผาน�้าย้อยอ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	

4.2		 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบทางการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อยอ�าเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ของประชาชนท่ีมีเพศ	 อายุ	 และระดับการ

ศึกษาต่างกัน

4.3		 ได้ทราบข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา

สามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.4		 สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา

สามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลผาน�า้ย้อยอ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน

5.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

5.1		 ประชากร	 ได้แก่	 ประชาชนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือนซ่ึงอาศัยอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน

จ�านวน	 13	 หมู่บ้าน	 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	 อ�าเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ด	

จ�านวน	1,752	คน	(ส�านักงานทะเบียนอ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด,	2558,	หน้า	2)

5.2		 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ

ทาโร	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545,	หน้า	43)	ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	326	

คน

5.3		 ขอบเขตด้านเนือ้หา	การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาตามการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดั

ท�าแผนพฒันาสามปีขององค์กรบรหิารส่วนต�าบลผาน�า้ย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวนสีด้่าน	

ดังนี้	1)	ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	2)	ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	3)	ด้านการมีส่วนร่วมใน

การเสนอปัญหา	และ	4)	ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล

5.4		 ขอบเขตด้านพื้นที่	 ได้แก่	 เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	 อ�าเภอหนองพอก	

จังหวัดร้อยเอ็ด

5.5		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	เป็นแบบสอบถาม	จ�านวน	3	ตอน	ดังนี้

	 	 	 ตอนที	่1	ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย	เพศ	

อายุ	และระดับการศึกษา	

	 	 	 ตอนที่	2	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	 อ�าเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ดใน	 3	 ด้านคือ	 ด้านการร่วมคิดริเริ่ม	 ด้านการร่วม

ตัดสินใจ	และด้านการร่วมปฏิบัติงาน	ลักษณะของค�าที่ใช้มีลักษณะในเชิงบวก	โดยแบบสอบถามส่วนนี้เป็น

แบบสอบถามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท	สเกล	(Likert	Scale)	ใช้การวัดระดับคุณภาพ	(Rating	Scale)	5	ระดับ	
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คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	

	 	 	 ตอนที่	3	ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสาม

ปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นค�าถามปลายเปิด

5.6		 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้	 ผู ้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน	326	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	มีอายุ	51	ปี	ขึ้นไป	และมีการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า	

6.2		 การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลผา

น�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน

ระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่	 ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 ด้านการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา	 และด้านการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผล

6.3		 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	มีส่วนร่วมในการ

จดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวม

และรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน

6.4		 ประชาชนมีข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมทั้งสี่ด้านล�าดับตามความถี่

จากสูงไปหาต�่าสามอันดับแรก	คือ	ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอปัญหาของชุมชนในเวทีประชาคมมาก

ยิ่งขึ้น	 รองลงมาได้แก่	 ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแผนงาน

โครงการอย่างอิสระ	และควรแสดงรายละเอียดการจัดท�าแผนงานโครงการให้ชัดเจน

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ผลการวิจัยปรากฏ

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า	องค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีโดยเชิญชวน

ให้ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรมในสีด้่าน	ได้แก่	ด้านการมส่ีวนร่วมในการเสนอปัญหาด้านการมส่ีวนร่วมในการ

ตดัสินใจด้านการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ	และด้านการมส่ีวนร่วมในการประเมนิผลประชาชนมส่ีวนร่วม

ในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นในทุกขั้นตอนผลการวิจัยประเด็นนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณี	 

ศรกีระทุม่	(2556,	หน้า	ข)	ได้วจิยัเรือ่ง	การมส่ีวนร่วมของประชาคมในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลโพนสูง	 อ�าเภอปทุมรัตน์	 จังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการวิจัยพบว่า	 การมีส่วนร่วมของประชาคมในการ

จดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลโพนสงู	อ�าเภอปทมุรตัน์	จงัหวดัร้อยเอด็โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
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กลางไม่สอดคล้องกบังานวจัิยของ	รจนา	น้อยปลกู	(2557,	หน้า	ข)	ได้วิจยัเรือ่ง	การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลแจ้ห่ม	อ�าเภอแจ้ห่ม	จงัหวดัล�าปาง	ผลการวจิยั	

พบว่า	ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลแจ้ห่ม	อ�าเภอแจ้ห่ม	จงัหวดัล�าปาง	มส่ีวนร่วมในการจดัท�า

แผนพัฒนาท้องถิน่	โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลางไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	นรา	ศรวีงษา	(2557,	หน้า	307) 

ได้วจิยัเรือ่ง	การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต�าบลโคกสว่างอ�าเภอ

พนมไพร	จงัหวัดร้อยเอด็	ผลการวจัิยพบว่า	ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัทาแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลโคกสว่างโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	กนกพร	แสงศร	ี(2553,	หน้า	

64)	 ได้วิจัยเรื่อง	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาต�าบลขององค์การบริหารส่วนต�าบล

เกาะปันหยี	อ�าเภอเมอืง	จังหวัดพงังา	ผลการวจัิยพบว่า	การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันา

ต�าบลขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 เกาะปันหยี	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดพังงา	 ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 1)		ด้านการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา	พบว่า	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�า

แผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลผาน�า้ย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จงัหวัดร้อยเอด็	ด้านการมีส่วน

ร่วมในการเสนอปัญหา	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ผลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลผาน�า้ย้อย	ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของหมูบ้่าน

ต่อองค์การบริหารส่วนต�าบลร่วมเสนอความคิดเหน็เกีย่วกบัความเดอืดร้อนของประชาชนในหมูบ้่าน	เป็นต้น	

ซึง่อาจท�าให้ประชาชนมคีวามสนใจในการพัฒนาท้องถิน่ของตนจงึได้เข้าร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาสามปี

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อยในระดับมาก	 ผลวิจัยประเด็นนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

นรา	ศรีวงษา	(2557,	หน้า	306)	ได้วิจัยเรื่อง	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลโคกสว่างอ�าเภอพนมไพร	จงัหวดัร้อยเอด็	ผลการวจิยัพบว่า	ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดั

ท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลโคกสว่างด้านการมีส่วนร่วมค้นหาปัญหาความต้องการอยู่ในระดับ

ปานกลาง

	 	 2)		ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	พบว่า	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผน

พฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลผาน�า้ย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็	ด้านการมส่ีวนร่วม

ในการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ผาน�า้ย้อย	ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมประชมุจดัท�าแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ในเวทีประชาคมหมู่บ้าน	 ร่วมออกเสียงสนับสนุนในโครงการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านเป็นต้น	ซึ่งอาจท�าให้

ประชาชนมคีวามสนใจในการพฒันาท้องถิน่ของตนจงึได้เข้าร่วมในการจัดท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อยในระดับมากไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กนกพร	 แสงศรี	 (2553,	 หน้า	 65) 

ได้วิจัยเรื่อง	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาต�าบลขององค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะ

ปันหยี	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดพังงา	 ผลการวิจัยพบว่า	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนา

ต�าบลขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 เกาะปันหยี	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดพังงา	 ด้านการร่วมคิดและตัดสินใจ	 

อยู่ในระดับปานกลาง



ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2561 183

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 3)		ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	 พบว่า	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�า

แผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลผาน�า้ย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จงัหวัดร้อยเอด็	ด้านการมีส่วน

ร่วมในการด�าเนินการ	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วน

ต�าบลผาน�้าย้อย	ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต�าบลจัดขึ้น	เช่น	

วันลอยกระทง	วันผู้สูงอายุ	กีฬาต้านยาเสพติด	เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่องค์การบริหารส่วนต�าบลจัดขึ้น	

เช่น	อบรมอาชพี	อบรมกลุม่ออมทรพัย์	เป็นต้นประชาชนมคีวามสนใจในการพัฒนาท้องถ่ินของตนจงึได้เข้า

ร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อยอยู่ในระดับมาก	ผลวิจัยประเด็น

นี้	ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	นิภา	ธาราโฉม	(2552,	หน้า	150)	ได้วิจัยเรื่อง	การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลบางนมโค	อ�าเภอเสนา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ผลการวิจัยพบว่า	

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลบางนมโค	 อ�าเภอเสนา	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	ด้านการมีส่วนร่วมในการด�าเนินการอยู่ในระดับปานกลางและไม่สอดคล้องกับงานวิจัย

ของกนกพร	แสงศร	ี(2553,	หน้า	65)	ได้วจัิยเรือ่ง	การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาต�าบล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะปันหยี	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดพังงา	ผลการวิจัยพบว่า	การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท�าแผนพฒันาต�าบลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	เกาะปันหย	ีอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัพงังา	

ด้านการด�าเนินการ	อยู่ในระดับมาก

  4)		ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล	พบว่า	การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	 อ�าเภอหนองพอก	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมนิผล	โดยรวมอยู่ในระดบัมาก	ผลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าองค์การ

บริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในการแก้ไข

ปัญหาของหมูบ้่านเป็นต้น	ประชาชนมคีวามสนใจในการพัฒนาท้องถิน่ของตนจงึได้เข้าร่วมในการจดัท�าแผน

พัฒนาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลผาน�า้ย้อยอยูใ่นระดบัมาก	ผลวจิยัประเดน็นี	้ไม่สอดคล้องกบังาน

วจิยัของ	นิภา	ธาราโฉม	(2552,	หน้า	150)	ได้วจิยัเร่ืองการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันา

เทศบาลต�าบลบางนมโค	 อ�าเภอเสนา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ผลการวิจัยพบว่า	 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลบางนมโค	อ�าเภอเสนา	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	ด้านการ

มีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลางและไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกพร	แสงศรี	(2553,	

หน้า	 65)	 ได้วิจัยเร่ือง	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาต�าบลขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลเกาะปันหย	ีอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัพงังา	ผลการวจิยัพบว่า	การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผน

พัฒนาต�าบลขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 เกาะปันหยี	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดพังงา	 ด้านการติดตามและ

ประเมินผล	อยู่ในระดับมาก

7.2		 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย

	 	 7.2.1		ประชาชนที่มีเพศ	แตกต่างกัน	มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลผาน�า้ย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวดัร้อยเอด็ไม่แตกต่างกนัผลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลผาน�า้ย้อย	ให้ความส�าคญักบัประชาชนทกุคนเท่าเทยีมกนั	โดยไม่ได้ให้ความ
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ส�าคญักบัเรือ่งเพศ	ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของนภิา	ธาราโฉม	(2552,	หน้า	151)	ได้วจิยัเรือ่ง	การมส่ีวน
ร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลบางนมโค	อ�าเภอเสนา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
พบว่า	 ประชาชนที่มีเพศ	 ต่างกัน	 มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลบางนมโค	 อ�าเภอเสนา	
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	ไม่แตกต่างกนัและสอดคล้องกบัผลการวจิยัของกนกพร	แสงศร	ี(2553,	หน้า	66)	
ได้วิจัยเรื่อง	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาต�าบลขององค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะ
ปันหยี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพังงา	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศ	ต่างกัน	การมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนา
ต�าบลขององค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะปันหยี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพังงา	ไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.2		ประชาชนที่มีอายุ	แตกต่างกัน	มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บรหิารส่วนต�าบลผาน�า้ย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวดัร้อยเอด็ไม่แตกต่างกนัผลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้ภปิราย
ได้ว่าประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	ถึงแม้จะมีอายุต่างกัน	มีส่วนร่วมในการจัด
ท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนิภา	 ธาราโฉม	 (2552,	
หน้า	151)	ได้วจิยัเรือ่ง	การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลบางนมโค	อ�าเภอ
เสนา	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	พบว่า	ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั	มส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาล
ต�าบลบางนมโค	อ�าเภอเสนา	จังหวดัพระนครศรอียธุยา	ไม่แตกต่างกนัและสอดคล้องกบัผลการวจิยัของกนก
พร	แสงศรี	 (2553,	หน้า	66)	 ได้วิจัยเรื่อง	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาต�าบลของ
องค์การบรหิารส่วนต�าบลเกาะปันหย	ีอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัพงังา	พบว่า	ประชาชนทีม่	ีอาย	ุต่างกนั	การมส่ีวน
ร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาต�าบลขององค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะปันหยี	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดพังงา	 
ไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.3		ประชาชนที่มีระดับการศึกษา	แตกต่างกัน	มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลผาน�า้ย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จงัหวดัร้อยเอด็ไม่แตกต่างกนัผลการวจิยัปรากฏ
เช่นน้ีอภิปรายได้ว่า	 องค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับการศึกษา	 
มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกขั้นตอน	จึงท�าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�า
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน
ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการวจัิยของนภิา	ธาราโฉม(2552,	หน้า	152)	ได้วจิยัเรือ่ง	การมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลบางนมโค	อ�าเภอเสนา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พบว่า	ประชาชน
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลบางนมโค	อ�าเภอเสนา	จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา	แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

8.  ข้อเสนอแนะ
8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 	 ผลการวิจัยโดยรวม	 พบว่า	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	อยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	 เจ้าหน้าที่ 
ผูเ้กีย่วข้องกับการจดัท�าแผนพฒันาสามปีขององค์การบรหิารส่วนต�าบลผาน�า้ย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จงัหวดั
ร้อยเอ็ด	 ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้	 และด�าเนินการปรับปรุงการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้มีเป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนดไว้
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8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป	

	 	 8.2.1		ผลการวิจัย	 พบว่า	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือด้าน

การมส่ีวนร่วมในการตดิตามและประเมนิผล	จงึสมควรวจิยัในเชงิคณุภาพ	สภาพ	ปัญหา	และแนวทางแก้ไข

การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัด

ร้อยเอ็ด

	 	 8.2.2		ผลการวิจัย	 พบว่า	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	ในจ�านวนค�าถามทั้ง	22	ข้อ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด	คือ	ข้อที่ว่า	“ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต�าบล”	ดังนั้น	ควรวิจัย

เกีย่วกบัปัญหาและสาเหตท่ีุเป็นอปุสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นคณะกรรมการจดัซือ้จัด

จ้างขององค์การบริหารส่วนต�าบลผาน�้าย้อย	อ�าเภอหนองพอก	จังหวัดร้อยเอ็ด	ต่อไป
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10.  ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์ฉบบันี	้ส�าเรจ็ได้ด้วยความกรณุาอย่างยิง่จากบุคคลหลายฝ่ายในการให้ค�าปรกึษาแนะน�า

และปรับปรุงแก้ไขท�าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	

ขอขอบพระคุณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมเกียรติ	เกียรติเจริญ	อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	และ	

ดร.สุวัฒน์	จิตต์จันทร์	อาจารย์ที่สารนิพนธ์ร่วม	ที่ท่านทั้งสองได้กรุณาให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ค�าปรึกษา	และ

ตรวจแก้ไข	อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย	จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้

ขอขอบพระคณุ	นายสมเดช	กิง่แก้ว	นางเพญ็นภา	ไชยวงษ์วฒัน์	และนางสาววราภรณ์	มาศวรรณา	

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้

ณ	โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน	 นักศึกษาปริญญาโทรุ่นพี่	 เพื่อน	 รุ่นน้องและ

ประชาคม	 คณะผู้บริหาร	 พนักงานเจ้าหน้าที่	 ผู้ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่ได้ให้ความช่วยเหลือให้ก�าลังใจด้วยดี

ตลอดมา	ผู้วิจัยขอขอบคุณไว้	ณ	โอกาสนี้

คณุค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากสารนพินธ์ฉบบันี	้ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครือ่งบชูาพระคณุบดิา	มารดา	

ครู	อาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

จังหวัดร้อยเอ็ด 

School - Based Administration of Schools Attached to Roi Et Municipy,  

Roi Et Province

ภูมินทร์	วงศ์พรหม1

Yutthachai	Sophahai

ดร.กุศล	ศรีสารคาม2

Dr.Kusol	Srisarakham

ดร.สัมฤทธิ์	แก้วสมบัติ3

Dr.Samrit	Kaewsombatt

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้น้ีมวัีตถปุระสงค์คือ	1)	เพือ่ศกึษาสภาพการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน	ของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโดยใช้

โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด	จงัหวดัร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามสถานภาพท่ีแตกต่างกัน 

กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ผู้บริหาร	 ครู	 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด	จ�านวน	196	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	สถิติที่ใช้

ในการวเิคราะห์ข้อมลูประกอบด้วย	ความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และทดสอบค่า	(F-	test)

ผลการศกึษาพบว่า	1)	การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนสงักดัเทศบาล	เมอืงร้อยเอด็	

จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	มีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	คอื	ด้านหลกัการกระจายอ�านาจรองลงมา	คอื	ด้านหลกัการมีส่วนร่วมด้านหลกัการ

ตอบสนองความต้องการของชมุชนและด้านหลกัการบรหิารตนเอง	2)	ผลการเปรียบเทยีบการบริหารโดยใช้

โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	กลุม่ตวัอย่างทีม่สีถานภาพ

ต่างกนั	มกีารบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็โดยรวม

และรายด้านไม่แตกต่างกัน	ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

ค�าส�าคัญ :	1.	การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	2.	โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

1 นกัศกึษาปรญิญาโท	สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา,	มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็.
2 ปร.ด.	(การบริหารการศึกษา),	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด.	
3 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด.
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ABSTRACT

This	research	served	the	purposes:	1)	to	study	states	of	school-based	administrations 

of	 schools	 attached	 to	 Roi	 Et	 Provincial	 Municipality,	 2)	 to	 compare	 opinions	 on	 

school-based	 administrations	 of	 Roi	 Et	 Provincial	Municipality’s	 schools	with	 different	

variables	of	their	statuses.	The	sampling	groups	comprised	school	administrators,	teachers	

and	basic	education	commissions	of	the	schools,	numbering	196	individuals.	The	research	

instrument	was	the	rating	scale	questionnaire.	The	statistics	used	for	data	analyses	embraced	

frequencies,	percentages,	arithmetic	means,	standard	deviations	and	t-tests.	

Results	of	findings	have	been	found	as	follows	:	1)	School-based	administrations	

of	schools	attached	to	Roi	Et	Provincial	Municipality	have	been	rated	at	the	high	scales	in	

both	of	the	overall	aspect	and	each	one.	When	taking	the	last	aspect	into	consideration,	

their	arithmetic	means	have	also	been	placed	at	the	high	scales.	With	all	aspects	ranked	

in	 the	 descending	 order	 of	 arithmetic	means,	 they	 include	 rules	 of:	 decentralization,	 

participation,	responses	to	requirements,	and	self-administrations.	2)	Comparative	results	

of	school-based	administrations	at	Roi	Et	Provincial	Municipality’s	schools	with	different	

statuses	 have	 revealed	 that	 their	 different	 statuses	 show	 no	 differences	 in	 such	 

administrations	in	the	overall	aspect	and	a	single	one.	Accordingly,	they	have	not	been	in	

conformity	with	the	established	hypothesis.

Keywords :		1.	School-Based	Administrations	

	 2.	Schools	Attached	to	Roi	Et	Provincial	Municipality

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ในการด�ารงชวีติของมนษุย์นัน้มปัีจจยัส�าคญัอย่างยิง่คอืการเรยีนรูเ้พือ่การด�ารงชวีติให้อยูร่อดและ

เพื่อการด�ารงชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีกว่า	 การแสวงหาปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต	 คืออาหาร	 เครื่องนุ่งห่ม	 

ที่อยู่อาศัย	และยารักษาโรค	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้มนุษย์ต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้ได้มา	นอกจากนั้นใน

การจะพัฒนาคณุภาพของการด�ารงชวีติให้สงูขึน้กต้็องอาศยัการศกึษาเรยีนรูท้ัง้สิน้	ทัง้นีเ้พราะการศกึษานัน้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ใน	3	ด้าน	คือ	ด้านสมองการเรียนรู้	(Cognitive	Domain)	ด้านคุณธรรม

และจรยิธรรม	(Affective	Domain)	และด้านทกัษะการปฏบิตั	ิ(Psychomotor	Domain)	(Bloom,	1976,	

p.	863)	ดงัน้ัน	แนวนโยบายในการพฒันาคุณภาพประชากรด้วยการพฒันาการศกึษาจงึเป็นนโยบายท่ีส�าคญั

ของทุกประเทศในโลก

ส�าหรับการจดัการศกึษาในประเทศไทยในอดตีก่อนทีจ่ะมกีารจดัการศกึษาในระบบโรงเรยีนขึน้นัน้

เป็นการจัดการศึกษาในบ้าน	ในวัด	และในวัง	(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	2537,	หน้า	387)	ซึ่งการ

ศึกษาในช่วงนั้นสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน	 แต่เมื่อรัฐมีความต้องการสร้างรัฐชาติและความเป็น
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อารยะให้กับสังคมไทย	 ท�าให้รัฐต้องดึงอ�านาจในการจัดการศึกษามารวมศูนย์อยู่ท่ีรัฐและได้สร้างระบบ

โรงเรยีนขึน้	แต่การรวมอ�านาจเข้าสูส่่วนกลางของระบบการศกึษาท�าให้ส่วนกลางต้องปฏบิตัใินรายละเอยีด

ทกุเร่ือง	ท�าให้ดูแลหน่วยงานทัว่ประเทศไม่ทัว่ถงึ	งานล่าช้าเกดิการทุจรติ	ประชาชนไม่มส่ีวนร่วมในการตรวจ

สอบ	ผูบ้รหิารไม่มอี�านาจในการตดัสนิใจท�าหน้าทีเ่ป็นเพยีงตวัแทนของส่วนกลาง	นอกจากนีก้ารบรหิารงาน

บุคคล	 ก็ถูกก�าหนดมาจากส่วนกลางทั้งสิ้น	 อาจกล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาของไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

รฐัยงัเป็นผู้ทีก่�าหนดแทบทกุด้าน	นบัตัง้แต่นโยบาย	รปูแบบ	วธิกีาร	เนือ้หาสาระและงบประมาณ	จากสภาพ

ปัญหาดงักล่าวน้ี	จงึต้องกระจายอ�านาจการบรหิารการศึกษาให้ผูอ้ยูใ่กล้ชิดกบัเดก็คอื	โรงเรยีน	ให้คดิเองท�า

เอง	วางแผนการบรหิาร	แก้ไขปัญหา	ตัดสนิใจ	และต้องรบัผดิชอบต่อการเรยีนของเดก็เองด้วย	ขณะเดยีวกัน

ก็ให้ผู้มีประโยชน์ได้เสียร่วมกัน	ได้แก่	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	ครู	อาจารย์	ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ามามี

ส่วนร่วมในการวางแผนและรับผิดชอบร่วมกัน	(รุ่ง	แก้วแดง,	2541,	หน้า	16)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ปีพุทธศักราช	2540	ได้ก�าหนดเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษา

และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชนไว้ในมาตรา	 43	 ว่าการ

จัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และมาตรา	 81	 

ได้ก�าหนดหน้าที่ของรัฐในการสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 และการส่งเสริม

ภมูปัิญญาท้องถิน่	(รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย,	2540,	หน้า	25)จากหลกัการด้านการมส่ีวนร่วมและ

กระจายอ�านาจจึงมีการตรากฎหมายการศึกษาแห่งชาตข้ึินเรยีกว่า	“พระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	

2542”	ส�าหรับใช้เป็นกรอบการด�าเนินงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา	ปฏิรูประบบและโครงสร้างการ

ศึกษาของไทย	 โดยในหมวด	 5	 ที่ว่าด้วยการบริหารและจัดการศึกษานั้นได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการ 

กระจายอ�านาจไว้ในมาตรา	39ทีก่�าหนดให้กระทรวงกระจายอ�านาจการบรหิารและการจดัการศกึษาทัง้ด้าน

วิชาการ	 งบประมาณการบริหารงานบุคคล	 และการบริหารทั่วไป	 ไปยังคณะกรรมการ	 และส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง	 และในการบริหารสถานศึกษานั้นในมาตรา	

40	ได้บญัญัติให้มคีณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัและส่งเสรมิสนบัสนนุกจิการของ

สถานศึกษา	 ประกอบด้วย	 ผู้แทนผู้ปกครอง	 ผู้แทนครู	 ผู้แทนองค์กรชุมชน	 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน	ผูแ้ทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา	ผูท้รงคุณวฒิุ	และให้ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นกรรมการและเลขานกุาร	

เพราะรัฐมองเห็นว่า	 การจัดการศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อให้การจัดการศึกษาของ

ประเทศไทยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	2542,	หน้า	21)

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	(School-Based	Management)	เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในช่วง

ทศวรรษ	 1980	 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจนเกิดความส�าเร็จในการพัฒนาองค์การทาง

อุตสาหกรรมและการพาณิชย์	 กลยุทธ์ในการท�าให้องค์การมีประสิทธิภาพในการท�างาน	 เน้นการกระจาย

ความรับผิดชอบ	ท�าให้ได้ผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าและผู้ท่ีเก่ียวข้อง

เป็นอย่างมาก	 ความส�าเร็จจากภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ท�าให้นักการศึกษาเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาให้ดีขึ้น	 จ�าเป็นต้องปรับกระบวนการ	 และวิธีการทางการศึกษาโดยน�าแนวคิดนี้มาใช้ในการจัดการ

ศึกษา	 ต่อมาแนวคิดนี้ได้แพร่หลายไปใช้ในการด�าเนินการในประเทศต่างๆ	 เช่น	 แคนาดา	 ออสเตรเลีย	

นิวซีแลนด์	ฮ่องกง	เดนมาร์ก	อิสราเอล	เป็นต้น	(อุทัย	บุญประเสริฐ,	2545,	หน้า	2-3)
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การกระจายอ�านาจไปยังสถานศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542	มาตรา	39	

และมาตรา	40	นั้นเป็นไปตามแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(อุทัย	บุญประเสริฐ,	2545,	หน้า	

189-190)	ซึง่เป็นแนวคดิเกีย่วกบัการกระจายอ�านาจการบรหิารและจดัการศกึษาจากส่วนกลางไปยงัสถาน

ศึกษาโดยตรง	 อ�านาจที่เคยรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลางต้องกระจายไปยังโรงเรียน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	

องค์กรประชาชน	ชุมชน	และเขตพื้นที่	หน่วยงานส่วนกลางที่เคยท�าหน้าที่เป็นทั้งผู้จัด	และผู้สนับสนุนการ

ศึกษาอย่างเบ็ดเสร็จ	 จะต้องมีการปรับบทบาทและอ�านาจหน้าที่ใหม่	 เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น	

(ยุวดี	ศันสนีย์รัตน์,	2542,	หน้า	35)	ทั้งนี้อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย	2	ประการ	

คอื	1)	สถานศกึษา	และหน่วยงานทีด่แูลสถานศกึษาจะเป็นหน่วยทีน่�านโยบายไปปฏิบตัใิห้ได้ตามมาตรฐาน	

และต้องจดัการศกึษาให้ตอบสนองต่อแผนการศกึษาและความต้องการของประชาชน	2)	เป็นการคนือ�านาจ

การจัดการศึกษาให้ประชาชน	 โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพิ่มบทบาท	 อ�านาจหน้าท่ี

ความรับผิดชอบให้สถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่	(วิจิตร	ศรีสอ้าน,	2542,	หน้า	5-8)

แต่ในการด�าเนินงานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดท่ีผ่านมาพบว่า	 การบริหารงานของ

โรงเรยีนยงัน�าหลกัการของการบรหิารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาใช้ไม่เตม็รปูแบบ	ประชาชนยงัเข้ามามส่ีวน

ร่วมในการจดัการศกึษาน้อย	บคุลากรแต่ละฝ่าย	ยงัมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาทและหน้าทีไ่ม่ชดัเจน	

รวมทัง้การด�าเนนิงานยงัไม่สนองตอบเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	เท่าใด

นักซึ่งส่งผลให้การด�าเนินงานของโรงเรียนยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร

เพ่ือให้การด�าเนินงานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสนองต่อเจตนารมณ์ของพระราช

บญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และพฒันาโรงเรียนให้มคีณุภาพสูค่วามเป็นเลิศ	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ

ที่จะศึกษาวิธีการและรูปแบบของการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักการ	 4	 ประการ 

เพือ่น�ามาใช้ในการจดัการศกึษาของของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	ส�านกัการศึกษา	เทศบาลเมอืง

ร้อยเอ็ด	ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดจ�าแนกตามสถานภาพที่แตกต่างกัน

 

3.  สมมติฐานการวิจัย

ผู้บริหาร	ครู	และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสถานภาพต่างกัน	มีความคิดเห็นเกี่ยว

กับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน
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4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอด็	จงัหวัดร้อยเอด็	จ�าแนกตามสถานภาพ	ซึง่จะใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิการบรหิารโดยใช้โรงเรยีน

เป็นฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.2		 โรงเรียนได้น�าผลการศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ไปพฒันาและปรบัปรงุการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน	สามารถน�า

ผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและน�าไปสู่การแสวงหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 5.1.1		ประชากร	 (Population)	 ได้แก่	 ผู ้บริหารสถานศึกษา	 ครูและคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	 

400	คน

	 	 5.1.2		กลุ่มตัวอย่าง	(Sample	Group)	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	และคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ปีการศกึษา	2559	จากการ

สุ่มแบบแบ่งชั้น	(Stratified	Random	Sampling)	จากจ�านวนผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก�าหนดขนาดของเครจซ่ีและ 

มอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan,	1970,	pp.	608-610)	จ�านวน	196	คน

5.2		 ขอบเขตด้านเนื้อหา	 ได้แก่	 ความคิดเห็นของผู้บริหาร	 ครู	 และคณะกรรมการสถานศึกษา	 

ขั้นพื้นฐานต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	

ในปีการศึกษา	2559	มี	4	ด้าน	ดังนี้	1)	ด้านหลักการกระจายอ�านาจ	2)	ด้านหลักการมีส่วนร่วม	3)	ด้าน

หลักการบริหารตนเอง	และ	4)ด้านหลักการตอบสนองความต้องการของชุมชน

5.3		 ขอบเขตด้านพ้ืนที	่ได้แก่	โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอ็ด	จงัหวดัร้อยเอด็	ในปีการศกึษา	2559

5.4		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	2	ตอน	ดังนี้

	 	 	 ตอนที่	1	แบบสอบถามแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเป็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 	 	 ตอนที่	2	แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 Scale) 

5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด

5.5		 การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ

	 	 5.5.1		การเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้เป็นแบบสอบถาม	(Questionnaires)	ซึง่ผูว้จิยัได้

มีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม	ดังนี้

	 	 	 	 1)		ศึกษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิจากเอกสารต�าราวิชาการ	แนวคิด	ทฤษฎีและผลงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งเป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร	(Documentary	Research)	และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
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	 	 	 	 2)		ก�าหนดประเด็นต่าง	 ๆ	 ตามวัตถุประสงค์	 กรอบแนวคิด	 และนิยามศัพท์เฉพาะ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	เพื่อจะน�าไปใช้ในการสร้างเป็นข้อค�าถาม	ในแบบสอบถาม	

	 	 	 	 3)		สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย	โดยใช้ค�าถาม	2	ประเภท	

คือ	แบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิด

	 	 	 	 4)		น�าแบบสอบถามทีส่ร้างเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	เสนออาจารย์ท่ีปรกึษาสารนพินธ์แก้ไข

ปรับปรุงตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เสนอแนะและน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามเนื้อหาและ

วัตถุประสงค์	 เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขความเที่ยงตรงทั้งด้านโครงสร้างเนื้อหาและส�านวน

ภาษา	ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่าน

	 	 5.5.2		การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	 โดยหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 

Validity)	ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(Discrimination	Power/DP)	และค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้

ฉบับ	(Reliability)	ดังนี้

	 	 	 	 1)		ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ	 โดยน�าข้อค�าถามฉบับร่างท่ีผ่านการพิจารณาจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 และ

ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง	(Construct	Validity)	และส�านวนภาษา	(Wording)	และประเมินดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	ในเนื้อหา	(Index	of	Item	–objective	Congruence	/IOC)	

จ�านวน	3	ท่าน	แล้วน�าผลการพจิารณาหาค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์	(Index	

of	Item	-	objective	Congruence	/IOC)	(ธีระศักดิ์	อุ่นอารมณ์เลิศ,	2549,	หน้า	65)

	 	 	 	 2)		ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (IOC)	 โดยเลือกข้อค�าถามท่ีมีค่าต้ังแต	่

0.67	ขึ้นไป	จากข้อค�าถามทั้งหมด	จ�านวน	24	ข้อ	ค่าดัชนีซึ่งใช้ได้ทั้งหมด	แล้วน�าข้อค�าถามที่ใช้ได้ทั้งหมด

ไปหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(Discrimination	Power/DP)	และค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั	

(Reliability)

	 	 	 	 3)		ตรวจสอบกับประชากรไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 โดยน�าแบบสอบถามไปใช้ทดลองกับ

ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	(Try–out)	จ�านวน	30	คน	ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแล้วน�าผล

การตอบแบบสอบถามกลับมาทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ

	 	 	 	 4)		ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	 (Reliability)	 น�าข้อที่มีค่าอ�านาจจ�าแนกผ่าน

เกณฑ์จากวิธีการหาค่า	 t-test	 แล้วหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า	 (α-coefficient)	 ตามสูตรของ	 ครอนบาค	

(Cronbach’s	 Alpha	 Coefficient)	 ผลจากการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	 (Reliability)	

เท่ากับ	0.96

5.6		 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ความถี่	(Frequency)	ร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	การทดสอบสมมติฐาน	t-test	(Independent)	และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	–	way	ANOVA	:	F-test)
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6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบ

ส่วนใหญ่มีสถานภาพด้านการปฏิบัติงานเป็นครู	 จ�านวน	 126	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 64.29	 รองลงมาคือ	 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ�านวน	59	คน	คิดเป็นร้อยละ	30.10	และผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวน	

11	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.61

6.2		 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรียนสงักดัเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า	 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด	จงัหวัดร้อยเอด็	โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก	( =	4.03,	S.D.	=	0.26)	และเมือ่พจิารณา

รายด้านพบว่า	 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 คือ	 ด้านหลักการกระจายอ�านาจ	 ( =	 4.05,	 

S.D.	=	0.37)	รองลงมาคือ	ด้านหลักการมีส่วนร่วม	( =4.03,	S.D.	=	0.3	2)	ด้านหลักการตอบสนองความ

ต้องการของชุมชน	( =	4.03,	S.D.	=	0.32)	และด้านหลักการบริหารตนเอง	( =4.00,	S.D.	=	0.31)

6.3		 ผลการเปรียบเทียบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า	กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน	มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	 ไม่สอดคล้องกับ

สมมุติฐานที่ตั้งไว้

 

7. อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	

เมื่อพิจารณาโดยรวม	 พบว่า	 อยู่ในระดับมาก	 ที่ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่าโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็ได้มกีารจดัการศกึษาทีส่อดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	และด�าเนินการตามนโยบายทางการศึกษาของส�านักการศึกษา

เทศบาลเมอืงร้อยเอ็ดซึง่เป็นหน่วยงานต้นสงักดัโรงเรยีนมกีารจดัท�าแผนกลยทุธ์หรอืแผนยทุธศาสตร์ทางการ

ศึกษาเพื่อเป็นตัวก�าหนดในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ประสบผลส�าเร็จ	ที่เป็นเช่นนี้เพราะด�าเนินการ

ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีให้มีการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาเพื่อ

พฒันาระบบการศึกษาโดยโรงเรยีนน�านโยบายไปด�าเนนิการให้บรรลเุป้าหมายมุง่ความเป็นเลศิทางการศกึษา

นอกจากน้ีโรงเรยีนมกีารบรหิารงานทัง้	4	งาน	คอื	การบรหิารงานวชิาการการบรหิารงบประมาณการบรหิาร

งานบุคคลและการบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 (School	

Based	Management)	 และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 (Good	 Governance)	 ที่ยึดทั้งหลัก

นิติธรรมคุณธรรมหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าเป็นเครื่องมือในการน�าวิสัย

ทัศน์และนโยบายไปสู่การปฏิบัติการก�าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีจุดมุ่งหมายท่ีส�าคัญท่ีจะท�าให้

สถานศกึษามอีสิระมคีวามเข้มแขง็ในการบรหิารเพือ่ให้การบรหิารเป็นไปอย่างคล่องตวัรวดเรว็และสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนท้องถ่ินและประเทศชาติซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจึง

ท�าให้ความคิดเห็นของผู้บริหาร	 ครู	 และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีต่อการจัดการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
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สมาน	อศัวภมู	ิ(2541,	หน้า	1)	กล่าวว่าการบรหิารการศกึษาหมายถึงการควบคมุและการจดัการด้านบรหิาร

โรงเรียนซ่ึงเก่ียวกบักระบวนการเรยีนการสอนงานธรุการท่ีเกีย่วกบัตวัครแูละนกัเรยีนตลอดจนบุคลากรอ่ืนๆ

การจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการปฏิบัติตามหลักสูตรการจัดวิธีสอนการจัดบริหารวัสดุอุปกรณ์

การเรียนการสอนและการแนะแนวการบรหิารการศกึษาเป็นศาสตร์ในการปฏบัิตแิละสาขาวชิาในการศกึษา

ที่มีขอบเขตกว้างขวาง	นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิรดี	กลกิจ	(2554,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่อง

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับมาตรฐานด้านผลผลิตในโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี	5	

ผลการวจิยัพบว่าการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในโรงเรยีนเทศบาลกลุม่การศกึษาท้องถิน่ที	่5	โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ปิยะพร	ดาวกระจ่าง	(2555,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่องผล

ส�าเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1พบว่าผลส�าเร็จในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมากแต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชาภร	หนุมภักดี	(2555,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัย

เรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายกลุ่มกรม

หลวงชมุพรฯอ�าเภอเมอืงจงัหวดัตราด	พบว่า	1)	ปัญหาการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนศนูย์

เครือข่ายกลุ่มกรมหลวงชุมพรฯ	อ�าเภอเมืองจังหวัดตราด	โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง	และ

ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเปรมใจ	จิตตวิบูลย์	(2556,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่องสภาพปัญหาและสภาพการ

ปฏบิตักิารบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนสงักดัสานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครราชสมีาเขต	2	

พบว่า	สภาพปัญหาการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานมปัีญหาในภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุเมือ่พจิารณา

รายด้าน	สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 7.1.1		ด้านหลักการกระจายอ�านาจ	พบว่า	การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านการกระจายอ�านาจโดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่ปรากฏเช่น

นี้อภิปรายได้ว่าจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช	2542	และ

แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	พุทธศักราช	2545	ซึ่งเน้นเรื่องการกระจายอ�านาจโดยมีการจัดระบบโครงสร้าง

และกระบวนการจัดการศึกษาให้มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติมีการกระจา

ยอ�านาจไปสู่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีสถานะเป็นนิติบุคคลมีความคล่องตัวในการ

บริหารจัดการมีกรอบภารกิจที่ชัดเจนในโครงสร้างการบริหารงาน	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2546,	หน้า	6-9)	

ท�าให้หน่วยงานมีความคล่องตัวสูงสามารถด�าเนินงานและตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ตามสภาพปัญหาและ

ความต้องการของตนเองสอดคล้องกับแนวคิดของจินตนา	นันทปรีชา	(2544,	หน้า	18)	กล่าวว่าการบริหาร

การศึกษาหมายถึงการแสดงออกในการกระท�าหรือในทางความคิดเรื่องงานทุกด้านในสถานศึกษาเพื่อให้

งานในความรบัผดิชอบและทีเ่กีย่วข้องได้บรรลจุดุมุง่หมายตามทีก่�าหนดไว้โดยให้นกัเรยีนมคีณุสมบัตติามที่

หลักสูตรต้องการนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร	ปราบพาล	(2556,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่อง

ประสทิธผิลการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนสงักดัสานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

หนองบวัลาภูเขต	2	พบว่า	1)	ประสทิธผิลการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานโดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบั

มาก	2)	การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก



ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2561 195

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 7.1.2		 ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม	พบว่า	การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีนสงักดั

เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ด้านการมส่ีวนร่วมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีป่รากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้

ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช	2542	ในมาตรา	39	และมาตรา	40	ซึ่งเน้นเรื่องการกระ

จายอ�านาจในการจัดการศึกษาและเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายได้ประกาศใช้มาเป็นระยะ

เวลาหน่ึงแล้วท�าให้ทกุฝ่ายมคีวามรูค้วามเข้าใจเข้ามามส่ีวนร่วมและมคีวามพร้อมในการปฏบัิติงานต่างๆมาก

พอสมควร	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 อุทัย	 บุญประเสริฐ	 (2545,	 หน้า	 ข)	 กล่าวไว้ว่า	 การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน	 เป็นรูปแบบและแนวคิดในการบริหารที่มีการกระจายอ�านาจการจัดการศึกษาจากส่วน

กลาง	หรอืจากเขตการศึกษาไปยงัสถานศึกษา	ท�าให้สถานศกึษามอี�านาจหน้าที	่ความรบัผดิชอบ	และมคีวาม

อสิระและคล่องตวัในการบรหิารจดัการในการตดัสนิใจสัง่การเกีย่วกบับรหิารโรงเรยีน	ทัง้ด้านหลกัสตูรการ

เงินการงบประมาณ	การบริหารบุคคล	และการบริหารทั่วไปของโรงเรียนเอง	โดยมีคณะกรรมการโรงเรียน	

ซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิารโรงเรยีน	ตวัแทนคร	ูตวัแทนผูป้กครอง	องค์กรและชมุชนร่วมกนับริหารโรงเรยีนให้

สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	ของผู้ปกครอง	 และชุมชนมากท่ีสุด	 สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	ทัดตะวัน	นามจุงจัง	(2558,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต	3	พบว่า	1)	สภาพการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต	3	

จ�าแนกตามสถานภาพพบว่าโดยรวมอยูใ่นระดับมาก	2)	สภาพการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรยีน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต	 3	 จ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา	 พบว่า

โดยรวมอยู่ในระดับมาก

	 	 7.1.3		ด้านหลักการบริหารตนเอง	พบว่า	 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด	 ด้านการบริหารตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีปรากฏเช่นนี้

อภปิรายได้ว่าเดมิโรงเรยีนเคยเป็นแต่หน่วยปฏบิตัริบัค�าสัง่มาปฏบิตัเิพยีงอย่างเดยีวการทีโ่รงเรียนมีอ�านาจ

ในการบริหารงานของตนเองสามารถตัดสนิใจด�าเนนิงานต่างๆได้ตามความต้องการมอีสิระในการด�าเนนิงาน

และการตัดสินใจเพื่อให้การด�าเนินงานออกมาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั้นผู้บริหารต้องมีความรู้

ความเข้าใจและมีความช�านาญในหลักการบริหารและการด�าเนินงานต่างๆของโรงเรียนเป็นอย่างดีต้องมี

ภาวะผูน้�าทีด่แีละมวีสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกลเพราะผูบ้รหิารถอืเป็นตวัจกัรส�าคญัท่ีสามารถน�าองค์การให้สามารถ

ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนี้ท้ังตัวผู้บริหารเองหรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในหลกัการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานอย่างถ่องแท้มคีวามรูค้วามเข้าใจในภาระหน้าที่

และบทบาทของตนเองอย่างชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถน�ารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมา

ใช้ได้อย่างประสบความส�าเรจ็	สอดคล้องกับแนวคดิของ	ถวิล	มาตรเลีย่ม	(2545,	หน้า	41)กล่าว่า	การบรหิาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	หมายถึง	การบริหารจัดการโรงเรียนที่สอดคล้องกับคุณลักษณะและความต้องการ

ของโรงเรยีน	นัน่คือ	สมาชกิในโรงเรยีนอนัได้แก่	คณะกรรมการบริหารโรงเรยีน	ผูบ้รหิารโรงเรยีน	คร-ูอาจารย์	

พ่อแม่ผู้ปกครอง	นกัเรยีน	ตลอดจนสมาชกิชมุชน	และองค์กรอืน่ๆ	มารวมพลงักนัอย่างเตม็ที	่รบัผดิชอบต่อ

การใช้ทรัพยากรและแก้ปัญหา	 ตลอดจนด�าเนินการเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ในระยะสั้นและระยะยาวดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของคาร์ลสัน	 (Carlson,	 1996,	 p8)	 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
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บทบาทของครูใหญ่ในช่วงปี	ค.ศ.	1989-1994	ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปการบริหารโรงเรียนในชิคาโก

ผลการวจิยัพบว่าในอดีตการปฏบิติังานของครใูหญ่เป็นการบริหารงานแบบราชการมุง่รบัผดิชอบต่อเขตพืน้ท่ี

และหน่วยงานกลางแต่ในปัจจุบันหลังจากปฏิรูปแล้วครูใหญ่มีบทบาทเด่น	3	ประการคือ	1)	 เป็นผู้จัดการ

ศกึษาทีม่อี�านาจแบบเบ็ดเสรจ็โดยรบัผดิชอบต่อการบรหิารทรพัยากรมนษุย์การบรหิารจดัการกับสิง่อ�านาย

ความสะดวกการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารต้นทุนการงบประมาณและค่าใช้จ่าย	2)	การอ�านวยความ

สะดวกเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา	3)	การมีบทบาทคล้ายนักการเมืองจากผลการวิจัยคาร์ลสันเสนอว่า

ควรมกีารปรบัปรงุระบบการเตรยีมครใูหญ่ก่อนประจ�าการให้ดขีึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่และควรมรีะบบการให้ความ

ช่วยเหลือแก่ครูใหญ่ระหว่างประจ�าการเพราะการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับการกระจายอ�านาจได้

สร้างความแตกต่างๆ	การมีส่วนร่วมจากการกระจายอ�านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคือปัญหาการ

ยอมรับจากภายนอกเกีย่วกบัความรูแ้ละความสามารถขององค์การบรหิารส่วนท้องถิน่เองและความสามารถ

ในการสนับสนุนด้านการศึกษายังมีข้อจ�ากัดในและความคลุมเครือให้กับกระบวนการตัดสินใจจึงควรมีการ

สร้างความชัดเจนว่า	 1)	 จุดใดคือจุดสิ้นสุดของนโยบายและการปฏิบัติจะเริ่มต้นณจุดใด	 2)	 เรื่องใดที่ต้อง

ตัดสินใจเรื่องใดไม่ต้องตัดสินใจทั้งนี้เพื่อลดการแสวงหาอ�านาจ	3)	ครูใหญ่ควรสนับสนุนให้บุคลากรร่วมรับ

ผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเดเลนีย์	(Delaney,	1995,	p.	54)	ที่ศึกษาเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับพัฒนาการของโรงเรียนข้อค้นพบท่ีส�าคัญจาก

การวิจยัน้ีคอืสไตล์หรอืแบบของภาวะผูน้�าของครใูหญ่เป็นปัจจยัหลกัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็และจากงานวจิยั

ของคิม	(Kim,	1998,	p79)	ที่ผลการวิจัยได้สนับสนุนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานว่าสิ่งที่ต้องค�านึงถึง

มากที่สุดในการใช้การบริหารรูปแบบนี้ก็คือต้องพยายามประสานและเช่ือมโยงภาวะผู้น�าของโรงเรียนเข้า

กับวัฒนธรรมของโรงเรียนทั้งนี้เพราะผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นตัวจักรส�าคัญที่จะท�าให้การจัดการศึกษาเป็น

ไปอย่างมีคณุภาพจากงานวจิยัดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่าการทีโ่รงเรยีนจะน�ารปูแบบการบรหิารโดยใช้โรงเรยีน

เป็นฐานมาใช้ได้อย่างประสบความส�าเรจ็นัน้ผู้บรหิารเป็นปัจจัยหลกัทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน

	 	 7.1.4		ด้านหลักการตอบสนองความต้องการของชุมชน	พบว่า	 การบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานของโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็จังหวดัร้อยเอด็	ด้านการตอบสนองความต้องการของชมุชน

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่าเพราะในการด�าเนินงานต่างๆของโรงเรียนที่ผ่านมาได้

ให้ความส�าคัญและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและผู้ปกครองและเน้นการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์

การด�าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอจึงท�าให้ชุมชนได้มีโอกาสรับทราบความเป็นไปของ

โรงเรียนมีส่วนร่วมและมโีอกาสแสดงความคิดเหน็ในการด�าเนนิงานต่างๆของโรงเรยีนอยูเ่สมอท�าให้โรงเรียน

ได้รับทราบข้อมูลและความต้องการของชุมชนที่แท้จริงสามารถด�าเนินงานได้ตามความต้องการของชุมชน

และท�าให้ชุมชนมีความพึงพอใจ	สอดคล้องกับแนวคิดของ	ปรียาพร	วงศ์อนุตรโรจน์	(2544,	หน้า	8)	กล่าว

ว่าถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะมีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของหน่วยงานนักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการ

บริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือที่จะให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ซึ่งการบริหารการศึกษา

น้ันจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ทุกประการเพราะว่าการด�าเนินงานต่างๆมิใช่เพียงกิจกรรมท่ีผู้บริหารจะ

กระท�าเพียงล�าพังคนเดียวแต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท�าให้งานนั้นประสบความส�าเร็จได้เพราะ

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การที่มุ่งไปสู่ความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

และเพื่อความอยู่รอดขององค์การ	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	อรัญญา	บรรณกิจ	(2556,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัย

เรื่องปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต	1	พบว่า	ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก

7.2		 ผลการเปรียบเทียบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกตามสถานภาพ	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกัน	มีการบริหารโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและรายด้านไม่แตก

ต่างกัน	ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดมีการบริหารเป็นไปในทิศทาง

เดยีวกนั	โดยยดึแผนการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานจงึท�าให้ผูบ้รหิารสถานศกึษา	คร	ูและคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ทีม่สีถานภาพ	ต่างกนั	มกีารบรหิารโรงเรยีนไม่แตกต่างกนั	ดงัที	่กระทรวงศกึษาธกิาร	

(2546,	หน้า	8)	กล่าวว่า	ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการบรหิารการศกึษา	เพราะจะเป็น

ผู้ก�าหนดนโยบายของการศึกษา	 ก�าหนดจุดหมาย	 ตลอดจนวางแผนวิธีการด�าเนินงาน	 เพื่อให้บรรลุผลดัง

กล่าว	ภาพลกัษณ์ของผูบ้รหิารสถานศึกษายคุใหม่ต้องมคีวามเป็นผูน้�าทางวชิาการทีเ่ข้มแขง็และเป็นผูจ้ดัการ

ทีเ่ฉยีบแหลม	ซึง่การทีจ่ะปฏบิติัได้ตามทีก่ล่าวมานัน้	ผูบ้รหิารมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องศกึษาแนวคดิการบรหิาร

การศึกษา	 เพื่อที่จะได้น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับงานวิจัยของวิโรจน์	 ลอดทอง	

(2556,	 บทคัดย่อ)	 ได้วิจัยเรื่องสภาพปัญหาแนวทางแก้ไขและแนวทางพัฒนาสถานศึกษาที่บริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต	2	พบว่า	ผลการเปรียบเทียบ

สภาพและปัญหาจ�าแนกตามประเภทโรงเรยีนท่ีต่างกนัพบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนัจ�าแนกตาม

ต�าแหน่งที่ต่างกันพบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันจ�าแนกตามอายุท่ีต่างกันพบว่าโดยรวมและราย

ด้านไม่แตกต่างกันจ�าแนกตามระดับการศึกษาท่ีต่างกันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างจ�าแนกตามขนาด

โรงเรียนที่ต่างกันพบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน	แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	อรัญญา	บรรณกิจ 

(2556,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่องปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนใน

สังกดัสานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองคายเขต	1	พบว่า	การเปรยีบเทยีบปัญหาจ�าแนกตาม

ความคิดเห็นของผู้อ�านวยการและครูผู้สอนโดยรวมไม่แตกต่างกันจ�าแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกันมี

ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05

 

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 ผลการวจัิย	พบว่า	ทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	คร	ูและคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนสังกดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็จงัหวดัร้อยเอด็	และผูท่ี้เกีย่วข้อง	จงึควรคงสภาพ

ไว้และด�าเนินการพฒันาให้สงูข้ึน	ส่วนในด้านหลกัการบรหิารตนเองของโรงเรยีนสงักัดเทศบาลเมอืงร้อยเอด็

จงัหวดัร้อยเอด็	ทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่น้ัน	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	คร	ูและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีน
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สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด	 และผู้ที่เก่ียวข้อง	 ควรท่ีจะหาแนวทางพัฒนาด้านนี้ให้สูงยิ่งข้ึน

ต่อไป

8.2		 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป

	 	 8.2.1		ผลการวจัิย	พบว่า	การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ	ด้านหลักการบริหารตนเองจึงสมควรให้มีการวิจัยในเชิง

คุณภาพ	(Qualitative	Research)	เรื่อง	สภาพ	ปัญหา	ด้านหลักการบริหารตนเองโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 8.2.2		ผลการวจัิย	พบว่า	การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืง

ร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดในจ�านวนค�าถามทั้ง	24	ข้อ	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	จ�านวน	1	ข้อ	ที่ว่า	“รูปแบบที่ใช้

ในการบริหารงานของโรงเรียน”	 ดังนั้น	 ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 เรื่องการ

บริหารรูปแบบที่ใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

9.  เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ.	 (2546).	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.	กรุงเทพฯ	:	องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

จนิตนา	นนัทปรชีา.	(2544).	พฤตกิรรมการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศึกษาสงักัดส�านกังานการประถม

ศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการบริหารการศึกษา.	

บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.	

ถวิล	 มาตรเลี่ยม.	 (2545).	 การปฏิรูปการศึกษา : โรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ.	 กรุงเทพฯ	 : 

เสมาธรรม.

ทัดตะวัน	นามจุมจัง.	(2558).	การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.	

บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ธีระศักดิ์	 อุ่นอารมณ์เลิศ.	 (2549).	 เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา : การสร้างและการพัฒนา.	 นครปฐม	 :	

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรียาพร	วงศ์อนุตรโรจน์.	(2544). การบริหารงานวิชาการ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ	:	พิมพ์ดี.

ปิยะพร	ดาวกระจ่าง.	(2555).	ผลส�าเรจ็ในการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1.	 งานนิพนธ์การศึกษา 

มหาบัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยบูรพา.	

เปรมใจ	 จิตตวิบูลย์.	 (2556).	สภาพปัญหาและสภาพการปฏิบัติการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

โรงเรยีนสงักัดสานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 2. การศกึษาค้นคว้า

อิสระการศึกษามหาบัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542	 และแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พุทธศักราช	 2545.	

กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.



ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2561 199

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.	(2540).	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์การศาสนา.

รุ่ง	แก้วแดง.	(2541).	ปฏิวัติการศึกษาไทย.	กรุงเทพฯ	:	มติชน.

วิจิตร	ศรีสอ้าน	.(2542).	การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน.	(การสัมมนา)	ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาแห่งชาติโรงแรมปรินซ์พาเลซกรุงเทพมหานคร.	14	ธันวาคม	2542.

วิโรจน์	ลอดทอง.	(2556).	สภาพ ปัญหา แนวทางแก้ไขและแนวทางพัฒนาสถานศึกษาที่บริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2.การศึกษา

ค้นคว้าอิสระ	การศึกษามหาบัณฑิต	สาขาการบริหารการศึกษา.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม.

สมาน	อัศวภูมิ.	 (2541).	การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติ.	 พิมพ์ครั้งที่	 4.	

อุบลราชธานี	:	ห้างหุ่นส่วนจ�ากัด.	อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.	 (2542).	แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ	:	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

อภิชาภร	 หนุมภักดี.	 (2555).	ปัญหาและการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน 

ศนูย์เครอืข่ายกลุม่กรมหลวงชุมพรฯ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัตราด. งานนพินธ์การศกึษามหาบณัฑติ.	

บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยบูรพา.	

อภิรดี	กลกิจ.	(2554).	การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับมาตรฐานด้านผลผลิตในโรงเรียนเทศบาล

กลุ่มการศกึษาท้องถ่ินท่ี 5.	วทิยานพินธ์	ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ.	บณัฑติวทิยาลยั	:	มหาวทิยาลยั

ศิลปากร.

อรัญญา	บรรณกิจ.	 (2556).	ปัญหา และแนวทางพัฒนากาบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1.	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การศึกษามหาบัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

อุทัย	 บุญประเสริฐ.	 (2545).	 การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน 

รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management).	 กรุงเทพฯ:	 

โรงพิมพ์คุรุสภา.

Bloom.	(1976).	Human Characteristics and School Learning.	New	York	:	McGraw-Hill	Book	

Company.

Delaney.	Delaney.	 J.	G.	amd	D.A.	Kinkade.	 (1995).	Factors that Affect a School-Based 

Management Team’s Ability to Make and implement Teaching and Learning 

Decisions. Doctoral	Dissertation.	Graduate	School.	Harvard	University.

Kim. Heung	-	Hoi.	(1998).	Structure.	Leadership.	and	Culture	in	School	-	Based	Management	

School. Dissertation Abstracts International. 59(08).A-192.

Krejcie	and	Morgan.	 (1970).	Determining	Sample	Size	for	Research	Activities.	Journal of 

Education and Psychological Measurement.4	(5)	:	4483-A.



Vol.7 No.1 January - June 2018200

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

10.  ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก	 ดร.กุศล	 ศรีสารคาม	 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	

ดร.สัมฤทธิ์	 แก้วสมบัติ	 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	 ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมาผู้วิจัยรู้สึก

ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง	จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้	

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	ที่กรุณาให้ความรู้	 ให้ค�าปรึกษา	ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน	ท�าให้งาน

วิจยัมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้และผูท้รงคุณวฒุทิกุท่านทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ในการตรวจสอบรวมท้ังให้ค�าแนะน�า

แก้ไขเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ	 นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ผู้บริหารสถานศึกษา	 คร	ู 

และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดทุกคนใน

ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยท�าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จได้ด้วยดี

ขอขอบคุณครอบครัว	 ตลอดจนญาติพี่น้องท่ีเป็นก�าลังใจ	 ให้การสนับสนุนผู้วิจัยตลอดมา	 คุณค่า

และเป็นประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี	 บูรพาจารย์	 และผู้มี

พระคณุทกุท่านทัง้ในอดตีและปัจจบัุน	ทีท่�าให้ข้าพเจ้าเป็นผูม้กีารศกึษาและประสบความส�าเรจ็มาจนตราบ

เท่าทุกวันนี้
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด

อย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

The Development of Learning Management Model with Multiple  

Intelligence-Based Theory to Mathayomsuksa 4 Students’ Skill  

of Reasoning under a Core Subject Group of Mathematics

	ยุภาวรรณ์	ปริตวา1

Yupawan	Paritwa

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2560

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์	

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	2)	เพือ่พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหุปัญญา	เพือ่เสรมิสร้างทกัษะ

การคดิค�านวณ	ชัน้มัธยมศึกษาปีที	่4	ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์	80/80	3)	เพือ่ทดลองใช้รูปแบบการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	4)	 เพื่อ

ประเมนิและปรบัปรงุรปูแบบการจดัการเรยีนรู้ตามแนวทฤษฎพีหปัุญญา	เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิอย่าง

มีเหตุผล	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	42	คน	ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ

เจาะจง	(Purposive	Selective)	เครื่องมือที่ใช้ได้แก่	แบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ์	แบบวิเคราะห์เอกสาร	

รปูแบบการจดัการเรยีนรู้ตามแนวทฤษฎพีหุปัญญาเพือ่เสรมิสร้างทักษะการคดิอย่างมีเหตผุลวชิาคณิตศาสตร์	

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	แบบประเมินรูปแบบการสอน	วิชาคณิตศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

4	 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์	 วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 

การวเิคราะห์ข้อมลูใช้ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ทดสอบทีแบบไม่อสิระและการวเิคราะห์เนือ้หา

ผลการวิจัยพบว่า

1.		ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ที่นักเรียนต้องการพบว่า

นักเรยีนส่วนใหญ่ต้องการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคิด

อย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์เพราะนักเรียนมีความรู้	มีทักษะในการคิดอย่างมีเหตุผลมากขึ้น	บรรยากาศ

ในการเรียน	สนุกสนาน	นักเรียนได้เรียนร่วมกลุ่มกับเพื่อน	กิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย	นักเรียน

ได้ร่วมกิจกรรมทุกคน	และนักเรียนสามารถน�าความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันได้

1	 ครูโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์		ต�าบลเสือโก้ก		อ�าเภอวาปีปทุม		จังหวัดมหาสารคาม
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2.		ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด

อย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ได้ค่าประสิทธิภาพ	E
1	
/E

2	
แบบรายบุคคล	(Individual	

Tryout)	 เท่ากับ	 77.78/76.67	 ค่าประสิทธิภาพ	 E
1
/E

2	
แบบกลุ่มเล็ก	 (Small	 Group	 Tryout)	 เท่ากับ	

78.89/77.78	 และจากการทดลองภาคสนามประสิทธิภาพของการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎ ี

พหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลมีค่าเท่ากับ	81.39/80.00	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์	80/80	

ที่ก�าหนดไว้

3.		ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมี

เหตผุลวชิาคณติศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษาปีที	่4	กบักลุม่ตวัอย่างจ�านวน	42	คน	ได้ค่าประสทิธภิาพ	E
1
/E

2
	เท่ากับ	

83.53/82.06	และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	.05	

4.		ผลการประเมนิรปูแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้างทักษะการคดิ

อย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้กระบวนการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิอย่างมเีหตผุลวชิาคณติศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 สามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการเรียนรู้ได้และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ :  1.	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้	

		 2.	แนวทฤษฎีพหุปัญญา

		 3.	ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	

		 4.	วิชาคณิตศาสตร์

ABSTRACT

The	Objectives	of	the	research	article	were	to	1)	to	study	fundamental	data	to	

develop	a	 learning	management	model	with	 the	multiple	 intelligence-based	theory	 to	

Mathayomsuksa	4	students’	skill	of	Reasoning	under	the	core	subject	group	of	mathematics, 

2)	 to	 develop	 the	 learning	management	model	with	 the	multiple	 intelligence-based 

	theory	to	reinforce	their	skill	as	set	by	the	effective	criterion	at	80/80,	3)	to	try	out	it,	4)	

to	evaluate	and	adjust	it.	The	samples	for	conducting	the	research	gained	by	the	Purposive	

Selective	were	42	Mathayomsuksa	4	students	of	2nd	classroom	in	academic	year	B.E.	2560’s	

1st	 semester	 at	 1st	 Municipal	 School	 in	 Suea	 kok	Witthayasan	 School	 T.Suea	 kok	 

A.Wapipathum	 Mahasarakham	 Province.	 The	 research	 tools	 were	 handouts	 of:	 

questionnaires,	 the	 interview,	 the	 document	 analysis,	 the	 learning	management,	 the	 
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learning	achievement,	the	teaching	model	evaluation,	and	the	questionnaires	for	eliciting	

students’	satisfaction	with	the	learning	management	model.	Data	analyses	were	processed	

with	percentage,	 arithmetic	mean,	 standard	deviation,	 t-test	 (Dependent	Samples)	 and	

content	analyses.	

Outcomes	of	the	research	unveil	the	following	findings:

1.		The	result	of	studying	the	fundamental	data	to	develop	a	learning	management	

model	with	the	multiple	intelligence-based	theory	to	reinforce	Grade	IV	students’	skill	of	

calculation	under	the	core	subject	group	of	mathematics,	of	which	it	is	greatly	required	by	

students,	has	been	found	that	the	majority	of	students	need	using	it	as	it	enables	them	

to	gain	knowledge,	have	the	increasing	skill	of	calculation,	make	the	atmosphere	in	the	

classroom	 joyous,	 let	 them	 join	 the	 group	 in	 the	 class	 with	 peers,	 generate	 various	 

instructional	 activities,	 let	 everyone	 participate	 in	 activities,	 and	 apply	 knowledge	 to	 

solving	problems	in	everyday	life.	

2.		The	result	of	developing	the	learning	management	model	with	the	multiple	

intelligence-based	theory	to	reinforce	their	skill	of	calculation	under	the	core	subject	group	

of	mathematics	has	earned	 the	effective	value	of	E1/E2	at	77.78/76.67	 in	 the	 form	of	 

individual	tryout,	and	the	effective	value	of	E1/E2	at	78.89/77.78	in	the	form	of	a	small	

group.	 In	 addition	 to	 the	 result	 from	 the	 field	 test,	 the	 effectiveness	 of	 the	 learning	 

management	model	with	the	mentioned	theory	amounts	to	81.39/80.00,	thereby	being	

conducive	to	the	established	criterion	at	80/80.

3.		The	result	of	trying	out	the	learning	management	model	with	the	said	theory	

to	samples	of	42	students	has	gained	its	effectiveness	of	E1/E2	at	83.53/82.06.	As	a	result,	

students’	learning	achievement	at	the	posttest	is	higher	than	theirs	at	the	pretest,	with	the	

level	of	statistical	significance	at	.05.	

4.		The	result	of	evaluating	the	learning	management	model	with	the	same	theo-

ry	following	experts’	opinions	has	found	that	it	can	be	brought	into	practical	use	for	the	

learning	management,	and	their	overall	satisfaction	with	it	is	at	the	highest	scale	as	the	

same.

Keywords :		1.The	Development	of	Learning	Management	Model	

		 2.	Multiple	Intelligence-Based	Theory	

	 3.	Students’	Skill	of	Reasoning	

		 4.	Mathematics
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

คณิตศาสตร์มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท�าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิด	

อย่างมีเหตุผล	 เป็นระบบ	 มีแบบแผน	 สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ	 

ช่วยให้คาดการณ์วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาและน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 และ

คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ	 คณิตศาสตร์จึงมี

ประโยชน์ต่อการด�าเนนิชวีติ	ช่วยพฒันาคณุภาพชวีติให้ดขีึน้	และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551,	หน้า	56)

ในการจดัการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร์ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 

2551	 โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน	มีความรอบคอบใน

การท�างาน	 ท�าให้สามารถคาดการณ์วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	 แต่จาก

ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 พบว่า	 นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิด

วิเคราะห์	คิดอย่างมีเหตุผล	โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหา	เรื่องเซต	

ซึ่งควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา	เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์	การคิดอย่างมีเหตุผล

และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์	อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น	จาก

คะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา	 2558	 พบว่า	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 มีคะแนนผล

สัมฤทธิ์ในภาพรวมเท่ากับร้อยละ	63.57	ซึ่งต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ทางโรงเรียนก�าหนดคือร้อยละ	70	

จากการพิจารณาผลการเรยีนในวชิาคณติศาสตร์ดงักล่าว	ไม่เป็นทีน่่าพอใจ	ในฐานะทีผู่ว้จิยัเป็นครู

ประจ�าชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 และรับผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์	 ท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะสร้างและ

พฒันารปูแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎีพหปัุญญา	เพือ่เสรมิสร้างทักษะการคดิอย่างมเีหตผุล	ส�าหรบั

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	 การคิดวิเคราะห์	 และมีทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์	 โดยพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 

เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลเรื่อง	 เชต	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 และน�าเอาแนวคิดทฤษฎี 

พหปัุญญา	(Theory	of	Multiple	Intelligences-MI)	รปูแบบการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	แนวคดิทฤษฎี 

Constructivism	ของ	Driver	and	Bell	และรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ	มาประยุกต์เป็นรูปแบบการ

สอนใหม่ซึ่งมีชื่อว่า	กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ	Wapp-Ca	MODEL	ซึ่งมี	5	ขั้นตอนได้แก่	1)ขั้นเตรียม	

(Warm	up	:	Wa)	2)ขั้นรับรู้	(Perception	:	P)	3)ขั้นฝึกปฏิบัติ	(Practice	:	P)	4)ขั้นสรุป	(Conclusion	:	C)	 

5)	ขั้นประเมิน	(Assessment	:	A)

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่ศึกษาข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา	เพือ่

เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4

2.2		 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด

ค�านวณ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	
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2.3		 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 เพื่อเสริมสร้างทักษะการ

คิดอย่างมีเหตุผล	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4

2.4		 เพือ่ประเมนิและปรบัปรงุรปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา	เพือ่เสรมิสร้าง

ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4

3.  สมมุติฐานการวิจัย 

3.1		 รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ตามแนวทฤษฎพีหุปัญญา	เพือ่เสริมสร้างทักษะการคดิอย่างมเีหตุผล	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80

3.2		 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

พหุปัญญา	 เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน	

3.3		 นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหุปัญญาเพือ่เสริมสร้าง

ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4อยู่ในระดับมาก

3.4		 ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ว่ารปูแบบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนการเรยีนรู้ตามแนวทฤษฎี

พหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	สามารถน�าไปใช้

ในการจัดการเรียนการเรียนรู้ได้และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ท�าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	

เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4

4.2		 ท�าให้ทราบการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้	 ตามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญา	 เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 ให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์	80/80

4.3		 ท�าให้ทราบผลทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้าง

ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4

4.4		 ได้ทราบผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญา	เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4

4.5		 ช่วยในการสร้างและพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้าง

ทกัษะการคดิอย่างมเีหตผุล	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	ทีท่�าให้ผูเ้รียนได้รบัความรูท้ีถ่กูต้องเข้าใจง่ายและมเีจตคติ

ที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

4.6		 น�าผลการวิจัยเป็นข้อสนเทศในการปรับปรุงวิธีการสอน	ของครูผู้สอนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร	์

ในโอกาสต่อไป
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5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู้ตามแนวทฤษฎพีหปัุญญา	เพือ่เสริมสร้างทกัษะการคดิอย่างมี

เหตุผล	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	มีขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัยดังนี้	

ขั้นตอนที่	 1	 การวิจัย	 (Research	 :	 R
1
)	 เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา	

(Analysis	:	A)

ขั้นตอนที่	 2	 การพัฒนา	 (Development	 :	 D
1
)	 เป็นการออกแบบและพัฒนา	 (Design	 and 

Development	:	D	and	D)

ขั้นตอนที่	3	การวิจัย	(Research	:	R
2
)	เป็นการน�าไปใช้	(Implementation	:	I)

ขั้นตอนที่	4	การพัฒนา	(Development	:	D
2
)	เป็นการประเมินผล	(Evaluation	:	E)

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและลุ่มตัวอย่าง	

		 	 5.1.1		ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ในโรงเรียนสังกัด

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม ทีก่�าลงัเรยีนในภาคเรยีนท่ี	1	ปีการศกึษา	2560	จ�านวน	3	โรงเรยีน

ทีม่บีรบิทใกล้เคยีงกนั	ได้แก่	โรงเรยีนเสอืโก้กวทิยาสรรค์	โรงเรยีนงวับาวทิยาคมและโรงเรยีนหวัเรอืพทิยาคม	

รวมทัง้สิน้	202	คน	(รายงานประจ�าปีโรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม, 2560, หน้า 

97-99)

		 	 5.1.2		กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/2	โรงเรียนเสือ

โก้กวิทยาสรรค์	ที่ก�าลังเรียนในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	42	คน	(รายงานประจ�าปี	โรงเรียน

เสือโก้กวิทยาสรรค์,	 2560)	 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 Random	 Sampling)	 (บุญชม	 

ศรีสะอาด,	2547,	หน้า	47)

5.2		 ขอบเขตด้านเนื้อหา	ได้แก่	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต,	การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของ

สมาชกิ,	ประเภทของเซต,	เอกภพสัมพทัธ์,	แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์,	สบัเซต,	เพาเวอร์เซต,	ยเูนยีน,	อนิเตอร์

เซกชันของเซต,คอมพลีเมนต์,	ผลต่างระหว่างเซต,	จ�านวนสมาชิกของเซตจ�ากัด,	การหาจ�านวนสมาชิกของ

เซตจ�ากัดโดยใช้สูตร	และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

5.3		 ขอบเขตด้านพืน้ที	่ได้แก่	โรงเรยีนเสอืโก้กวทิยาสรรค์	โรงเรยีนงวับาวทิยาคมและโรงเรยีนหวั

เรือพิทยาคม	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

5.4		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ์	แบบวิเคราะห์เอกสารรูปแบบ

การจดัการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้างทักษะการคดิอย่างมีเหตผุล	วชิาคณติศาสตร์	แบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 แบบประเมินรูปแบบการสอน	 วิชาคณิตศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	

และแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอรปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่

เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	วิชาคณิตศาสตร์	วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	

	 	 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	 	 1)		ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถาม

	 	 2)		สร้างแบบสอบถามลักษณะแบบตรวจสอบรายการ	และแสดงความคิดเห็น
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 3)		น�าแบบสอบถามท่ีใช้ศึกษาความต้องการท่ีสร้างข้ึนไปปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญ	5	คน	ท่ีเกีย่วข้อง

กับเนื้อหา	ภาษา	และวัดผลประเมินผล	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม

	 	 4)		น�าแบบสอบถามที่ใช้ศึกษาความต้องการที่ปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ

แล้วมาใช้กับนักเรียน	ครู	และผู้บริหารสถานศึกษา

	 	 5)		การเก็บข้อมูลของนกัเรียน	คร	ูและผูบ้รหิาร	ผูวิ้จยัได้ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตวัเอง

	 	 6)		การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม	น�าข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละและวิเคราะห์

เนื้อหา	และน�าเสนอแบบพรรณนาความ

  การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 1)		ท�าหนังสือขออนุญาตทดลองใช้นวัตกรรมถึงผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 โรงเรียนเสือโก้ก

วิทยาสรรค์	เพื่อทดลองใช้นวัตกรรมและเก็บข้อมูลการวิจัย

	 	 2)		ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

	 	 3)		ตรวจสอบความครบถ้วน	ถูกต้อง	ของเครื่องมือที่ใช้

	 	 การวิเคราะห์ข้อมูล

  1)	 แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสัมภาษณ์ความต้องการส�าหรับนักเรียน	ครูผู้สอน 

คณิตศาสตร์	และผู้บริหารสถานศึกษา

	 	 2)		หาค่าประสทิธภิาพของรปูแบบการจัดการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้าง

ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4	 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	 โดยใช้ค่า 

ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 	 3)	 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล

	 	 4)		วิเคราะห์ผลการประเมินรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิ

6.  ผลการวิจัย

6.1		 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อ

เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	 ที่นักเรียนต้องการ	 พบว่า	 นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการใช้รูปแบบการ

จดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา	เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิอย่างมเีหตผุลเพราะนกัเรยีนได้ฝึกทกัษะ

การคิดอย่างมีเหตุผล	 โดยท�าแบบฝึกทักษะอย่างหลากหลายได้ด้วยตนเอง	และครูก็ให้ความสนใจเอาใจใส่

ดูแลอย่างใกล้ชิด	นักเรียนได้เรียนร่วมกลุ่มกับเพื่อน	นักเรียนได้เล่นปนเรียน	มีกิจกรรมที่สนุกสนานท้าทาย

มกีารแข่งขนัอยู่ตลอดเวลา	นักเรียนได้แลกเปลีย่นความคดิกับเพือ่นในกลุม่	บรรยากาศในการเรยีนสนกุสนาน	

ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาด้วยตัวเองและครูผู้สอนเป็นผู้แนะน�าช่วยเหลือผู้เรียน	 กิจกรรมการเรียนการสอนมี

หลากหลายไม่น่าเบื่อ	 รูปภาพสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อเรื่อง	 และมีสีสันสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจของ

นักเรียน	สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นการท้าทายความสามารถของนักเรียน	

6.2		 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยใช้ชื่อเรียกว่า	“Wapp-Ca	MODEL”	มีองค์ประกอบ

คือใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ในโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	 ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน	 5	 ขั้นตอนคือ	 

1)	ขั้นเตรียม	(Warm	up	:	Wa)	2)	ขั้นรับรู้	(Perception	:	P)	3)	ขั้นฝึกปฏิบัติ	(Practice	:	P)	4)	ขั้นสรุป	

(Conclusion	:	C)	และ	5)	ขั้นประเมิน	(Assessment	:	A) ผลจากการตรวจสอบ	จากผู้เชี่ยวชาญ	5	คน

ด้านคณิตศาสตร์แลครูผู ้สอนคณิตศาสตร์ต้องการให้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎ ี

พหปัุญญา	เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิอย่างมีเหตผุลท่ีผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ	มกีารเล่นปนเรยีน 

มกีารวาดภาพ	ระบายสภีาพ	ควบคู่กับแบบฝึกทกัษะทีม่ภีาพสสีนัสดใส	มกีารแข่งขันอยูเ่สมอ	มกีจิกรรมการ

เรียนรู้ที่หลากหลายไม่น่าเบื่อพร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง	ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎพีหปัุญญา	เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิอย่างมเีหตุผล	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	ได้ค่าประสทิธภิาพ	

E
1	
/	E

2
	แบบรายบุคคล	(Individual	Tryout)	เท่ากับ	77.78/76.67	ค่าประสิทธิภาพ	E

1	
/E

2
	แบบกลุ่มเล็ก	

(Small	Group	Try	out)	เท่ากับ	78.89/77.78	และจากการทดลองภาคสนามประสิทธิภาพของรูปแบบ

การจัดการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลมีค่าเท่ากับ	

81.39/80.00	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์	80/80	ที่ก�าหนดไว้	

6.3		 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การคดิอย่างมเีหตุผล	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	กบักลุม่ตวัอย่างจ�านวน	42	คนได้ค่าประสทิธภิาพ	E
1	
/	E

2
	เท่ากบั	

83.53/82.06	 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 คะแนน

หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน	ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

6.4		 ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริม

สร้างทกัษะการคดิอย่างมเีหตุผล	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	พบว่า	นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	โดยรวมอยู่ในระดับมาก

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

เพือ่เสริมสร้างทักษะการคดิอย่างมเีหตผุล	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	ทีน่กัเรยีนต้องการ	พบว่า	นกัเรยีน 

ส่วนใหญ่ต้องการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	

เพราะนักเรียนได้เล่นปนเรียน	มีกิจกรรมที่สนุกสนานท้าทายมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา	บรรยากาศในการ

เรยีนสนุกสนาน	ผูเ้รยีนมโีอกาสศกึษาด้วยตวัเองและผูส้อนเป็นผูแ้นะน�าช่วยเหลอืผูเ้รยีน	กจิกรรมการเรยีน

การสอนควรมีหลากหลายไม่น่าเบื่อ	 รูปภาพสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อเรื่อง	 และมีสีสันสดใสเพ่ือดึงดูด

ความสนใจของนักเรยีน	สามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตวัเองเป็นการท้าทายความสามารถของนกัเรยีน	ซึง่ข้อมลูดงั

กล่าวสอดคล้องกบั	หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	(กระทรวงศึกษาธกิาร,	2551,	

หน้า	 21)	ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการของการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	 ไว้ว่า	 (1)	 เป็นหลักสูตรการ

ศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ	มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้	 เป็นเป้าหมายส�าหรับพัฒนาเด็ก

และเยาวชนให้มีความรู้	ทักษะ	เจตคติ	และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล	
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

(2)	 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน	 ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค	 และมี

คุณภาพ	(3)	เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนอง	การกระจายอ�านาจ	ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น	(4)	เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้าน

สาระการเรียนรู้	 เวลาและการจัดการเรียนรู้	 (5)	 เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 (6)	 เป็น

หลักสูตรการศึกษาส�าหรับการศึกษาในระบบ	นอกระบบ	 และตามอัธยาศัย	 ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	

สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้	และประสบการณ์	นอกจากนี้	สุวิทย์	มูลค�า	และอรทัย	มูลค�า	(2544,	หน้า	

19)	 กล่าวว่าแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ	 และจ�าเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	เพราะลักษณะการคิดที่เน้นผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด	การจัดการ	การเรียนรู้จากสถานการณ์

จริง	ฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ	ให้ท�าได้	ท�าเป็น	เรียนรู้จากแหล่งและวิทยาการประเภทต่างๆ	ซึ่งแหล่ง

เรียนรู้นั้นจะมีทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาจากการศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลจากการสัมภาษณ์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา	มีดังต่อไปนี้ด้านรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	 ส�าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	 4	 โดยภาพรวม	พบว่า	 ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกัน	 คือการสอนด้วยรูป

แบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	 เป็นวิธีการจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่ช้สือ่ทีห่ลากหลายได้แก่	บตัรกจิกรรม	แบบฝึกทกัษะ	การท�ากจิกรรมกลุม่ย่อย	

การแข่งขัน	 การชมเชย	 นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดค�านวณจากการจัดกิจกรรม	 การท�ากิจกรรมกลุ่มย่อย

และการท�าแบบฝึกทักษะ	 นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ	 โดยไม่รู้ตัว	 เกิดความ

สนุกสนาน	ตื่นเต้น	ท้าทายกับค�าถามต่างๆในการศึกษา	มีการแข่งขันนักเรียนเกิดความสามัคคี	มีความเสีย

สละ	 รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มด้านเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีการพหุปัญญา	เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่	4	พบว่า	ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า	ให้เลือกเนื้อหาที่มีปัญหาในการเรียนรู้มาจัดใช้

กับ	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อให้

นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกการคิดค�านวณเบื้องต้น	 ซ่ึงจากการวิเคราะห์ปัญหาแล้วพบว่าเรื่องท่ีเหมาะสมกับ

รูปแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา	เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิอย่างมเีหตผุล	ควรใช้เนือ้หา

ในสาระที่	 1	 เรื่องจ�านวนและการด�าเนินการ	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 โดยภาพรวม	พบว่า	 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทกุคนมคีวามเหน็สอดคล้องกนั	คอื	การน�าเสนอเนือ้หาเป็นระบบตามล�าดบัขัน้มีการเสรมิแรง

กจิกรรมการเรยีนการสอนสามารถใช้ได้ทัง้ในและนอกห้องเรยีนด้านสือ่การเรยีนการสอน	โดยภาพรวม	พบ

ว่า	ผู้ให้สมัภาษณ์ทุกคนมคีวามเหน็สอดคล้องกนั	คอืการให้นกัเรยีนได้มกีารแข่งขนัจากการเล่นเกมเป็นราย

บุคคล	เป็นกลุ่ม	แสดงถึงความสามารถในการคิดค�านวณ	การเสริมแรงทางบวกจะท�าให้นักเรียนเกิดความ

รักใน	วิชาคณิตศาสตร์	อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเร็วกว่าปกติด้านเวลา

ที่ใช้ในการเรียนการสอน	พบว่า	ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกัน	คือรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�านวณ	ควรใช้เวลาเรื่องละ	1	ชั่วโมงเพื่อให้นักเรียน

ได้ทบทวนความรู้เดิมเพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ใหม่	ด้านการประเมินผล	พบว่า	ผู้ให้สัมภาษณ์
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ทกุคนมคีวามเหน็สอดคล้องกนัว่าควรมกีารประเมนิผลหลายรปูแบบ	คอื	การใช้แบบทดสอบวดัความรูค้วาม

เข้าใจและแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดค�านวณ	เป็นต้น	สอดคล้องกบันภเนตร	ธรรมบวร	(2545,	หน้า	8-9)	

กล่าวว่าพหปัุญญาหมายถงึความสามารถของคนท่ีใช้สมองซึง่จัดเป็นอวยัวะทีม่คีวามส�าคญัมากของร่างกาย

มนุษย์เพราะนอกจากจะท�าหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับสติปัญญาความคิดการเรียนรู้พฤติกรรมและบุคลิกภาพ

ของมนุษย์แล้ว	สมองยังท�าหน้าที่ควบคุมการท�างานของอวัยวะอื่นๆ	ด้วยและยังกล่าวว่าพหุปัญญา	หมาย

ถงึ	ความฉลาดของมนุษย์ทีไ่ม่ได้ขึน้อยูก่บัจ�านวนเซลล์ในสมองแต่ขึน้อยูก่บัการเชือ่มโยงกนัของเซลล์ประสาท

ทีจ่ะงอกเงยออกมาเป็นวงจรสมอง	ถ้าสมองได้รบัการกระตุน้มาก	วงจรสมองกจ็ะยิง่มากท�าให้ฉลาดกว่าเป็น

ทฤษฏทีีใ่ห้ความส�าคัญกบักระบวนการและวธิกีารของบุคคลในการสร้างความรูค้วามเข้าใจจากประสบการณ์		

รวมทัง้โครงสร้างทางปัญญาและความเชือ่ทีใ่ช้ในการแปลความหมายเหตกุารณ์และสิง่ต่าง	ๆ		เป็นกระบวน

การทีผู้่เรยีนจะต้องจดักระท�ากบัข้อมลู		นอกจากกระบวนการเรยีนรูจ้ะเป็นกระบวนการปฏสิมัพนัธ์ภายใน

สมองแล้ว	ยังเป็นกระบวนการทางสังคมอีกด้วย

7.2		 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 เพื่อเสริมสร้างทักษะการ

คิดอย่างมีเหตุผล	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ได้ค่าประสิทธิภาพ	 E
1	
/	 E

2
	 แบบรายบุคคล 

(Individual	Tryout)	เท่ากับ	77.78/76.67	ค่าประสิทธิภาพ	E
1	
/	E

2
	แบบกลุ่มเล็ก	(Small	Group	Try	out) 

เท่ากับ	 78.89/77.78	 และจากการทดลองภาคสนามประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญา	เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	มีค่าเท่ากับ	81.39/80.00	รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	4	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ	รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวทฤษฎีพหุปัญญา	เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่ผู้

วิจัยได้พัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจและการให้ค�าแนะน�าตลอดจนข้อเสนอแนะจากคณะผู้เชี่ยวชาญ	อีกทั้งได้

ผ่านการประเมินคุณภาพและความเหมาะสม	 และผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างและหาคุณภาพอย่างเป็นระบบ

ทัง้การศกึษาและวเิคราะห์หลกัสูตรมาตรฐานการเรียนรู	้ตวัชีว้ดัสาระการเรยีนรู	้กจิกรรมการเรยีนรู	้สือ่และ

แหล่งเรยีนรูแ้ละการวดัผลประเมนิผลการเรยีนรูร้วมทัง้ศกึษาเอกสารและต�าราทีเ่ก่ียวกบัการสร้างแผนการ

เรียนรู้จนเข้าใจจากนั้นจึงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และน�าไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง

เหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแล้วน�าแผนการจัดการเรียนรู้เรียนไปทดลองใช้	 (Try-out)	

และน�าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขอีกเพื่อให้ได้คุณภาพก่อนจะน�าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง	 ท�าให้

กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ	ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีต้องมีองค์ประกอบดังนี้คือ	การวางแผนวิธีการ

สอน	วิธีการเรียนรู้ที่ดี	ผสมผสานความรู้และหลักจิตวิทยาการศึกษา	สอดคล้องกับงานวิจัยของทองแปลน	

ชมพูทัศน์	 (2549,	 หน้า109)	 ได้พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น

ประถมศกึษาปีที	่5	โดยการประยกุต์ใช้ทฤษฎพีหปัุญญาผลการใช้แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งเศษส่วน

พบว่านักเรยีนต้องการเรยีนคณติศาสตร์กล้าแสดงออกกล้าแสดงความคดิเหน็มคีวามรบัผดิชอบไม่หยอกล้อ

กันในเวลาเรียนนักเรียนเกิดการเรียนรู้ตั้งใจท�างานผลงานเป็นท่ีน่าพอใจและมีลักษณะท่าทางตลอดจนค�า

พดูท่ีแสดงออกรูส้กึได้ว่านักเรยีนมคีวามสขุและพบว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรียนเพิม่ข้ึนสอดคล้อง

กับ	 โชคชัย	 บุญพา	 (2548,	 หน้า	 95)	 ได้วิจัยการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้



ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2561 211

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 เรื่องเศษส่วนและการบวกการลบการคูณและการหาร	 เศษส่วนโดยใช้

ทฤษฎีพหุปัญญามีประสิทธิภาพ	81.66/85.77

7.3		 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การคดิอย่างมเีหตุผล	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4กบักลุม่ตวัอย่างจ�านวน	42	คนได้ค่าประสทิธภิาพ	

E
1	
/E

2
	เท่ากบั	83.53/82.06	และผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใช้รปูแบบ

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	ส�าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่4	คะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนก่อนเรยีน	ดงันัน้จงึสรปุได้ว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05นอกจากนี้ยังพบว่า	นักเรียนมีความสนใจใน

การเรียนและต้ังใจฝึกฝนมากขึ้น	 มีความสนุกสนานในการเรียนและอยากท่ีจะเรียนในเนื้อหาต่อๆ	 ไป

สอดคล้องกับงานวิจัย	 รัชตา	 เกาะเสม็ด	 (2559,	 หน้า	 79)	 การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม

ทฤษฎพีหุปัญญา	เร่ืองพืน้ท่ีผวิและปรมิาตร	ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี	3	การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถุประสงค์

เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีพหุปัญญา	เรื่อง	พื้นที่ผิวและปริมาตร	ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	 70/70	หาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้และ

ความพงึพอใจในการเรยีนรู้ของนักเรียนหลงัจากได้รบัการสอนโดยใช้กจิกรรมการเรียนรูต้ามทฤษฎพีหปัุญญา	

จ�าแนกตามความสามารถ	ผลการวจิยัปรากฏว่า	กจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ตามทฤษฎพีหปัุญญา	เรือ่ง

พืน้ทีผิ่วและปรมิาตร	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที3่	มปีระสทิธภิาพของกระบวนการต่อประสทิธภิาพ

ของผลลัพธ์	(E1	/	E2)	เท่ากับ	75.17	/	75.11	มีค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนจ�าแนกตามความสามารถ

ระดับ	เก่ง	ปานกลางและอ่อนเท่ากับ	0.6747	0.4653	และ	0.3763	ตามล�าดับ	และนักเรียนที่ได้รับการ

สอนโดยวิธีดงักล่าวมคีวามพงึพอใจต่อกิจกรรมการเรยีนรู้อยูใ่นระดบัพอใจมากขึน้ไปทกุกลุม่	และสอดคล้อง

กับจามรี	สมานชาติ	 (2554,	หน้า	78)	ได้ท�าการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และเจตคติ

ต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอน	เรื่อง	ความน่า

จะเป็นตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎีพหุปัญหาความมุ่งหมายในการวิจัยเพื่อ	 พัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	กับทฤษฎีพหุปัญหา	ผลการวิจัยปรากฏดังนี้	1)	การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎีพหุปัญญา	 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์	 เรื่องความน่าจะเป็น	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่มีประสิทธิภาพ	 75.42/74.00	 และ	

80.31/79.00	 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดตามล�าดับ	 2)แผนการจัดการเรียนรู้	 ตามแนวคิดทฤษฎีคอน

สตรัคตวิซิมึ	กบัทฤษฎพีหปัุญญา	กลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์	เรือ่งความน่าจะเป็น	ระดับช้ันมธัยมศกึษา

ปีที	่3	มค่ีา	0.6527	และ	0.6498	3)	นกัเรียนทีเ่รยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎคีอนตรคัตวิซิมึ	กบัทฤษฎพีหปัุญญา	

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน	เรือ่งความน่าจะเป็น	และเจตคตต่ิอคณติศาสตร์	ไม่แตกต่างกนั	(p>.05)	โดยสรปุ	

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด	 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม	 กับทฤษฎีพหุปัญหา	 เรื่องความน่าจะเป็น	 

มีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผลช่วยเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ท้ังสอง

ทฤษฎี	ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียนต่อไป

7.4		 ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	 เพื่อเสริม

สร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	พบว่า	นักเรียนมี	ความพึงพอใจต่อ
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รูปแบบการจดัการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคิดอย่างมเีหตผุล	โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก	 และผลการประเมินความเหมะสมขององค์ประกอบของรูปแบบสอนแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อ

เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	และมีความเหมาะสมทุกองค์ประกอบ	

และทกุรายการ	สอดคล้องกบังานวจิยัของหทยัรตัน์	ภงูามจติร	(2558,	หน้า	87)	การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ�านวนจริง	ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ที่เรียนด้วยการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคิดทฤษฎพีหปัุญญา	และการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรัค

ตวิซึิม	ผลการวิจยั	พบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิทฤษฎพีหปัุญญาและการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนตรัคติวิซึมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	ไม่แตกต่างกัน	(p>0.05)

8. ข้อเสนอแนะ

จากผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา	เพือ่เสรมิสร้างทกัษะการคดิ

อย่างมีเหตุผล	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ผู้วิจัยได้เสนอแนะ	ดังนี้

8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 8.1.1		ผูบ้ริหารโรงเรียนควรก�าหนดนโยบายการเสรมิสร้างการเรยีนรูด้้วยรปูแบบ	การจดัการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	4	เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง	

	 	 8.1.2		ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรส่งเสรมิสนบัสนนุการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญา	เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4อย่างต่อ

เนื่องและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	เพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

	 	 8.2.1		ครูผู้สอนควรน�ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

พหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4ไปใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล

	 	 8.2.2		 ในขณะที่นักเรียนท�ากิจกรรมกลุ่มครูผู้สอนควรคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้ช่วยเหลือ

และร่วมปรึกษากันและคอยสังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนักเรียนอย่างทั่วถึง

	 	 8.2.3		ครูควรแจ้งผลการท�ากิจกรรมหรือการทดสอบให้นักเรียนทราบทันทีเพื่อให้นักเรียน

ทราบผลงานของตนเองและของกลุ่มซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและเป็นแรงจูงใจในการ

เรียนรู้

8.3		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 	 8.3.1		ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

พหุปัญญา	เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลในเรื่องอื่นหรือในระดับชั้นอื่นๆ		 	 	
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	 	 8.3.2		ควรน�ารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา	เพือ่เสรมิสร้างทักษะการ

คิดอย่างมีเหตุผล	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	พัฒนาเป็นสื่อ	CAI	เพื่อนักเรียนจะได้มีทักษะการใช้

สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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10.  ค�าขอบคุณ

รายงานผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญาเพือ่เสรมิสร้างทกัษะการ

คิดอย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 ฉบับนี้	 ส�าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจาก 

นางรัชนี	 พันสีเลา	 ครูสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์,	 นายปิยะพงษ์	 

ยนต์ชัยครูสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนเก้ิงวิทยานุกูล	 นางจารุณี	 ศาลาจันทร์	 ครูสอน

คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม	นางดารา	นาเมืองรักษ์	ครูสอนคณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม	 และนางนภัค	 แก้วพินิจครูสอนคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่	 4	 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม	 ซึ่งกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ	 ในการให้ค�าแนะน�า	 ตรวจสอบ	 และแก้ไข 

ข้อบกพร่องต่าง	ๆ	ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ	 คณะครูโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์	 ต�าบลเสือโก้ก อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม รวมทั้งขอขอบใจนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่ได้กรุณาอ�านวยความสะดวกในการทดลอง

ใช้และร่วมมอืในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูท้�าให้การศกึษาส�าเรจ็ลงด้วยด	ีประโยชน์และคณุค่าของการศกึษา

ครั้งนี้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดาตลอดจนบูรพาจารย์	และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ  

และการคูณทศนิยมส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

Learning activity development through cooperative learning,  

TAI technique in Mathematics strand entitle “plus, minus and multiply  

to decimal number” for Pratomsuksa 5 students

	ชนิสรา	อริยะเดชช์1

Chanisara	Ariyadech

ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	2559

บทคัดย่อ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	เทคนิค	TAI	กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 การบวก	 การลบ	 และการคูณทศนิยม	 ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 มีวัตถุประสงค์	 

1)	 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 การบวก	 การลบ	 และการคูณทศนิยม	 ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	2)	เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ

สอนแบบร่วมมือ	เทคนิค	TAI	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	

ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	3)	เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	

การบวก	การลบ	และการคณูทศนยิม	ส�าหรบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	4)	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	กลุ่มตัวอย่าง

ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5/1	 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัด

ร้อยเอด็	ในภาคเรยีนที	่2	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	32	คน	ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่	(Cluster	Random	

Sampling)	เน่ืองจากการจัดห้องเรยีนแบบคละความสามารถทุกห้อง	เครือ่งมอืท่ีใช้ได้แก่	ชุดการเรยีนรู	้เรือ่ง

การบวก	การลบและการคณูทศนยิม	แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการสอนแบบร่วมมอื	เทคนคิ	TAI	

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน	แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมต่ีอการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	เทคนิค	TAI	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่า	t-test

1	 ครูช�านาญการพิเศษ	โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด
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ผลการวิจัยพบว่า	

1.		ชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

เรื่อง	 การบวก	 การลบ	 และการคูณทศนิยม	 ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	

86.67/80.43	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์	80/80	ที่ตั้งไว้

2.		ค่าดัชนปีระสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื	เทคนคิ	TAI	

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	

มีค่าเท่ากับ	0.5589	หรือคิดเป็นร้อยละ	58.89	

3.		ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน	โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ

สอนแบบร่วมมือ	เทคนิค	TAI	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

4.		นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้ชุดการเรยีนรูด้้วยรูปแบบการสอนแบบร่วม

มอื	เทคนคิ	TAI	กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์	เรือ่ง	การบวก	การลบ	และการคณูทศนยิม	ส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 ( )	 เท่ากับ	4.86	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	

เท่ากับ	0.35

ค�าส�าคัญ :		1.	กิจกรรมการเรียนรู้	

	 2.	ชุดการเรียนรู้	

	 3.	รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	เทคนิค	TAI

ABSTARCT

The	objectives of learning	activity	development	through	cooperative	learning,	TAI	

technique	in	Mathematics	strand	entitle	“plus,	minus	and	multiply	to	decimal	number”	

for	Pratomsuksa	5	students	were	to	1)	identify	the	efficiency	of	learning	package	through	

cooperative	 learning,	 TAI	 technique	 in	Mathematics	 strand	 entitle	 “plus,	minus	 and	 

multiply	 to	decimal	number”	 for	Pratomsuksa	5	 students	with	 the	criterion	 set	80/80,	 

2)	 identify	 the	 effectiveness	 index	 of	 the	 lesson	 plans	 based	 on	 Learning	 activity	 

development	through	cooperative	learning,	TAI	technique	in	Mathematics	strand	entitle	

“plus,	minus	and	multiply	to	decimal	number”	for	Pratomsuksa	5	students,	3)	compare	

learning	 achievement	 score	 between	before	 and	 after	 employing	 the	 Learning	 activity	

through	cooperative	learning,	TAI	technique	in	Mathematics	strand	entitle	“plus,	minus	

and	multiply	to	decimal	number”	for	Pratomsuksa	5	students,	and	4)	to	determine	the	

satisfaction	level	of	students	towards	Learning	activity	through	cooperative	learning,	TAI	

technique	in	Mathematics	strand	entitle	“plus,	minus	and	multiply	to	decimal	number”	

for	Pratomsuksa	5	students.	32	students	of	Pratomsuksa	5/1	in	the	2nd	semester	academic	
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year	2015	of	Wat	Nue	Municipal	school,	Roi	-	Et	municipal	,Roi	–	Et	were	selected	as	the	

sample	group	through	cluster	random	sampling,	for	the	class	was	assigned	based	on	mixed	

learning	ability.	Research	instruments	were	learning	package	on	plus,	minus,	and	multiply	

the	 decimal	 number,	 lesson	 plans	 based	 on	 cooperative	 learning,	 TAI	 technique	 in	 

Mathematics	 strand	 entitle	 “plus,	 minus	 and	 multiply	 to	 decimal	 number”	 for	 

Pratomsuksa	 5	 students,	 learning	 achievement	 test,	 satisfaction	 questionnaire.	 The	 

collected	 data	was	 analyzed	 through	 percentage,	means,	 standard	 deviation,	 and	 the	 

t-	test.	

The	results	were	as	follows.

1.		The	efficiency	of	the	developed	learning	activity	based	on	cooperative	learning,	

TAI	technique	in	Mathematics	strand	entitle	“plus,	minus	and	multiply	to	decimal	number”	

for	Pratomsuksa	5	students	was	86.7/80.43	which	was	higher	than	the	criterion	set	80/80.

2.		The	effectiveness	index	of	the	developed	learning	activity	based	on	cooperative	

learning,	TAI	technique	in	Mathematics	strand	entitle	“plus,	minus	and	multiply	to	decimal	

number”	for	Pratomsuksa	5	students	was	0.5589	or	at	the	percentage	of	58.89.

3.		According	to	the	comparison	of	learning	achievement	score	between	before	

and	after	implementing	the	developed	learning	activity	based	on	cooperative	learning,	TAI	

technique	in	Mathematics	strand	entitle	“plus,	minus	and	multiply	to	decimal	number”	

for	Pratomsuksa	5	students,	the	post	achievement	score	was	statistical	significance	higher	

than	the	before	at	confidence	level	of	0.05.	

	 4.	 According	 to	 the	 students’	 satisfaction	 towards	 the	 developed	 learning	 

activity	based	on	cooperative	learning,	TAI	technique	in	Mathematics	strand	entitle	“plus,	

minus	and	multiply	to	decimal	number”	for	Pratomsuksa	5	students,	as	a	whole	the	level	

of	satisfaction	was	“very	much”	( =4.86,SD.	=	0.35).

Keywords :		1.	Learning	Activity

		 2.	Learning	Package	

	 3.	Cooperative	Learning	;	TAI	technique

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

การจดัการเรยีนการสอนในกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ทีผ่่านมาพบว่ายงัไม่ประสบผลส�าเรจ็

เท่าทีค่วร	เพราะนักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไม่เป็นทีน่่าพอใจ	ทัง้นีเ้นือ่งมาจากสาเหต	ุและปัจจยัหลาย

ประการ	 เช่น	 หลักสูตร	 เนื้อหา	 ครูผู้สอน	 นักเรียน	 สภาพแวดล้อม	 ผู้ปกครอง	 การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน	 ตลอดจนเทคนิคและวิธีการสอนของครู	 และอาจเนื่องมาจากครูทั่วไปมักเข้าใจว่า	 การสอน
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คณิตศาสตร์คือสอนหรืออธิบายเนื้อหาสาระ	แล้วให้นักเรียนท�าแบบฝึกหัดก็เป็นการเพียงพอ	แท้ที่จริงการ

สอนคณิตศาสตร์ทุกเรื่องต้องพยายามให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงควบคู่กับการค�านวณโดยการลงมือปฏิบัต	ิ 

การพิสูจน์	การตรวจสอบ	แล้วให้ท�าแบบฝึกหัดและในบางเรื่องครูต้องสาธิตให้เข้าใจหลักการควบคู่กับการ

อธิบาย	 (สมนึก	 ภัททิยธนี,	 2546,	 หน้า	 3)	 อีกทั้งให้พึงระลึกเสมอว่า	 “นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ไม่เก่ง 

ก็เพราะครูสอนไม่เก่ง	หรือไม่มีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน”	(สมนึก	ภัททิยธนี,	2556,	หน้า	5)

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้แสดงถึงความล้มเหลวในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา	 สาเหตุส�าคัญประการหนึ่งคือวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของคร	ู

ซึ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการคิดค�านวณ	อธิบายและให้ท�าแบบฝึกหัดโดยเข้มงวดเพื่อหาค�าตอบถูกต้อง

เพยีงค�าตอบเดยีว	ไม่เน้นกระบวนการคิด	และความสามารถทางคณติศาสตร์ในระดบัสงูๆ	อาท	ิความสามารถ

ในการแก้ปัญหา	 การคิดอย่างมีเหตุผล	 และแสดงความคิดออกมาอย่างมีระบบ	 การน�าประสบการณ์ด้าน

ความรู	้ความคดิ	และทกัษะทีเ่กดิไปใช้ในการเรยีนรูส้ิง่ต่าง	ๆ 	ในชวีติประจ�าวนั	การมคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์	

การรู้คุณค่า	และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

ชุดการเรียนรู้เป็นสื่อเครื่องมือช่วยสอนชนิดหนึ่ง	 ท่ีน�าเสนอความรู้ในเนื้อหาวิชาด้วยรูปแบบให ้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล	 โดยเนื้อหาจะแบ่งเป็นชุดย่อย	 ๆ	 เรียกว่า	 

“ชุดการเรียนรู้”	แต่ละชุดจะบรรจุค�าอธิบาย	เนื้อหา	กิจกรรมและแบบฝึกหัด	ต่อเนื่องกันไปเริ่มจากง่ายไป

หายากขึ้นตามล�าดับและจะมีค�าเฉลยอยู่ท้ายชุดการเรียนรู้แต่ละชุด	 ซึ่งนักเรียนสามารถประเมินผลความ

ก้าวหน้าของตนเองได้ทันที	 นับว่าเป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยตนเองได้ดีท่ีสุด	

(สุนันท์	สังข์อ่อง,	2545,	หน้า	8-9)	นักเรียนสามารถเรียนได้ตามล�าพัง	เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล	โดยไม่ต้อง

อาศัยครูผู้สอนและเป็นไปตามความสามารถของผู้เรียน	 ในอัตราความเร็วของแต่ละคนสามารถน�าไปเรียน

ที่ใดก็ได้	 ตามความสะดวกและแก้ปัญหาขาดแคลนครูได้เป็นบางโอกาส	 อาจใช้ชุดการเรียนนี้กับนักเรียน

เนื่องจากครูไม่เพียงพอ	 หรือมีความจ�าเป็นมาสารมารถมาสอนได้	 รวมไปถึงฝึกนักเรียนให้เรียนรู้โดยการ 

กระท�าที่นอกเหนือไปจากสภาพการณ์ในชั้นเรียนปกติท่ีปฏิบัติอยู่เป็นประจ�า	 เป็นการสร้างประสบการณ์

การเรียนรูใ้ห้แก่ผูเ้รยีนอย่างกว้างขวาง	และเป็นการเน้นกระบวนการการเรยีนรูม้ากกว่าเนือ้หา	มกีารวดัผล

ของตนเองบ่อย	 ๆ	 ท�าให้นักเรียนรู้การกระท�าของตนเองและสร้างแรงจูงใจ	 (วาสนา	 ชาวหา,	 2541,	 

หน้า	18)	ดังนั้น	เมื่อน�าชุดการเรียนมาใช้จะท�าให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้	รู้จักท�างานร่วมกัน	

เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกวัสดุการเรียนและกิจกรรมที่เขาชอบ	 ได้ก้าวหน้าไปตามศักยภาพของแต่ละคน	

และเป็นการเรียนที่สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล	

การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื	(Cooperative	Learning)	เป็นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนได้

เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ๆ	ซึง่ต่างคนต่างช่วยกนัเรยีนรูด้้านเนือ้หาโดยคละความสามารถ	กลุม่ละประมาณ	

4	คน	ประกอบด้วยนักเรียนซึ่งเรียนเก่ง	1	คน	ปานกลาง	2	คน	และอ่อน	1	คน	การแบ่งกลุ่มแบบนี้จ�าท�าให้

คนเก่งเอื้ออาทรช่วยคนปานกลาง	 และคนอ่อนมีความเช่ือมั่นในตนเองสูงข้ึน	 มีความเป็นผู้น�ามากข้ึน	 

ส่วนคนปานกลางก็จะเรียนรู้วิธีเรียนจากคนเก่งและเอื้ออาทรต่อคนอ่อน	คนอ่อนก็จะได้รับความช่วยเหลือ

และส่งเสริมจากคนเก่งแล	คนปานกลาง	ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการสอนซ่อมเสริม	ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มักจะจบ

ลงด้วยเกมและการแข่งขนั	ส่วนคะแนนจะใช้คะแนนรวมทัง้กลุม่เป็นหลกั	ดงันัน้	สมาชกิทกุคนต้องช่วยเหลอื
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กันเรียนรู้	เพื่อท�าให้คะแนนสูงและชนะเกม	ส่วนครูมีหน้าที่ตั้งกติกาให้รัดกุม	เพื่อให้นักเรียนทุกคนในกลุ่ม

มคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง	สามารถเรยีนรูร่้วมกนัและได้ความรูเ้ท่าๆ	กนั	หรอืใกล้เคยีงกนั	(วมิลรตัน์	สนุทรโรจน์, 

2549,	หน้า	45)	

การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือมีหลายรูปแบบ	อาทิ	STAD,	TGT,	JGSAW,	TAI,	LT,	NHT,	และ	Co	

op	 Co	 op	 เป็นต้น	 ซึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน	 คือ	 แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น	 

กลุ่มละ	4-5	คน	โดยแบ่งเป็น	เก่ง	ปานกลาง	และอ่อน	ส่วนเทคนิคที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน

ในวชิาคณติศาสตร์คอื	เทคนคิ	TAI	(Team	Assisted	Individualization)	เนือ่งจากเป็นเทคนคิทีผ่สมผสาน

ระหว่างการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ(Cooperative	 Learning)	 และการสอนรายบุคคล	 (Individualized	

Instruction)	 เข้าด้วยกัน	 เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยให้ลงมือท�า

กิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถจากแบบฝึกทักษะและส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม	 มีการแลก

เปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการสอนแบบ	TAI	นั้น	ก�าหนดให้นักเรียนซึ่งมี

ความสามารถแตกต่างกันมาท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ	 โดยปกติจะมี	 4	 คนเป็นนักเรียนเก่ง	 1	 คน 

ปานกลาง	2	คน	และอ่อน	1	คน	ผลการทดสอบของนกัเรยีนจะถูกแบ่งออกเป็น	2	ตอน	คอืเป็นคะแนนเฉลีย่

ทัง้กลุ่มและเป็นคะแนนรายบคุคล	การทดสอบนกัเรยีนน้ันต่างคนต่างท�า	แต่เวลาเรยีนต้องร่วมมอืกนั	ดงันัน้	

นักเรียนซึ่งเรียนเก่งจึงพยายามช่วยนักเรียนซึ่งเรียนอ่อนเพราะจะท�าให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มดีขึ้นและ

นกัเรยีนอ่อนกจ็ะพยายามช่วยตนเองเพ่ือไม่ให้คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ต�า่ลง	และครมูรีางวลัเป็นแรงเสรมิโดย

รางวัลจะได้รับเป็นรายกลุ่มซึ่งการเสริมแรงนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการร่วมมือกันท�างานของนักเรียนภายใน

กลุ่ม	(วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์,	2549,	หน้า	45)	

ผูวิ้จยัในฐานะผูส้อนรายวชิาคณติศาสตร์	ช้ันประถมศกึษาปีท่ี	5	โรงเรยีนเทศบาลวดัเหนอื	เทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	พบว่า	 วิชาคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสอน 

ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ซึ่งสรุปปัญหาที่

เกิดขึ้นจากการสอนของผู้วิจัย	 มีดังนี้	 1)	 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างต�่า	 คือ	 

ปีการศกึษา	2556	นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่เท่ากบั	56.00	(โรงเรยีนเทศบาลวดัเหนอื,	2556,	

หน้า	5)	ปีการศกึษา	2557	นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่เท่ากับ	62.25	(โรงเรยีนเทศบาลวดัเหนอื,	

2557,	หน้า	5)	ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก�าหนด	คือ	ร้อยละ	70.00	2)	ผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อ

การเรียนคณิตศาสตร์	 เพราะเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเป็นนามธรรมและไม่คุ้นเคยกับชีวิตประจ�าวัน	จึงเกิดความ

รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์	 3)	 ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 เนื่องจากวิชา

คณิตศาสตร์ที่เปิดสอนแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	เป็นวิชาพื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียนทุกคนและได้

ผลการเรียนตั้งแต่ระดับ	1	ขึ้นไป	ท�าให้นักเรียนมีความเครียด	ผู้ปกครองนักเรียนคาดหวังสูงและต้องเรียน

ให้เข้มและครอบคลุมทุกเนื้อหา	 แม้ผู้สอนได้เร่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเรียนตามหลักสูตร

ก�าหนด	 โดยการสอนซ่อมเสริมส�าหรับนักเรียนแต่ละปีการศึกษา	 แต่ในเวลาท่ีจ�ากัดการสอนโรงเรียนมี

กจิกรรมร่วมกบัชมุชนและกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรค่อนข้างมากและการสอนซ่อมเสรมิขาดสือ่อปุกรณ์	ท�าให้

การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	 วิธีการสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่	 เป็นผลให้ผู้เรียนไม่

สนใจเบือ่หน่ายต่อการเรยีนวชิาคณติศาสตร์	4)	ปัญหาด้านการสอนทีค่รยูงัยดึตวัเองเป็นศนูย์กลาง	กจิกรรม
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การถ่ายทอดของครูให้กับนักเรียนไม่ครบตามจุดประสงค์ตามที่หลักสูตรได้ระบุไว้	 กิจกรรมการเรียนการ

สอนมุ่งเน้นเพียงการฟัง	 การปฏิบัติตาม	 การให้การบ้านขาดกระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกให้นักเรียนคิดเป็น	

ท�าเป็น	 แก้ไขปัญหาเป็น	 ขาดการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับนักเรียน	 5)	 ปัญหาการขาดสื่อการเรียนการ

สอนหรือนวัตกรรมอื่น	 ๆ	ครูขาดแคลนสื่อการเรียนรู้และไม่สามารถผลิตได้เอง	 เพราะยังขาดความรู้ความ

เข้าใจในการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสม	และ	6)	ปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผล	พบว่า	เครื่องมือวัด

และประเมินผลวิชาคณิตศาสตร	์ ไม่มีคุณภาพตรงตามหลักวิชาการ	 เนื่องจากการสร้างส่วนใหญ่ลอกต�ารา

หรอืข้อสอบจากต�าราต่าง	ๆ 	ทีไ่ม่ได้ผ่านการวเิคราะห์หลกัสตูร	ไม่ได้ตรวจสอบความถกูต้องจากผูเ้ชีย่วชาญ	

วดัไม่ครอบคลมุทัง้พทุธิพสัิย	ทักษะพสัิย	จิตพสัิย	และไม่ได้ทดลองหาคณุภาพก่อนน�ามาใช้วดัผลกบันกัเรยีนจรงิ 

และครไูม่น�าผลการประเมินไปปรับปรงุหรอืพฒันาการเรยีนการสอนโดยมุง่เพยีงการวดัเพือ่ตดัสนิการเรยีน

เท่านั้น

จากการศึกษางานวิจัยของ	 พจณีย์	 กาญจนเสนา	 (2556,	 บทคัดย่อ)	 พบว่า	 ชุดการเรียนรู้เรื่อง

สมการและการแก้สมการ	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์	 และ

สามารถท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	 และ

งานวิจัยของ	ประยูร	 กรุงรัมย์	 (2552,	 บทคัดย่อ)	 พบว่า	 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI 

มีความเหมาะสมมากที่สุด	สามารถท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าว	ผูว้จัิยจงึได้น�าชดุการเรยีนรูเ้รือ่ง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนยิม	ส�าหรบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	มาใช้ร่วมกับรูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิค	TAI	ซึ่งคาดหวังว่าพัฒนา

ชุการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิค	TAI	ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน	

สามารถพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น	

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	เทคนิค	TAI	กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	

2.2		 เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	

เทคนิค	TAI	กลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์	เรือ่ง	การบวก	การลบ	และการคณูทศนยิม	ส�าหรบัชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	5	

2.3		 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียน

รู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมอื	เทคนคิ	TAI	กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์	เรือ่ง	การบวก	การลบ	และ

การคูณทศนิยม	ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	

2.4		 เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมต่ีอการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ชุดการเรยีนรูด้้วยรปูแบบ

การสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เร่ือง	 การบวก	 การลบ	 และการคูณ

ทศนิยม	ส�าหรับชั้นประถมศึกษา	ปีที่	5
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3.  สมมติฐานการวิจัย

นักเรียนทีผ่่านการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการสอนแบบร่วมมอื	เทคนคิ	TAI	กลุม่สาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่องการบวก	 การลบ	 และการคูณทศนิยม	 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ท�าให้ทราบถึงผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบ

ร่วมมือ	เทคนิค	TAI	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ส�าหรับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	ส�าหรับใช้ในสถานศึกษา

4.2		 เป็นแนวทางในการเปลีย่นบทบาทของครจูากผูส้อนมาเป็นผูส้ร้างสถานการณ์	ผูใ้ห้ค�าแนะน�า	

และให้ค�าปรึกษาผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ	

4.3		 เป็นข้อสนเทศในด้านการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ชดุการเรยีนรูด้้วยรปูแบบการสอนแบบร่วมมอื	

เทคนิค	TAI	เพื่อแก้ปัญหาการบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและลุ่มตัวอย่าง

		 	 1)		ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนเทศบาลวัด

เหนือ	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2559	ที่มี	2	ห้องเรียน	จ�านวน	

63	คน	(โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ,	2559,	หน้า	9)

  2)		กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้คอื	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	5/1	โรงเรยีนเทศบาล

วัดเหนือ	เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอ็ด	ในภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2559	จ�านวน	32	คน	(โรงเรยีน

เทศบาลวัดเหนือ,	2559	หน้า	12)	ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	เนื่องจาก

การจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถทุกห้อง (บุญชม	ศรีสะอาด,	2553,	หน้า	53)

5.2		 ขอบเขตด้านเนื้อหา	ได้แก่	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	

5.3		 ขอบเขตด้านพื้นที่	ได้แก่	โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4		 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ชดุการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการสอนแบบร่วมมอื	เทคนคิ	TAI	

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	

ประกอบด้วย	

	 	 1)		ชุดการเรียนรู้	มีจ�านวน	3	เล่ม	ดังนี้

	 	 	 	 เล่มที่	1	การบวกทศนิยม	ประกอบด้วย

	 	 		 	 	 ชุดที่	1	เรื่อง	การบวกทศนิยมไม่เกินสองต�าแหน่งที่ไม่มีตัวทด

		 	 	 		 	 ชุดที่	2	เรื่อง	การบวกทศนิยมไม่เกินสองต�าแหน่งที่มีตัวทด

		 	 		 	 	 ชุดที่	3	เรื่อง	โจทย์ปัญหาการบวกทศนิยมไม่เกินสองต�าแหน่ง

	 	 		 	 	 ชุดที่	4	เรื่อง	การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกทศนิยมไม่เกินสองต�าแหน่ง
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	 			 		 เล่มที่	2	การลบทศนิยม	ประกอบด้วย

	 	 		 	 	 ชุดที่	1	เรื่อง	การลบทศนิยมไม่เกินสองต�าแหน่งที่ไม่มีการกระจาย

		 	 		 	 	 ชุดที่	2	เรื่อง	การลบทศนิยมไม่เกินสองต�าแหน่งที่มีการกระจาย

		 	 		 	 	 ชุดที่	3	เรื่อง	โจทย์ปัญหาการลบทศนิยมไม่เกินสองต�าแหน่ง

	 	 		 	 	 ชุดที่	4	เรื่อง	การสร้างโจทย์ปัญหาการลบทศนิยมไม่เกินสองต�าแหน่ง

	 	 		 	 เล่มที่	3	การคูณทศนิยม	ประกอบด้วย

		 	 	 	 	 ชุดที่	1	เรื่อง	การคูณทศนิยมไม่เกินสองต�าแหน่งกับจ�านวนนับ

	 	 		 	 	 ชุดที่	2	เรื่อง	การคูณทศนิยมไม่เกินสองต�าแหน่งกับจ�านวนนับ

		 	 		 	 	 ชุดที่	3	เรื่อง	การคูณทศนิยมหนึ่งต�าแหน่งกับทศนิยมหนึ่งต�าแหน่ง

	 			 	 	 ชุดที่	4	เรื่อง	โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

	 	 	 		 	 ชุดที่	5	เรื่อง	การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

		 	 	 	 	 ชุดที่	6	เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยมระคน

	 	 	 		 	 ชุดที่	7	เรื่อง	โจทย์ปัญหาการบวก	การลบ	และการคูณทศนิยมระคน

	 	 2)		แผนการจัดการเรียนรู้	 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	TAI	 เรื่อง	การบวก	

การลบ	และการคูณทศนิยม	จ�านวน	15	แผน	

	 	 3)		แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ได้แก่	 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

เรียนและหลังเรียน	เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	

	 	 4)		แบบสอบถามวดัความพงึพอใจ	ได้แก่	แบบสอบถามวดัความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	เทคนิค	TAI	กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	จ�านวน	20	

ข้อ	ตามวธิกีารของ	ลเิคร์ท	(Likert)	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดบั	คอื	มากทีส่ดุ	

มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	(ชัชวาลย์	เรืองประพันธ์,	2543,หน้า	30)

5.5	การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	การตรวจสอบเครื่องมือ	โดยหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู ้

(E
1
/E

2
)	 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้	 (E.I.)	 หาความเที่ยงตรงแบบทดสอบ	 (Content	

Validity)	และค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อของแบบทดสอบ	(Discrimination	Power/DP)	และหาค่าความเช่ือ

มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	(Reliability)	ดังนี้

	 	 5.5.1		ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน	โดยน�าชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ

ร่วมมือ	เทคนิค	TAI	ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา	ด้านสื่อการสอนและด้านวัดผลประเมินผลการ

ศึกษา	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบทเรียนโดยผู้เช่ียวชาญ	 น�าคะแนนท่ีได้จากการประเมินของ 

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง	5	ท่าน	โดยให้ค่าความเหมาะสมเฉลี่ย	3.51	ขึ้นไปจึงถือว่าเป็นชุดการเรียนรู้ที่ใช้ได้	

  5.5.2		น�าชุดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	เทคนิค	

TAI	กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	เรือ่งการบวก	การลบ	และการคณูทศนยิม	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	5	ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพของนวัตกรรมดังต่อไปนี้	
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	 	 	 	 1)		 ทดลองแบบรายบุคคล	 (One	 to	One	 Testing)	 เป็นการทดลองกับนักเรียน	 

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	โรงเรยีนเทศบาลวดัเหนอื	เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง

จ�านวน	3	คน	ซึง่เป็นนกัเรยีนทีม่รีะดบัสตปัิญญาเก่ง	ปานกลางและอ่อน	ในภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2558	

	 	 	 	 2)		 ทดลองกลุ่มเล็ก	(Small	Group	Testing)	ได้น�าชุดการเรียนรู้ที่การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยรปูแบบการสอนแบบร่วมมอื	เทคนคิ	TAI	กลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์	เรือ่งการบวก	การ

ลบ	 และการคูณทศนิยม	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 ท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	 ไปใช้กับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี	5	โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน	9	คน	ที่มีระดับสติปัญญา	เก่ง	ปานกลางและอ่อน	เพื่อหาข้อบกพร่องของชุดการเรียนรู้	ใน

ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2558	

	 	 	 	 3)		 ทดลองภาคสนาม	 (Field	 Tryout)	 ได้น�าชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน

แบบร่วมมอื	เทคนคิ	TAI	กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์	เรือ่งการบวก	การลบ	และการคณูทศนยิม	ส�าหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที	่5	ทีป่รบัปรงุแก้ไขเรยีบร้อยแล้วไปใช้กบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี	5	โรงเรยีน

เทศบาลวดัเหนอื	เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นีจ้�านวน	30	คน	

เมื่อทดสอบก่อนเรียนแล้ว	ได้ให้นักเรียนเรียนจากชุดการเรียนรู้	ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2558	

  5.5.3		น�าชดุการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการสอนแบบร่วมมอื	เทคนคิ	TAI	กลุม่สาระการเรยีน

รู้คณิตศาสตร์	เรื่องการบวก	การลบ	การคูณทศนิยม	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ที่สร้างขึ้นไปใช้

จริงในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2559

  5.5.4		น�าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	เทคนิค	TAI	กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่องการบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	 

ทีส่ร้างเสรจ็แล้วเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญในด้านเนือ้หา	ด้านสือ่การเรยีนการสอน	และด้านการวดัผลประเมนิผล

การศกึษา	เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องในเชงิเนือ้หา	ความเหมาะสมของวธิกีารวัดประเมนิผล	และเกณฑ์การ

ประเมินผลการเรียนรู้	

  5.5.5		น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เสนอผู้เชี่ยวชาญ	 จ�านวน	 5	 ท่าน	 

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง	(Content	Validity)	ความชัดเจน	ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้	และ

ความสอดคล้องด้านดัชนีความสอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence	:	IOC)	ได้ค่าระหว่าง	

0.80-1.00	 และค�าชี้แจงรายละเอียดในการสอบ	 เป็นข้อสอบท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใช้ได้	 

(สมนึก	ภัททิยธนี,	2545,	หน้า	218-220)

  5.5.6	 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ	 เป็นแบบตรวจสอบรายการ	 (Checklist)	 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับสอบถามความพึงพอใจ	4	ตอน	ด้านการจัดกิจกรรม

ในการเรียน	 7	 ข้อ	 ด้านบรรยากาศในการเรียน	 7	 ข้อ	 ด้านระยะเวลาในการเรียน	 3	 ข้อ	 และด้านวิธีการ

ประเมินผลการเรียน	3	ข้อ	โดยให้ค่าความเหมาะสมเฉลี่ย	3.51	ขึ้นไปจึงถือว่าเป็นแบบสอบถามความพึง

พอใจที่ใช้ได้	
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5.6		 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

  5.6.1	 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ	ได้แก่	การหาค่าความเที่ยงตรง	(Validity)	

ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกบัจดุประสงค์เชงิพฤตกิรรม	(สมนกึ	ภทัทยิธน,ี	2546,	หน้า	220-221)	

การหาค่าความยากของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยค�านวณ	 (บุญชม	 ศรีสะอาด,	 2545,	 

หน้า	84)	การหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช้วธิขีองเบรนแนน	

(Brennan)	 (สมนึก	 ภัททิยธนี,	 2556,	 หน้า	 214)	 การหาค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยใช้วิธีของโลเวท	(Lovett	Method)	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545,	หน้า	96)	การหาคุณภาพ

ของแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยการหาค่าความเที่ยงตามวิธีการหาสัมประสิทธิ์อัลฟา 

(a	-Coefficint)	ของครอนบาด	(Cronbach)	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2545,	หน้า	99-101)	

  5.6.2		สถิติที่ใช้หาคุณภาพแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 ได้แก่	 การหาความ

สอดคล้องระหว่างแบบสอบถามรายช่ือกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดโดยใช้สูตรการตรวจสอบคุณภาพของ

นวัตกรรม	(สมนึก	ภัททิยธนี,	2546,	หน้า	220-221)	การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้	ตาม

เกณฑ์	 75/75	 ใช้สูตร	 E1/E2	 (ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม,	2549,	หน้า	98-99)	การหาค่าดัชนีประสิทธิผล	(The	Effectiveness	Index	:	E.I.)	โดยใช้วิธี

การของกูดแมนและชไนเดอร์	(เผชิญ	กิจระการ	และสมนึก	ภัททิยธนี,	2545,	หน้า	31-35)	

  5.6.3		สถติิทีใ่ช้ทดสอบสมมุติฐาน	ได้แก่	การวเิคราะห์คะแนนจากการทดสอบโดยการเปรยีบ

เทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้สูตร	 

Dependent	Sample	t-test	(สุรวาท	ทองบุ,	2550,	หน้า	129)

6.  ผลการวิจัย 

6.1		 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 การบวก	 การลบและการคูณทศนิยม	 ส�าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 5	 ดังนี้	

ประสิทธิภาพของกระบวนการ	(E
1
)	เท่ากับ	86.67	และประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(	E

2
)	เท่ากับ	80.43	ดังนั้น	

แสดงว่า	ชดุการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบกรสอนแบบร่วมมอื	เทคนคิ	TAI	จงึมปีระสทิธภิาพเท่ากบั	86.67/80.43	

ซ่ึงเป็นตามเกณฑ์	 80/80	 ที่ก�าหนดไว้	 พบว่า	 ประสิทธิภาพของกระบวนการ	 (E
1
)	 มีค่าสัมประสิทธิ์การ 

กระจาย	เท่ากับ	13.12	และประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E
2
)	มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย	เท่ากับ	12.31

6.2		 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	TAI	

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	เรือ่ง	การบวก	การลบและการคณูทศนยิม	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	5	ดังนี้	ดัชนีประสิทธิผล	(E.I.)	ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบ

ร่วมมือ	เทคนิค	TAI	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่องการบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ส�าหรับ

ประถมศึกษาปีที่	5	มีค่าเท่ากับ	0.5889	คิดเป็นร้อยละ	58.89	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนทดสอบ

ก่อนเรียน	มีค่าเท่ากับ	 3.36	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ	 2.97	 แสดงว่า

คะแนนนักเรียนที่ท�าแบบทดสอบหลังเรียนมีคะแนนใกล้เคียงกันมากกว่าสอบก่อนเรียน	 ส่วนค่าเฉลี่ยจาก

คะแนนนักเรียนที่ท�าแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ	 24.13	 และจากค่าเฉลี่ยจากคะแนนนักเรียนท่ีท�า
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แบบทดสอบก่อนเรยีนมีค่าเท่ากบั	15.72	สรปุได้ว่า	นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจัดกจิกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดการ

เรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	TAI	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่องการบวก	การ

ลบ	และการคูณทศนิยม	ส�าหรับประถมศึกษาปีที่	5	มีการพัฒนามากขึ้น

6.3		 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ด้รับการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ชดุการเรยีนรูด้้วยรปูแบบการสอนแบบร่วมมอื	เทคนคิ	TAI	กลุม่สาระการเรยีน

รู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	 การบวก	 การลบ	 และการคูณ	ทศนิยม	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ดังนี้	 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	

การบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน	( )	

เท่ากับ	15.72	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	เท่ากับ	3.36	คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน	( )	เท่ากับ	24.13	ค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 เท่ากับ	 2.97	ดังนั้น	 จึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

6.4		 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วย 

รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	TAI	 เรื่องการบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	5	ด้วยค่าเฉลี่ย	( )	และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ดังนี้	นักเรียนมีความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 เรื่องการ

บวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	คือ

ได้ค่าเฉลี่ย	 ( )	 เท่ากับ	 4.86	 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	 เท่ากับ	 0.35	 และเมื่อแยกเป็นรายด้าน	 

พบว่า	นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	โดยมข้ีอทีมี่ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ	2	ข้อ	ได้แก่	เป็นกจิกรรม

ที่ส่งเสริมความร่วมมือในการท�างานเป็นกลุ่ม	และ	นักเรียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์จากการท�ากิจกรรม	

( =4.97)

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่องการบวก	 การลบและการคูณทศนิยม	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ	86.67/80.43	หมายความว่า	นักเรียนท�าคะแนนทดสอบย่อยแต่ละจุดประสงค์และ

แบบฝึกทกัษะแต่ละชดุ	คิดเป็นร้อยละ	86.67	และท�าคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรยีนคดิเป็นร้อยละ	80.43	

แสดงว่า	 ชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

เรื่องการบวก	 การลบและการคูณทศนิยม	 ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	 ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์	80/80	ที่ก�าหนดไว้	ทั้งนี้อาจมาจาก

	 	 7.1.1		ชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	TAI	กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์	เรือ่งการบวก	การลบและการคณูทศนยิม	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	ทีส่ร้างขึน้นัน้	

ได้ผ่านกระบวนการด�าเนนิการสร้างอย่างถกูต้องโดยอาศยัหลกัการจติวทิยาและทฤษฎกีารสอนคณติศาสตร์

และด�าเนินการสร้างอย่างเป็นขัน้ตอน	คอื	ได้ศกึษาวเิคราะห์หลกัสตูร	คูม่อืคร	ูเนือ้หา	ตวัชีวั้ด	และการวดัผล
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ประเมินผล	 ตลอดจนศึกษาวิธีการสร้างชุดการเรียนรู้ท่ีดีมีแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	 ค�านึงถึงความแตกต่างของนักเรียน	 และให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาผ่านสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม	 

มีความน่าสนใจ	จัดเรียงเนื้อหาจากรูปธรรมไปหานามธรรม	จากง่ายไปหายาก	ท�าให้นักเรียนมีความสนใจ

การเรียนมากขึ้น	และมีความสนุกสนานกับกิจกรรมที่ท�า

	 	 7.1.2		ชุดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	TAI	กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	 เรื่องการบวก	 การลบและการคูณทศนิยม	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ได้ผ่าน

กระบวนการหาคุณภาพมีการตรวจแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ	 จึงเป็นชุดการเรียนรู้ท่ีสามารถ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนให้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งตรงกับ	กชกร	

พัฒเสมา	(2558,	หน้า	57-63)	ได้ท�าการพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการบวก	ลบ	คูณ	หารระคน	

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	พบว่า	ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	การบวก	ลบ	คูณ	หารระคน	

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	มีประสิทธิภาพ	เท่ากับ	81.20	/	80.33	ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั้ง

ไว้	 และยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนสูงข้ึน	 อีกทั้งทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรื่อง	การบวก	ลบ	คูณ	หารระคน	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

ที่สุด	และสอดคล้องกับ	พจณีย์	กาญจนเสนา	(2556,	หน้า	320-329)	ได้พัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องสมการ

และการแก้สมการ	ส�าหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	6	พบว่า	ชุดการเรยีนรูเ้ร่ืองสมการและการแก้สมการ	

มปีระสิทธภิาพ	84.03/82.00	ดัชนปีระสทิธผิล	0.56	โดยที	่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช้ชดุการเรียนรู้หลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้ชุด

การเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด

7.2		 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนการเรียนรู้	 พบว่า	 มีค่าเท่ากับ	 0.5889	 หรือคิดเป็น	 

ร้อยละ	58.89	หมายความว่า	แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	เทคนิค	TAI	กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	เรือ่ง	การบวก	การลบ	และการคณูทศนยิม	ส�าหรบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	ท�าให้

นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ	 58.89	 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	 เทคนิค	TAI	นั้น	 ใช้วิธีการจัดกลุ่มการเรียนรู้โดยการคละเด็กที่มีความ

สามารถต่างกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน	เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนใช้ความสามารถเฉพาะตัว	และ

ศักยภาพในตนเองร่วมมือกันภายในกลุ่มในการด�าเนินกิจกรรมและแก้ปัญหาต่างๆ	 ให้บรรลุผลส�าเร็จได	้ 

โดยสมาชกิมบีทบาทหน้าทีท่ีชั่ดเจนในกลุม่	ทกุคนมคีวามตระหนกัและตัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ศกัยภาพ	

ซึ่งสอดคล้องกับ	ประยูร	กรุงรัมย์	 (2552,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม

มือเทคนิค	TAI	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	เรื่อง	การบวก	การลบ	การคูณ	พบ

ว่าแผนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	 มีประสิทธิภาพ	 84.70/79.70	 และมีดัชนีประสิทธิผลของ

แผนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	 มีค่าเท่ากับ	 0.6672	นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการเรียนรู้แบบ

กลุ่มร่วมมือเทคนิค	TAI	มีผลสัมฤทธิ์ทางหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

7.3		 นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบการสอนแบบร่วม

มือเทคนิค	 TAI	 เรื่อง	 การบวก	 การลบ	และการคูณทศนิยม	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 มีผล
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	แสดงว่า	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ทั้ง	

15	ชุดด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	เทคนิค	TAI	ครั้งนี้	ท�าให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	โรงเรียน

เทศบาลวัดเหนือ	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่อง	การบวก	การลบ	และการคูณ

ทศนิยม	มากยิ่งขึ้นและเรียนรู้ร่วมกันค่อนข้างดีถึงดีมาก	 และมากกว่าก่อนเรียนเนื้อหาที่เป็นปัญหา	ที่เกิด

ขึน้เมือ่ปีการศกึษา	2558	ทัง้นีเ้ป็นเพราะชดุการเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบการสอนแบบร่วมมอื	เทคนคิ	TAI	เรือ่ง	

การบวก	การลบและการคณูทศนยิม	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	เป็นสือ่การสอนทีน่�าเสนอความ

รู้ในเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละ

บุคคล	โดยเนื้อหาจะแบ่งเป็นเรื่องย่อย	ๆ	เรียกว่า	“ชุด”	แต่ละชุดจะบรรจุค�าอธิบาย	เนื้อหา	ตัวอย่างและ

แบบฝึกหัดเริ่มจากง่ายไปหายากขึ้นตามล�าดับ	 และมีค�าเฉลยอยู่ท้ายชุดการเรียนรู้แต่ละชุด	 ซ่ึงนักเรียน

สามารถประเมนิผลความก้าวหน้าของตนเองได้ทันท	ีนบัว่าเป็นการเสรมิแรงให้นกัเรยีนเกดิแรงจงูใจในการ

เรียนด้วยตนเองได้ดีที่สุด	ซึ่งสอดคล้องกับสุพจน์	 ลานนท์	 (2557,	หน้า	57-63)	 ได้ท�าการพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 2	 พบว่า	 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด	 

มคีวามเหมาะสม	ผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน	และได้ศกึษาเกีย่วกับการพฒันาทกัษะ

การคิดค�านวณโดยใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่องการคูณ	ด้วยวิธีสอนแบบปฏิบัติการ	 ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ผลการศึกษาพบว่า	นักเรียนมีทักษะการคิดค�านวณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

7.4		 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการ

เรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	เทคนิค	TAI	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	แสดงว่า	การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบแบบร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 เรื่อง	 การบวก	 การลบ	 และการคูณ

ทศนิยม	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	และการพัฒนาถูกต้องตามหลัก

วิชาการ	 รวมทั้งมีรูปแบบเหมาะสมส�าหรับนักเรียน	 ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	พุทธศักราช	2551	

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ก�าหนดไว้	 การวิจัยปรากฏผลดังกล่าว	 ทั้งนี้เพราะความ

เหมาะสมของการสร้างและการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ชุดการเรยีนรูด้้วยรปูแบบการสอนแบบร่วมมอื	

เรื่องการบวก	การลบ	และการคูณทศนิยม	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	รวมทั้งกิจกรรมการเรียน

โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ	เทคนิค	TAI	ครั้งนี้มีความสอดคล้องกับความต้องการ

ของนกัเรยีน	นกัเรยีนได้ร่วมท�างานในรปูแบบฝึกหัดท้ังรายบุคคลและกลุม่	การเรยีนการสอนมข้ัีนตอนชัดเจน	

กิจกรรมการสอนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ค้นคว้าเพิ่มเติม	นักเรียนและ	 เพื่อนๆ	 ได้ร่วมกัน

วางแผนและร่วมท�างานทุกชั่วโมง	 นักเรียนได้แลกเปลี่ยนผลงานได้เสนอผลงานของตนเองและของกลุ่ม	 

มโีอกาสวิจารณ์ผลการทดลองหรอืผลงานของตนเองและเพือ่นอยูเ่สมอ	สามารถสรปุความรูแ้ละขัน้ตอนการ

เรยีนรู้แต่ละชัว่โมงด้วยตนเอง	นกัเรยีนมโีอกาสสรปุขัน้ตอนการเรยีนรูแ้ละแต่ละเนือ้หาด้วยตนเอง	นกัเรยีน

สามารถน�าความรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูท้ีไ่ด้ไปใช้ในวชิาอืน่และในชวีติประจ�าวนั	นกัเรียนได้ศกึษาเพิม่เตมิ

จากการมอบหมายของครูผู้สอนและความสนใจของตนเอง	 สื่อการสอนส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์
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ในการเรียนรู้ที่หลากหลาย	สามารถกระตุ้นการเรียนรู้และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ประกอบกับมีรูปแบบที่เหมาะสม	ในการประเมินผลงาน	และครูน�าผลการประเมินมาปรับปรุง

กจิกรรมการเรยีนการสอนอยูเ่สมอจงึถอืว่า	กจิกรรมการเรยีนโดยใช้ชดุการเรยีนรูด้้วยรปูแบบการสอนแบบ

ร่วมมือ	 เทคนิค	 TAI	 ที่สร้างขึ้นถูกต้องตามหลักวิชาการและส่งผลดีต่อการเรียนการสอน	ซึ่งสอดคล้องกับ

ธัญเกศ	 เอี่ยมพิพิธภักดี	 (2550,	 บทคัดย่อ)	 ปีที่	 4	 พบว่า	 ชุดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4	มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้เรื่องเงินทองของมี

ค่า	อยู่ในระดับมาก	

8.  ข้อเสนอแนะ 

8.1		 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 8.1.1	 ก่อนน�าชุดการเรียนรู้ไปใช้	ควรศกึษาคู่มือครูให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนแลว้ปฏิบัติ

ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือครู

	 	 8.1.2		ควรจัดเตรียมชุดการเรียนรู้ให้เพียงพอกับจ�านวนนักเรียนเพื่อสะดวกในการเรียนรู้

	 	 8.1.3		ครูควรให้ก�าลังใจ	ยกย่องชมเชยแก่นักเรียนในโอกาสต่าง	ๆ	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการพัฒนานวัตกรรม

	 		8.2.1		 รูปภาพที่น�ามาประกอบในชุดการเรียนรู้ควรปรับให้น่าสนใจตามยุคสมัย

		 	 8.2.2		 นักเรียนบางคนอาจต้องการเพื่อนที่สนิทกันอยู่กลุ่มเดียวกัน	เพื่อความสุขในการเรียนรู ้

จึงควรแบ่งกลุ่มตามความชอบของนักเรียน
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ขอขอบคุณ	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 คณะครู	 นักเรียนโรงเรียน

เทศบาลวัดเหนือ	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 รวมท้ังขอขอบใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 5	 

ที่กรุณาอ�านวยความสะดวกในการทดลองใช้	และร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	ท�าให้การวิจัยส�าเร็จ

ลลุ่วงไปด้วยด	ีคณุค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากงานวจัิยฉบบันี	้ผูว้จิยัขออทุศิเพือ่บชูาพระคณุแด่บดิามารดา	

ครู	อาจารย์	ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติปัญญา	และคุณธรรมเครื่องชี้น�าความส�าเร็จในชีวิต
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การปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาการปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2)	เพื่อเปรยีบเทียบการปรบัตวัและการเตรียมการ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	จ�าแนกตาม	เพศ	ระดับ

การศกึษา	หลักสตูรทีศ่กึษาในระดบับณัฑติศกึษา	3)	เพือ่ศกึษาและรวบรวมข้อเสนอแนะของนกัศกึษาภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืในการปรบัตัวและเตรยีมการในการเข้าร่วมประชาคมอาเซยีน	กลุม่ตวัอย่างในการวจิยั

มีจ�านวนทั้งสิ้น	410	คน	โดยแยกเป็นระดับปริญญาตรี	284	คน	ระดับบัณฑิตศึกษา	จ�านวน	130	คนโดยใช้

หลักร้อยละเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)	มีค่า	IOC	ระหว่าง	0.80-1.00	และค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	 .98	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 ร้อยละ(%)	 ค่าเฉลี่ย	 ( )	 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	(S.D.)	t-test	(Independent)	และ	F-test	(One-Way	ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า

1.		การปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	 โดยภาพรวมมีการปรับตัวและเตรียมการอยู่ในระดับมาก	 โดยด้านท่ีมีการปรับตัวและ

เตรียมการสูงสุด	ได้แก่	ด้านการเตรียมด้านลักษณะนิสัย	รองลงมาคือ	ด้านการเตรียมตนเองด้านการเรียนรู ้

ด้านการรู้จักตนเอง	 ด้านการเตรียมตนเอง	 ด้านแนวคิดและทัศนคติ	 ด้านติดตามข้อมูลข่าวสารความ

เคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	 ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต�่าสุดคือด้านการสร้างโอกาสในการเพิ่มพูน

สมรรถนะในตน

1,2,3	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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2.		ผลการเปรยีบเทยีบการปรบัตวัและเตรยีมการของนกัศึกษา	พบว่า	1)	นกัศกึษาระดบัปรญิญา

ตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีการปรับตัวและเตรียมการแตกต่างกันในด้านการรู้จักตนเอง	 ส่วนด้านอื่น	 ๆ	 

ไม่แตกต่างกัน	 เช่นเดียวกับนักศึกษาเพศชายเพศหญิง	 ซึ่งมีการปรับตัวและเตรียมการไม่แตกต่างกัน	 

2)	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตรปริญญาโทและ	ป.บัณฑิต	 (วิชาชีพครู)	 

มกีารปรบัตวัและเตรยีมตนเองด้านแนวคดิและทศันคต	ิและด้านการรูจ้กัตนเองแตกต่างกนัอย่างมใีนส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านอื่น	ๆ	ไม่แตกต่างกัน

3.		ข้อเสนอแนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการปรับตัวและเตรียม 

การในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนมีดังนี้1)	 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์สอนหรือคอย 

แนะน�านักศึกษาในองค์ประกอบในด้านลักษณะนิสัยและด้านการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาให้ดียิ่งข้ึนไปอีก 

2)	มหาวิทยาลัยควรส่งเสรมิอาจารย์กระตุ้นให้นักศกึษาได้เตรยีมความพร้อมทีจ่ะเข้าไปหาท�างานในประเทศ

อาเซยีนเพิม่มากขึน้	3)	มหาวทิยาลยัควรเปิดหลกัสตูรระยะส้ันเพิม่เตมิ	สอนภาษาของกลุม่ประชาคมอาเซยีน

ให้กบันกัศกึษา	4)	อาจารย์ในมหาวิทยาลยัควรเพิม่เตมิความรู้แก่นกัศกึษาให้มคีวามรู	้เข้าใจในประวติัศาสตร์	

และวฒันธรรมของกลุม่สมาชิกเพ่ือนบ้านและได้เรียนรูส้งัคมอาเซยีน	5)	มหาวทิยาลยัควรจดัหาตลาดแรงงาน

ในประเทศสมาชกิอาเซยีนให้แก่นกัศกึษา	โดยจดัหาข่าวสารต่าง	ๆ 	มาตดิบอร์ดแนะน�านกัศกึษาเป็นประจ�า	

6)	 มหาวิทยาลัยควรท�า	MOU	 สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มี

โอกาสเข้าไปศกึษาในประเทศสมาชกิอาเซยีนได้ง่ายขึน้7)	มหาวทิยาลยัควรเปิดศนูย์ภาษาอาเซยีน	(ASEAN	

Languages	Center)	เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้หรือพัฒนาตนเองตลอดเวลา

ค�าส�าคัญ : 1.	การปรับตัวและการเตรียมการ	2.	ประชาคมอาเซียน

ABSTRACT

The	Objectives	of	 this	 research	were	1)	 to	study	2)	 to	compare	and	3)	 to	seek	

guidelines	 for	NEU	students	 in	 their	adaptabilities	and	preparations	 to	compare	ASEAN	

Community	in	2015.	The	sample	group	of	410	persons	consisted	of	284	undergraduates	

and	130	graduate	students	chosen	by	percentage,	mean,	S.D.,	standard,	t-test	(Independ-

ent)	and	F-test	(One-Way	ANOVA).	Collect	the	data	were	analyzed	by	percentage,	mean,	

t-test	and	F-test.

1.		On	 the	whole	 the	adaptabilities	and	preparations	of	NEU	students	 to	enter	

ASEAN	Community	were	rated	high.	By	aspects,	listed	in	the	high	–low	order,	it	was	found	

that	the	highest	practice	was	in	habit	followed	by	learning,	self	–	awareness	and	antitheses.	

The	lowest	practice	was	in	the	aspect	of	increasing	own	capabilities.

2.		In	comparison,	the	following	were	found:

	 2.1		No	difference	was	found	between	undergraduates	and	graduates	as	well	

as	sex	of	students	in	their	adaptabilities	and	preparations	to	enter	ASEAN	community	in	
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2015.	Exception	is	only	the	aspect	of	aspect	of	self-awareness	in	which	undergrads	and	

graduates	rated	differently.

	 2.2		 In	 community	 the	 adaptabilities	 and	 preparations	 of	 students	 at	 the	 

masters,	and	doctorate	and	graduate	teachers	certificates,	a	difference	the	0.05	level	of	

statistical	significance	was	found	in	the	aspect	of	self-awareness.	In	other	aspects,	there	

was	no	difference.

3.		As	 for	 the	 recommendations,	 the	 following	were	 found:	 1)	 the	NEU	 should	 

Increase	teaching	or	prompting	on	habit	formation	and	learning:	2)	help	to	prepare	students	

for	working	 in	other	ASEAN	countries:3)	 short	courses	on	ASEAN	community	should	be	

organized:	4)	NEU	teachers	should	increase	teaching	students	on	the	history	and	culture	

of	ASEAN	member	countries	:	5)	job	market	bulletin	should	be	made	to	inform	students	

of	 job	 opportunities	 in	 other	 ASEAN	 countries:	 6)	 MOU’s	 between	 NEU	 and	 other	 

universities	in	ASEAN	countries	should	be	sought	to	facilitate	further	cooperation:	7)	ASEAN	

language	center	should	be	set	up	at	NEU	for	students	convenient	access.	

Keywords :	1.	Adaptabilities	and	Preparations	2.	ASEAN	Community

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

เนือ่งด้วยมหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ได้มปีระวตักิารพฒันาสถาบนัมายาวนานเริม่ตัง้แต่

วันที่	8	มีนาคม	2531	ที่ได้รับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยในนามวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(North	Eastern	Collage	-	NEC)	ต่อมา	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2542	ได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภท

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็น	“มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”	(North	Eastern	University	

-	NEU)และหลังจากนัน้ได้มกีารพัฒนามหาวทิยาลัยมาเป็นล�าดบัโดยมไิด้หยดุยัง้ภายใต้กรอบการรับผดิชอบ

ของสถาบันอุดมศึกษาครบทุกด้าน	ได้แก่	ด้านการผลิตบัณฑิต	ด้านการวิจัย	ด้านการบริหารวิชาการ	และ

ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 นอกจากนี้ยังได้ผนวกภารกิจหน้าที่เพ่ิมอีก	 คือ	 ด้าน	 “การผลิตบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม”เนื่องด้วยที่ประชุมของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยภาตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในกลุ่ม	“ข	(2)”	ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นการ

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม

ในปัจจุบัน	 (พ.ศ.2557)	 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้ด�าเนินการเรียนการสอนใน	 

8	 คณะวิชา	 ประกอบด้วย	 1)	 คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2)	 คณะนิติศาสตร์	 3)	 คณะ

นิเทศศาสตร์	4)	คณะบริหารธุรกิจ	5)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	6)	คณะเศรษฐศาสตร์	7)	คณะสังคมศาสตร์	

และ	8)	คณะบัณฑิตวิทยาลัย	(มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,	2557,	หน้า	128)

คณะวิชา	ล�าดับที่	1-7	ได้เปิดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาตรี	ส่วนคณะล�าดับที่	8	ได้	เปิด

การเรียนการสอนระดับ	 ป.บัณฑิตและระดับปริญญาโท	 (บร.ม.,รป.ม.และ	 ศษ.ม.)	 และระดับปริญญาเอก	
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(ปร.ด.	การบริหารการศึกษา,	บร.ด.	การบริหารธุรกิจ	และ	D.Sc.	การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ)	

และในปีการศกึษา	2557	น้ีอยูใ่นระหว่างการขอเปิดหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท	1	หลกัสตูร	คอื	ศษ.ม.หลกัสตูร

และการสอน	และระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอีก	1	หลักสูตร	คือ	หลักสูตร	รป.ด.	(รัฐประศาสนศาสตร์)

ดังนั้น	 จึงเห็นได้ชัดเจนว่า	 ตลอดระยะเวลากว่า	 25	 ปี	 ที่สถาบันการศึกษาเอกชนแห่งนี้ได้ทุ่มเท

พลังความรู้ความสามารถและศักยภาพทั้งปวงในการช่วยเหลือประเทศชาติทางด้านการให้การศึกษาอบรม

แก่เยาวชนและผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง	แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า	ในปีการศึกษา	

2558	นี้	ประเทศไทยจะต้องก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	Community)	 โดยประเทศสมาชิกทั้ง	10	

ประเทศ	ได้ร่วมกนัก�าหนดกฎกติกาในการอยูร่่วมกนัเรียกว่า	“กฎบัตรอาเซยีน”	(ASEAN	Charter)	ซึง่ถือว่า

เป็นรัฐธรรมนญูส�าหรบัประเทศสมาชกิเป็นกฎกติกาในการอยูร่่วมกนั	ท�าให้ประชาคมอาเซยีนมคีวามเหนยีว

แน่นทางการเมือง	มีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ	และมีความรับผิดชอบทางสังคม	ประชาคมอาเซียนจะยึด

มัน่ในหลกัการแห่งประชาธปิไตย	หลกันติิธรรม	และธรรมาภบิาล	การเคารพและคุม้ครองสทิธมินษุยชนและ

เสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน	กฎบตัรของประชาคมอาเซยีนประกอบด้วย	3	เสาหลกั	คอื	ประชาคมการเมอืงและความ

มั่นคงอาเซียน	 (ASEAN	Political	Security	 -	APSC)	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	Economic	

Community	–	AEC)	และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 (ASEAN	Socio-Cultural	Commu-

nity	 -	 ASCC)	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย	 โดยเฉพาะในเร่ืองการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ระหว่างประเทศสมาชิกและการเคลื่อนย้ายทุนมนุษย์ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเสาหลักของความร่วมมือและการ

รวมตัวกัน	(กรมอาเซียน,	กระทรวงการต่างประเทศ,	2552,	หน้า	10)

1.		ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 (ASEAN	 Political	 Security	 Community	 -	

APSC)	เพือ่ให้ประชาชนในอาเซยีนอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุและปราศจากภัยคกุคามจากด้านการทหารและ

คุกคามในรูปแบบใหม่	 เช่น	 ปัญหายาเสพติด	 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	 ซ่ึงจะมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

มากมาย	นับตั้งแต่กระทรวงกลาโหม	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

กระทรวงสาธารณสุข	และทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตมนุษย์	เช่น	การมีอากาศบริสุทธิ์

หายใจสิทธิมนุษยชน	เป็นต้น

2.		ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	–	AEC)อาเซียนมีประชากร

ประมาณ	570	ล้านคน	หากมคีวามร่วมมอืเศรษฐกจิจะกลายเป็นตลาดใหญ่ทีส่ามารถแข่งขันกบักลุม่ประเท

ศอืน่ๆ	ได้	เช่น	สหภาพยโุรป	และประเทศทีม่บีทบาทส�าคญัในภมูภิาคเอเชยี	เช่น	จนี	และอนิเดยี	ความร่วม

มือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท�าให้อาเซียนเป็นท้ังตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน	 โดยมีการ

เคล่ือนย้ายสนิค้า	บรกิาร	การลงทนุ	และแรงงานฝีมอื	(Skilled	labors)	อย่างเสรมีากขึน้	รวมทัง้มกีารเชือ่ม

โยงเส้นทางหลวงให้มีมาตรฐานเดียวกันเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่การคมนาคม	 การท่องเท่ียว	 และการ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกัน	และกับประเทศใกล้เคียงอื่นๆ

3.		ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	Socio-Cultural	Community	-	ASCC)	มุ่ง

หวังให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ีดี่ปราศจากโรคภยัไข้เจบ็	มสีิง่แวดล้อมทีด่แีละมคีวามรูส้กึเป็นหนึง่เดยีวกนั	

เน้นการสอนความรู้ความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิก	 โดยก�าหนดกิจกรรมความร่วมมือที่มี	 “ประชาชน

เป็นศูนย์กลาง”	ได้แก่	การพฒันาทรพัยากรมนุษย์	การคุม้ครองและสวัสดิการสงัคม	สทิธแิละความยตุธิรรม
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ทางสังคม	 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	 การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน	 การลดช่องว่างทางการพัฒนา	 สร้าง

ประชาคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน	(Creating	a	Caring	and	Sharing	Community)

ข้อก�าหนดตามกฎบัตรอาเซียน	(ASEAN	Charter)	ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหลาย

ด้าน	 โดยเฉพาะความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นของสมาชิกประชาคมอาเซียน	 ซ่ึงจะเป็นผลประโยชน์ของ

ประชาชนในชาติทั้งด้านการเมืองการปกครอง	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคมและวัฒนธรรม	 น�าไปสู่ความเข้ม

แข็งของประชาคมอาเซียนและความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ	ของโลก

เน่ืองจากผูว้จัิยเหน็ว่านกัศกึษาไม่ค่อยกระตอืรอืร้นทีจ่ะแสวงหาความรูใ้นด้านภาษาของเพือ่นบ้าน	

ด้านเศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	การเมือง	การปกครองเท่าที่ควร	พร้อมทั้งได้สอบถามโดยการออกแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์	ซึ่งท�าให้ทราบว่านักศึกษามีความสนใจในระดับอาเซียนค่อนข้างน้อย	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจทีจ่ะศึกษาสถานการณ์การปรบัตัว	และเตรยีมการของนักศึกษามหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือ	 ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ในปี	2558	นี้	 เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น	 เสนอแนะต่อผู้ส่วนเกี่ยวข้อง

และมหาวิทยาลัยต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพือ่ศกึษาการปรบัตวัและเตรียมการของนกัศกึษามหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวและการเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออก

เฉียงเหนือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	จ�าแนกตามเพศ	และระดับการศึกษา

2.3		 เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อเสนอแนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน

การปรับตัวและเตรียมการในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		 นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนัมคีวามคิดเหน็ต่อการปรับตวัและเตรียมการของนกัศึกษามหาวิทยาลยั 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	แตกต่างกัน

3.2		 นักศึกษาทีมี่ระดับการศึกษาต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการปรบัตวัและเตรยีมการของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1		 ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวและเตรียมการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัย

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในการก้าวเข้าสูก่ารเข้าร่วมประชาคมอาเซยีน	ได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ

4.2		 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยในการที่จะแก้ไข/

ปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเข้าร่วมประชาคม

อาเซียน
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5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1		 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 ได้แก่	 นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ทีล่งทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษาที	่2/2557	จ�าแนกเป็นระดบั

ปริญญาตรี	 จ�านวน	2,763	คน	และระดับบัณฑิตศึกษา	จ�านวน	431	คน	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	3,194	คน 

ผูวิ้จยัได้ก�าหนดขนาดของกลุม่ตัวอย่างโดยใช้หลกัร้อยละ	(%)	ในระดับปรญิญาตรซีึง่ประชากรเป็นนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรีที่มีลักษณะเหมือนกัน	 (Homogenous)	ผู้วิจัยจึงก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ร้อยละ	

(%)	 ขั้นต�่าของระดับนี้	 คือ	 10	%	ส่วนระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีนักศึกษาหลายหลักสูตร	 ประชากรมีความ

หลากหลายแตกต่างกนัทัง้โดยฐานะทางสงัคมและหน้าทีก่ารงาน	(Heterogeneous)	ผูว้จิยัจงึก�าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างที่ร้อยละ	(%)	ขั้นสูงสุดของระดับบัณฑิตศึกษาเป็น	30%	(ทิพยา	กิจวิจารณ์,	2552,	หน้า	

35-36)	ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	410	คน	

5.2		 ขอบเขตของเนื้อหา	 ประกอบด้วย	 องค์ประกอบในการปรับตัว	 และเตรียมการในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	6	ด้าน	ได้แก่	1)	การเตรยีมด้านลกัษณะนสิยั	2)	การสร้างโอกาสในการเพิม่พนูสมรรถนะ

ในตน3)	การเตรียมตนเองด้านแนวคดิและทศันคต	ิ4)	การเตรยีมตนเองด้านการเรยีนรู	้5)	การตดิตามข้อมลู

ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	 และความรูที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านอีก	 9	

ประเทศ	และ	6)	ด้านการรู้จักตนเอง

5.3		 วิธีด�าเนินการวิจัย	การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย	8	ขั้นตอน	ดังนี้

	 	 ขั้นตอนที่	 1	 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดกรอบ	 (Conceptual	

Framework)

	 	 ขั้นตอนที่	 2	 สร้างเครื่องมือ	 ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

5	 ระดับ	 (Ratting	 Scale)	 เพื่อสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวและการเตรียมการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนประกอบด้วย	6	ด้านๆ	ละ	5	ข้อ	จ�านวน

ข้อค�าถามทั้งหมด	30	ข้อ

	 	 ส่วนการหาคุณภาพของเครื่องมือใช้วิธี	 IOC	(Index	Item-Objective	Congruence)	โดย

ขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 5	 ท่าน	 ได้ค่า	 IOC	 ระหว่าง	 0.80-1.00	 และน�าเคร่ืองมือท่ีผ่าน 

ผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น	จ�านวน	30	คนได้

ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.98	

  ขัน้ตอนที	่3	ผูว้จัิยได้น�าแบบสอบถามจากขัน้ตอนที	่2	มาปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญและผลิตให้เพียงพอกับจ�านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยขอความอนุเคราะห์จาก

คณบดีทุกคณะเพื่อเก็บข้อมูลให้ได้ครบ

	 	 ขั้นตอนที่	 4	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์	 เพื่อหาค�าตอบ

เกีย่วกบัการปรบัตวัและเตรยีมการของนกัศกึษาในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	รวมถงึการเปรยีบเทยีบเพือ่

ตอบสมมติฐาน	และข้อเสนอแนะจากค�าถามแบบปลายเปิด	ดงันัน้	จงึใช้สถติ	ิท้ังความถี	่อตัราส่วนร้อยละ	(%) 

รวมถึงค่าเฉลี่ย	 (Mean)	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	Deviation)	การทดสอบสมมติฐานด้วย	

t-test	(Independent)	และ	F-test	(One-Way	ANOVA)
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	 	 ขัน้ตอนที	่5	การเขยีนรายงานการวจิยั	ผูว้จิยัจะรวบรวมเอกสารทัง้ปวงทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่เขยีน

รายงานการวิจัย	(Report)	ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย	

	 	 ขั้นตอนที่	6	การท�าประชาพิจารณ์	(Public	Hearing)	ผู้วิจัยจะท�าประชาพิจารณ์	เพื่อเสนอ

ผลการศกึษาค้นคว้าและข้อเสนอแนะต่อประชาคมชาวมหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เพือ่ขอรับฟัง

ข้อเสนอแนะและการจัดท�ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป

6.  ผลการวิจัย

6.1		 การปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อความ

พรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีนโดยรวมมกีารปรบัตัวและเตรียมการอยูใ่นระดบัมาก	โดยดา้นที่มกีารปรับตัวและ

เตรียมการสูงสุด	ได้แก่	ด้านการเตรียมด้านลักษณะนิสัย	รองลงมาคือ	ด้านการเตรียมตนเองด้านการเรียนรู ้

ด้านการรู้จักตนเอง	 ด้านการเตรียมตนเองด้านแนวคิดและทัศนคติ	 ด้านติดตามข้อมูลข่าวสารความ

เคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต�่าสุดคือ	ด้านการสร้างโอกาสในการเพิ่มพูน

สมรรถนะในตน

6.2		 ผลการเปรยีบเทยีบการปรบัตัวและเตรยีมการของนกัศกึษา	พบว่า	1)นักศกึษาระดับปรญิญา

ตรีและระดับบัณฑิตศึกษามีการปรับตัวและเตรียมการแตกต่างกันในด้านการรู้จักตนเองส่วนด้านอื่นๆ	 

ไม่แตกต่างกัน	 เช่นเดียวกับนักศึกษาเพศชายเพศหญิง	 ซึ่งมีการปรับตัวและเตรียมการไม่แตกต่างกัน	 

2)	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเอก	หลักสูตรปริญญาโทและ	ป.บัณฑิต	 (วิชาชีพครู)	 

มกีารปรบัตวัและเตรยีมตนเองด้านแนวคดิและทศันคต	ิและด้านการรูจ้กัตนเองแตกต่างกนัอย่างมใีนส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนด้านอื่น	ๆ	ไม่แตกต่างกัน

6.3		 ข้อเสนอแนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการปรับตัวและเตรียม

การในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนมีดังนี้	 1)	 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์สอนหรือคอย

แนะน�านักศึกษาในองค์ประกอบในด้านลักษณะนิสัยและด้านการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาให้ดียิ่งข้ึนไปอีก	 

2)	มหาวิทยาลัยควรส่งเสรมิอาจารย์กระตุ้นให้นักศกึษาได้เตรยีมความพร้อมทีจ่ะเข้าไปหาท�างานในประเทศ

อาเซยีนเพิม่มากขึน้	3)	มหาวทิยาลยัควรเปิดหลกัสูตรระยะส้ันเพิม่เตมิ	สอนภาษาของกลุม่ประชาคมอาเซยีน

ให้กบันกัศกึษา	4)	อาจารย์ในมหาวิทยาลยัควรเพิม่เตมิความรู้แก่นกัศกึษาให้มคีวามรู	้เข้าใจในประวติัศาสตร์	

ละวฒันธรรมของกลุม่สมาชกิเพือ่นบ้านและได้เรยีนรูส้งัคมอาเซยีน	5)	มหาวทิยาลยัควรจดัหาตลาดแรงงาน

ในประเทศสมาชดิอาเซยีนให้แก่นกัศกึษา	โดยจดัหาข่าวสารต่าง	ๆ 	มาตดิบอร์ดแนะน�านกัศกึษาเป็นประจ�า	

6)	 มหาวิทยาลัยควรท�า	MOU	 สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้าน	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มี

โอกาสเข้าไปศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ง่ายข้ึน	 และ	 7)	 มหาวิทยาลัยควรเปิดศูนย์ภาษาอาเซียน	

(ASEAN	Languages	Center)	เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้หรือพัฒนาตนเองตลอดเวลา

7.  อภิปรายผลการวิจัย

7.1		 นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการปรับตัวและเตรียมการในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ผู้วิจัยเรียงล�าดับจากด้านท่ีมีการปรับตัวและเตรียมการสูงสุด	
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ได้แก่	ด้านลกัษณะนสิยั	การเตรยีมตนเองด้านการเรยีนรู	้การรูจ้กัตนเอง	การเตรยีมตนเองด้านแนวคิดและ

ทัศนคติ	ด้านติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	และด้านการสร้างโอกาสใน

การเพิ่มพูนสมรรถนะในตนเอง	เหตุผลก็คือ	ด้านลักษณะนิสัย	เป็นประเด็นส�าคัญในการเข้าร่วมประชาคม

อาเซียนซึ่งมีความจ�าเป็นต้องให้เกียรติและเคารพผู้อื่น	 ชาติสมาชิกอื่นที่ต่างวัฒนธรรม	 นอกจากนี้ยังต้อง

พัฒนาตนเองทางวิชาการ	และวิชาชีพจึงจะอยู่รอดได้	ดังนั้น	การเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เสียโอกาสใน

การท�างานจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น	รวมถึงการมีวินัยในการท�างานพัฒนาตนเองอยู่เสมอจึงจะท�างานร่วมกับผู้อื่นที่

ต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข	 ส่วนประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ	 ท่ีลดหลั่งลงไป	

อาทิ	 การเตรียมตนเองด้านการเรียนรู้	 การรู้จักตนเอง	 การเตรียมตนเองด้านทัศนคติ	 ด้านติดตามข้อมูล

ข่าวสารความเคลื่อนไหวเก่ียวกับประชาคมอาเซียน	 ก็เป็นความจ�าเป็นเพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกับการปรับตัว

เข้ากับสังคมใหม่	 หรือการแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองก็ล้วนเป็นสิ่ง

จ�าเป็นการปรับทัศนคติในการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นรวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเพื่อ

ต่าง	ๆ	ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

	 	 ส่วนในด้านการสร้างโอกาสในการเพิ่มพูนสมรรถนะในตนเองซึ่งมีค่าเฉลี่ยต�่าสุดนั้น	 

เป็นประเดน็ทีส่ะท้อนให้เหน็สมรรถนะของนกัศกึษาในปัจจบุนั	และอยากทีจ่ะศกึษาเพือ่เตรยีมพร้อมเตรยีมตัว 

ได้ด้วยตนเอง	อาทิ	การสร้างทักษะและประสบการณ์ในการสื่อสารด้านภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาไทย

ในกลุ่มประชาคมอาเซยีน	เช่น	ภาษาจนี	ภาษาญีปุ่น่	ภาษาเกาหล	ีเป็นต้น	และแม้แต่ภาษาในกลุม่ประชาคม

อาเซียนนักศึกษายังต้องเตรียมตัวอยู่อีกมากจึงจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ	อีกท้ังยังไม่มี

ทกัษะ	ประสบการณ์ในการท�างานร่วมกบัสมาชกิประชาคมอืน่	ทีน่อกเหนอืจากความรูแ้ละประสบการณ์ใน

ด้านการเตรียมตนเอง	 และแม้กระทั่งภาษาอังกฤษท่ีนักศึกษามีทักษะและมีโอกาสก็ยังมีการเตรียมตัวและ

เตรียมการอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา	 แต่อย่างไรก็ตามความสามารถด้านการส่ือสารเทคโนโลยี

และสารสนเทศก็อยู่ในภาวะที่น่าพอใจ	นักศึกษามีการปรับตัวเตรียมการสูงกว่าประเด็นอื่น

	 	 ด้วยเหตุผลข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ศักดิ์	ศรีวรกุล	(2557,	หน้า	139)	ที่ศึกษา

เรือ่ง	การพฒันาภาพลกัษณ์มหาวทิยาลยัภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืในมมุมองของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน	ปี	2558	ผลการวจิยัพบว่า	การพฒันาภาพลกัษณ์มหาวทิยาลัยภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือในมุมมองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์อันพึงประสงค์ทั้ง	 5	

ยุทธศาสตร์ที่เน้นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.2		 ผลการเปรียบเทียบการปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพศชาย	 และเพศหญิง	

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	พบว่า	โดยรวมมีระดับการปรับตัวและเตรียมการเท่า	ๆ	กัน	(ชาย =	3.75,	

หญิง	 =	3.74)	แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	มีนักศึกษาเพศชายมีการปรับตัวและเตรียมการสูงกว่า

เพศหญิงในด้าน	 1)	 การสร้างโอกาสในการเพิ่มพูนสมรรถนะในตน	 2)	 การเตรียมตนเองด้านแนวคิดและ

ทัศนคติ	 และ	 3)	 การติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ส่วนนักศึกษาเพศ

หญิงมีการปรับตัวและเตรียมการมากกว่าเพศชายในด้านการเตรียมการด้านลักษณะนิสัยและการเตรียม

ตนเองด้านการเรียนรู้	ส่วนประเด็นการรู้จักตนเองนักศึกษาทั้งสองเพศ	มีการปรับตัวและเตรียมการพอๆ	กัน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

	 	 แต่อย่างไรกต็ามเมือ่น�าข้อมลูการปรบัตวัและเตรยีมการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนของนกัศกึษา

ทั้งสองเพศมาพิจารณาเปรียบเทียบกันโดยวิธีทางสถิติ	 พบว่า	 ไม่แตกต่างกันโดยรวมและรายด้าน	 เหตุผล

อาจเป็นไปได้ว่า	นกัศกึษามหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืแม้จะมเีพศแตกต่างกนั	แต่กเ็ป็นนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยเดียวกัน	 อยู่ในสังคมเดียวกัน	ประเทศเดียวกัน	 ศาสนา	ภาษาที่ใช้	 แม้กระทั่งโอกาสทางการ

เรยีนรู้ยงัขาดทกัษะหรอืประสบการณ์ในต่างประเทศ	หลกัสตูรต่าง	ๆ 	ทีม่หาวทิยาลยัจดัให้มกีไ็ม่ได้บอกหรอื

จ�าเพาะส�าหรบันกัศกึษาเพศใด	เพศหนึง่	ซึง่เรือ่งนีส้อดคล้องกบังานวจัิยของพงษ์ศกัดิ	์ศรวีรกลุ	(2557,	หน้า	145) 

ในประเด็น	การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประกอบด้วย	นักศึกษาเพศชาย	

และเพศหญิง	ต่างเห็นตรงกันว่า	ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาอยู่ในระดับดีมากทุกกลุ่ม

7.3		 ผลการเปรียบเทียบการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�าแนกตามระดับการศึกษา	พบว่า	โดยภาพรวมนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากกว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	( =	4.00,	และ	 =	3.75	ตามล�าดับ)	และเมื่อจ�าแนกเป็น

รายด้านก็พบว่า	การปรับตัวและการเตรียมการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสูงกว่าระดับบัณฑิตศึกษาใน

ทกุด้านเช่นเดยีวกัน	แต่เมือ่น�าค่าเฉลีย่มาเปรยีบเทยีบในทางสถติ	ิพบว่า	การปรบัตวัและการเตรยีมการของ

นักศึกษาทั้งสองระดับ	ไม่แตกต่างกัน

	 	 เหตุผลทีม่กีารปรบัตัวและเตรียมการของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรอียูใ่นระดับทีม่ากกว่าและ

เหน็ได้ชดัเจนนกัศกึษาระดับนีม้คีวามจ�าเป็นต้องเตรยีมตวัด้านลกัษณะนสิยั	คอืต้องกระตอืรอืร้นทัง้ทางด้าน

วิชาการและวิชาชีพมิเช่นนั้นจะเสียโอกาสในการท�างานทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 รวมถึงด้านแนวคิด

และทศันคตกิมี็ความจ�าเป็นต้องเสาะหาความเป็นตวัของตวัเอง	ซึง่แตกต่างจากนกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษา

ที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันทั้งระดับสังคมเศรษฐกิจ	ดังนั้น	ในประเด็นต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับการปรับตัว	และ

เตรียมการไม่ว่าเป็นด้านใดก็ตามเห็นได้ชัดเจนว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีซ่ึงเป็นผู้ท่ียัง	 “ไม่อยู่ตัว”	 หรือ	

“ลงตัว”	 เกี่ยวกับการงานอาชีพ	 จึงมีความตื่นตัว	ปรับตัว	 เตรียมการมากกว่าระดับบัณฑิตศึกษาผู้ซึ่งค่อน

ข้างมคีวาม	“อยูต่วั”	แล้วเกีย่วกบัการท�างานหรอืพืน้ฐานอาชพี	แต่อย่างไรกต็าม	เม่ือพจิารณาเปรยีบเทยีบ

ลึกลงไปอีกก็พบว่า	การปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษาทั้งสองระดับมีประเด็นต่าง	ๆ	ไม่ต่างกัน

7.4		 ผลการเปรยีบเทยีบการปรบัตัวและเตรยีมความพร้อมของนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีเ่รยีน

ต่างหลักสตูร	คอืหลกัสตูรระดับปรญิญาเอก	ระดบัปรญิญาโท	ระดบั	ป.บณัฑติ	(วชิาชพีคร)ู	พบว่า	นกัศกึษา

ระดับปริญญาโท	 ซึ่งประกอบด้วย	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 หลักสูตร	 รัฐประศาสนศาสตรมหา

บัณฑิต	 และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 มีการปรับตัวและการเตรียมการอยู่ในระดับท่ีมากกว่า

นักศึกษาหลกัสตูรอืน่ๆ	เมือ่เรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่การปรบัตวัและการเตรยีมการหลกัสูตรระดับปรญิญาโท	

หลักสตูรระดบั	ป.บณัฑติ	(วชิาชพีคร)ู	และหลกัสตูรปรญิญาเอก	แต่ทัง้สามหลกัสตูรต่างกม็ค่ีาเฉลีย่ของการ

ปรับตวัและเตรยีมการอยูใ่นระดับมาก	อย่างไรกต็าม	เมือ่พจิารณาวเิคราะห์เปรยีบเทียบโดยใช้สถิต	ิF	–	test	

(One	–	way	ANOVA)	พบว่า	1)	โดยภาพรวมการปรับตัวและการเตรียมการไม่ต่างกัน	(P	›	0.05)	แต่เมื่อ

พิจาณาเป็นรายด้านพบว่า	 การนปรับตัวและการเตรียมการแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	

0.05	(P	‹	0.05)	ในด้านการรู้จักตนเอง	และด้านการเตรียมตนเองด้านแนวคิดและทัศนคติ
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	 	 เหตุผลทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะอาจมาจากการตระหนกัในความจ�าเป็นท่ีประเทศไทยมคีวามจ�าเป็น

ต้องเข้าร่วมประชาคมอาเซยีนในปี	2558	นี	้ดังนัน้	นกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษาไม่ว่าจะศกึษาอยูใ่นหลกัสูตร

ใดก็ตามจ�าเป็นต้องปรับตัวและเตรียมการในทุก	 ๆ	 ด้าน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านลักษณะนิสัยส่วนตน	 

การสร้างสมรรถนะในตน	การติดตามความเคลื่อนไหวของประชาคมอาเซียนร่วมกับผู้อื่นได้

	 	 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น	สอดคล้องกบังานวจิยัของพงษ์ศักดิ	์ศรวีรกลุ	(2557,	หน้า	139-140)	

ที่พบว่า	 ทัศนคติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ไม่ว่าหลักสูตร	

ป.บัณฑิต	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	ต่างก็มีทัศนคติต่อการพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อยู่ในระดับมาก	ส่วนในประเด็นที่ด้านการรู้จักตนเอง	และการเตรียมตนเองด้าน

แนวคิดและทัศนคติ	 การปรับตัวและการเตรียมการของนักศึกษาท้ังสามหลักสูตร	 แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคญั	ทัง้สองกรณ	ีเมือ่พจิารณาเป็นรายคู	่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนยัส�าคัญเฉพาะในด้านการรูจ้กัตนเอง	

โดยทีน่กัศกึษาระดบัปรญิญาโทมรีะดบัการปรบัตวัและการเตรยีมการอยูใ่นระดบัทีม่ากกว่านักศกึษาระดบั

ปริญญาเอกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ส่วนรายคู่อื่น	 ๆ	 ด้านการเตรียมตนเองด้านแนวคิดและทัศนคติ	 

การปรับตัวและการเตรียมการไม่แตกต่างกัน	 กรณีการค้นพบข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ศักดิ	์ 

ศรวีรกลุ	(2557,	หน้า139)	ทีพ่บว่า	ทศันคตขิองนกัศกึษามหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีม่ต่ีอภาพ

ลักษณ์ของการพัฒนาภาพลักษณ์มีลักษณะกระจาย	แม้จะจัดอยู่ในระดับดีมาก

8.  ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยการปรับตัวและการเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ปี	2558	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

8.1		 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 8.1.1		มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้สอนและคอยแนะน�านักศึกษาใน 

องค์ประกอบด้านลักษณะนิสัย	และด้านการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

	 	 8.1.2		มหาวิทยาลัยควรควนส่งเสริมให้อาจารย์กระตุ้นนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมที่จะ

เข้าไปท�างานในประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

	 	 8.1.3		มหาวทิยาลยัควรเปิดหลกัสตูรระยะสัน้เพิม่เตมิสอนภาษาของกลุม่ประชาคมอาเซยีน

ให้กับนักศึกษา

	 	 8.1.4	 อาจารย์ในมหาวิทยาลยัควรเพิม่เตมิความรูใ้ห้แก่นกัศกึษาให้มคีวามรูแ้ละความเข้าใจ

ในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มสมาชิกเพื่อนบ้านและได้เรียนรู้สังคมอาเซียน

	 	 8.1.5	 มหาวิทยาลัยควรจัดหาตลาดแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียนให้แก่นักศึกษาโดย

จัดหาข่าวสารต่าง	ๆ	มาติดบอร์ดแนะน�านักศึกษาเป็นประจ�า

	 	 8.1.6	 มหาวทิยาลยัควรท�า	MOU	สร้างเครอืข่ายกบัมหาวทิยาลยัเพือ่นบ้านเพือ่เปิดโอกาส

ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ง่ายขึ้น

	 	 8.1.7	 มหาวิทยาลัยควรเปิดศูนย์ภาษาอาเซียน	 (ASEAN	 Languages	 Center)	 เพื่อให้

นักศึกษาได้ใช้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 8.2.1		ควรศึกษาเพื่อหาแนวทางการปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในด้านท่ีดีอยู่แล้วให้คงอยู่อย่างย่ังยืน	 อาทิด้าน

การเตรียมการด้านลักษณะนิสัย	 ด้านการเตรียมตนเองด้านการเรียนรู้	 ด้านการเตรียมตนเองด้านแนวคิด

และทัศนคติ

	 	 8.2.2		ควรศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาการปรับตัวและเตรียมการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ในด้านการสร้างโอกาสในการ

เพิ่มพูนสมรรถนะในตน	เพราะด้านนี้ได้ค่าเฉลี่ยต�่าสุดทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

	 	 8.2.3		ควรศึกษาวจัิยเชงิปฏบิติัการของนกัศกึษาในการใช้ภาษาสือ่สารหรอืวฒันธรรมในการ

ปฏิบัติหน้าที่ท�างานเพื่อให้สามารถท�างานได้ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะ

ในตนเองต่อไป
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การศึกษาไทยในปัจจุบัน 

(Current Thai Studies)

ดร.ประหยัด	พิมพา

Dr.Prayad	PimPa

ส�านักงานศึกษาธิการภาค	10	อุดรธานี	

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาการกระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ

การศึกษาไทยในปัจจุบันมีการจัดการศึกษาตามบริบทของการจัดการศึกษาอันเป็นไปตามแผน 

การศึกษาของชาติ	 คือ	 พัฒนาคน	พัฒนาครูอาจารย์	 พัฒนาสังคม	 ในหลากหลายรูปแบบที่เน้นการมีส่วน

ร่วมขององค์กรภาครัฐและเอกชน	 เป็นการจัดการศึกษาท่ีเน้นด้านอาชีวศึกษามากข้ึน	 การมุ่งเน้นให้มีการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปริญญาตรีเพื่อเน้นการมีงานท�าโดนอาศัยปัจจัยหลักในองค์กรหลักจาก

ภายนอกหลายปัจจยัเช่น	ปัจจยัด้านเทคโนโลย	ีด้านเศรษฐกจิ	ด้านระบบราชการ	ด้านการเมอืงการปกครอง	

ด้านคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงส่งผลให้จัดระบบบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการรูปแบบใหม่	 โดยบูรณาการ

องค์กรหลักของกระทรวงทั้ง	5	องค์กรหลัก	โดยให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุด	กระจาย

อ�านานไปสู่ส่วนภูมิภาคไปยังศึกษาธิการภาค	1-18	โดยแต่ระภาคจะประกอบไปด้วยกลุ่มจังหวัด	ในแต่ละ

จังหวัดมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่ายก�ากับดูแลหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด	เขตพื้นที่และสถานศึกษา

ซึ่งเป็นการกระจายอ�านาจโดยให้มีการก�ากับควบคุมดูแลกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น

ค�าส�าคัญ : การศึกษาไทยในปัจจุบัน

1.  บทน�า

หน้าทีห่ลกัในการจดัการศกึษาของประเทศไทยของกระทรวงศกึษาธิการ	รวมทัง้นโยบายด้านการ

ศึกษาจากพรรคการเมืองในประเทศไทย	ท�าให้สรุปได้ว่า	 ภาพอนาคตการศึกษาไทย	 การศึกษาเป็นเครื่อง

มอืในการพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนไทย	เป็นการเพิม่ต้นทุนทางสังคมใหแ้ก่ประเทศ	การมีสว่นร่วมของทกุ

ภาคส่วนของสังคมในการจัดการศกึษา	โดยเน้นให้เดก็เป็นคนด	ีคนเก่ง	มคีวามสขุ	มคีณุธรรม	อาศัยการสอน

ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเกิดการบูรณาการวิชา	ต่างๆเข้าด้วยกันเป็นสหวิทยาการ

เพื่อให้การศึกษาสอดคล้องกับวิถีชีวิต	 ความต้องการของผู้เรียน	 และชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด	 และเพื่อ 

ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ	 จึงต้องมีการกระจายอ�านาจการจัดการศึกษาไปยังท้องถิ่นอย่างเต็ม 

รูปแบบในอนาคต	 นอกจากนั้นในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน	 เพื่อให้สอดคล้องกับ	 

การด�าเนินชวีติ	และเทคโนโลยสีารสนเทศจะมบีทบาทอย่างยิง่ในระบบการศกึษาในอนาคต	เสน่ห์	แตงทอง	

(2542,	หน้า	27)	
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อย่างไรก็ตาม	ปรัชญาหลักๆ	ของแผนการศึกษาแห่งชาติมักจะเน้นและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	

หรือกรอบของการบูรณาการร่วมกันในเรื่องของการศึกษา	ศิลปวัฒนธรรม	และเรื่องอื่นได้แก่

1.		การพัฒนาคน	 จะเน้นการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง	 ดี	 มีความสุข	 มีความภูมิใจในความเป็นไทย	 

รวมทั้งมีความศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย	รังเกียจการทุจริต	ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง

2.		การพัฒนาครู	คณาจารย์	และบุคลากรทางการศึกษา	จะมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาครู	เพื่อน�า

ไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

3.	 การพัฒนาสังคม	และสิ่งแวดล้อม	ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรมจริยธรรม	และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.	 การพัฒนาก�าลังคน	 ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ใช้	 ภาคอุตสาหกรรมบริการ	 

ภาคเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ	โดยมีการก�าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

5.		การมส่ีวนร่วม	ทัง้ในส่วนของภาครฐั	เอกชน	หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และสถาบนั

อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	สถาบันศาสนา	สถาบันครอบครัว	เป็นต้น

6.		การเตรียมประเทศไทยให้เดินหน้าไปสู่ความพร้อมในการสร้างประชาคมอาเซียน	 โดยอย่าง

น้อยที่สุดที่จะต้องท�าในเวลานี้คือ	ควรจะต้องมีการเร่งรัดก�าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาในระดับ

ต่างๆ	ซ่ึงในขณะนีร้ะดับอดุมศึกษาได้จัดท�าและประกาศใช้แล้วคอื	TQF	(Thai	Qualifications	Framework	

หรือ	 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)	 และต้องไปเน้นระดับอาชีวศึกษาต่อไปด้วย	 

ขณะเดียวกันต้องมีการผลักดันให้กลุ่มประเทศอาเซียนมี	 TQF	 กลางเกิดข้ึนด้วย	 (พิตติภรณ์	 สิงคราช,	 

การศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน,	ออนไลน์)

อย่างไรก็ตาม	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพได้นั้น	 ไม่สามารถจะจ�ากัดอยู่แค่การ	

ให้การศึกษาได้เท่านั้น	รายงานการพัฒนาโลกได้ระบุว่า	สิ่งส�าคัญที่สุดที่ภาครัฐจะต้องค�านึงถึง	3	ประการ

ค�าถามคือ	1)	โอกาส	2)	สมรรถนะ	และ	3)	โอกาสเป้าหมายส�าคัญของการบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต

จึงเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	โดยกรอบนโยบายของรัฐจะช่วยสนับสนุนในการพัฒนา

ทนุ	มนุษย์แก่เยาวชน	เพือ่ให้สามารถก้าวผ่านช่วงเปลีย่นในชวีติของเยาวชนไปได้	และพร้อมเป็นก�าลงัส�าคญั

ของประเทศชาติต่อไป	

2. ปัจจัยภายนอกกับแนวโน้มการศึกษา

ปัจจัยต่างๆ	 ที่มีผลต่อแนวโน้มของการศึกษาในประเทศ	 แท้จริงแล้วไม่ได้มีเพียงเรื่องของ

กระบวนการสอน	 ครูผู้สอน	 หรือตัวเด็กเองเท่านั้น	 แต่รวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่ส�าคัญและมีผลกับความ

ส�าเร็จ	 และการพัฒนาของการศึกษาในประเทศจะพัฒนาได้ดีข้ึนมากน้อยเพียงใด	 จะเจริญทัดเทียมหรือ

มากกว่าประเทศอื่นๆได้นั้นจึงจ�าเป็นจะต้องวิเคราะห์ศึกษาปัจจัยภายนอกต่างๆด้วย	 ดังเช่น	 5	 ประการท่ี

ส�าคัญที่มีผลต่อแนวโน้มของการศึกษาไทยในอนาคต	ดังต่อไปนี้

1.		ปัจจัยด้านเทคโนโลยี	ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อการก�าหนดคุณสมบัติและคุณภาพ

ของแรงงานใน	 อนาคต	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลยีการขนส่ง	 เทคโนโลยีการผลิต	 นาโนเทคโนโลยี	

เทคโนโลยชีวีภาพ	ฯลฯ	มคีวามก้าวหน้าข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่เทคโนโลยเีหล่านีม้ปีระโยชน์ในการเพิม่ศกัยภาพ
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การแข่งขันของประเทศ	 ดังน้ันการจัดการศึกษาจึงต้องมีการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่	 ๆ 

ในหลักสูตรการเรียนการสอน	และปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

2.		ปัจจัยด้านเศรษฐกิจปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและ	ตลาดการศึกษา	เนื่องจาก

การก�าหนดลักษณะของแรงงานที่ต้องการ	อาทิ	เศรษฐกิจ	ใหม่	จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมใหม่	ๆ	ซึ่งต้อง

อาศัยการวิจัยและพัฒนา	ดังนั้น	การศึกษาต้องพัฒนาคนให้มีทักษะการท�าวิจัย	ให้สามารถสร้างนวัตกรรม

ใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ	การเปิดเสรี	ทางการค้าและการลงทุน	เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า	และเงิน

ลงทนุจากต่างประเทศมากขึน้	ประเทศต่าง	ๆ 	ไม่เพยีงแต่ต้องลดการกดีกนัการแข่งขนัเท่านัน้	ยงัต้องแข่งขนั

กนัด้วยสนิค้าทีม่คีณุภาพ	ซึง่ต้องอาศยัแรงงานทีม่ฝีีมอื	มทีกัษะความสามารถทีห่ลากหลาย	เช่น	ความรูด้้าน

เทคโนโลยี	ภาษาต่างประเทศ	การบริหาร	ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

3.		ปัจจัยด้านระบบราชการ	การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาเคลื่อนไป	อย่างยากล�าบาก	เนื่องด้วย

ระบบราชการเป็นอปุสรรค	ซึง่เกดิจากความล่าช้าในการประสานงาน	เนือ่งจากการท�างานตามระบบราชการ

ไทยมักท�างานแบบต่างคนต่างท�าไม่ไปในทิศเดียวกัน	นอกจากนี้	ยังมีลักษณะของการรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง

มากเกินไป	การท�างานแบบราชการ	ที่ยึดกฎระเบียบตายตัว	ขาดความยืดหยุ่น	และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารการศึกษา	และครูบางส่วนที่ไม่ยอมปรับตัว

4.		ปัจจัยด้านการเมือง	กลา่วกันว่า	การปฏิรูปหรือพัฒนาการจัดการศึกษาจะส�าเร็จหรือล้มเหลว	

ขึ้นอยู่กับการเมืองมากกว่าแนวทางและวิธีการ	 แต่หากการเมืองไทยมีเง่ือนไขบางประการท่ีเป็นอุปสรรค	 

จะส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาไทยไม่ก้าวหน้าหรือประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	บางครั้งผู้ที่เข้ามาด�ารง

ต�าแหน่งจึงมิใช่ผู้มีความรู้ในด้านการศึกษาอย่างแท้จริง	 ความไม่สอดคล้องของเป้าหมายของการ	 จัดการ

ศึกษากับเป้าหมายทางการเมือง	 เป้าหมายของนักการเมืองหลายคนคือ	 ต้องการคะแนนนิยม	 จึงมีนักการ

เมืองจ�านวนไม่น้อยท่ีไม่ด�าเนินนโยบายที่ให้ผลในระยะยาว	 เนื่องจากเสี่ยงท่ีจะท�าให้ตนเองไม่เป็นท่ีนิยม

ทางการเมือง	 ซึ่งนั่นหมายความรวมถึงนโยบายการศึกษา	ดังนั้นนักการเมืองจึงเลือกด�าเนินนโยบายท่ีเห็น

ผลในระยะสั้น	เพื่อท�าให้ตนเองได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกครั้ง	อันเป็นอุปสรรคยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาไทย

5.			ปัจจัยด้านวัฒนธรรม	สังคมไทยมีเงื่อนไขทางวัฒนธรรมหลายประการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ

พฒันาคณุภาพการจัดการศึกษาไทย	ดังเช่น	การขาดวฒันธรรมการมส่ีวนร่วม	สงัคมไทยในปัจจบัุนขาดความ

เหนียวแน่น	ขาดความร่วมแรงร่วมใจ	คนในสังคมจึงมองการศึกษาว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่เกี่ยวกับตนเอง	

รกัความสนกุและความสบาย	คนไทยส่วนใหญ่สนใจความบนัเทงิมากกว่าการแสวงหาความรู	้จงึเป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 อีกทั้งสังคมไทยยังมีลักษณะสังคมอุปถัมภ์	 เห็นแก่พวกพ้องมากกว่าส่วน

รวม	ผู้ซึ่งมีอ�านาจมักแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง	โดยที่ประชาชนไม่กล้าขัดขวาง	เพราะ

ต้องพึ่งพาอาศัย	ดังนั้น	 เมื่อมีการกระจายอ�านาจทางการศึกษา	อาจกลายเป็นแหล่งผลประโยชน์ให้กับผู้มี

อิทธิพลได้หากควบคุมไม่ดี	(เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์,	2556,	หน้า	11-15)

3.  แนวโน้มของการศึกษาไทย

การวิเคราะห์การศึกษาในประเทศภายใต้การใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ	พระราชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	

การศึกษาแห่งชาติ	รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	อีกทั้งความพยายามของทุกส่วนในการ
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มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาในประเทศที่ผ่านมานั้นสามารถมองให้เห็นถึงสภาพที่ยังไม่มีการพัฒนาอย่างชัดเท่า

ทีควร	จึงสามารถแบ่งแนวโน้มในอนาคตได้เป็นเป็น	2	ด้าน	คือ	ด้านบวกและด้านลบ	ต่อไปนี้

3.1  แนวโน้มด้านบวก

	 	 3.1.1		หลักสูตรใหม่เกิดขึ้นจ�านวนมาก

	 	 	 	 จากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	ท�าให้คนใน

สงัคมต้องการเพิม่ความรูค้วามสามารถให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง	จงึหนัมาสนใจศกึษาต่อในหลกัสตูรทีต่อบ

สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ	ดังนั้น	เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคมสถาบันการ

ศกึษาจงึมุง่พฒันาหลกัสตูร	ใหม่	ๆ 	อาท	ิหลกัสตูรทีบ่รูณาการระหว่างสองศาสตร์ขึน้ไป	เช่น	ระดบัอาชวีศกึษา

หลกัสตูรเดยีวจะมหีลายสาขาวชิา	เรยีนช่างยนต์จะผนวกการตลาดและการบัญชีเข้าไปด้วย	เป็นต้น	หลกัสตูร

ที่ให้ปริญญาบัตร	2	ใบ	และมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา

	 	 3.1.2		หลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มมากขึ้น	

	 	 	 	 เนือ่งจากสภาพยคุโลกาภวัิตน์ทีม่กีารเชือ่มโยงด้านการค้าและการลงทนุ	ท�าให้ตลาด

แรงงานในอนาคตต้องการคนที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ	 ส่งผลให้ความต้องการการศึกษาท่ี

เป็นภาษาสากลมีมากขึ้น	 ที่ส�าคัญการเปิดเสรีทางการศึกษา	 ยังเป็นโอกาสให้สถาบันการศึกษาจากต่าง

ประเทศเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย	และเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ	 เช่น	ภาษาอังกฤษ	ภาษา

จีน	 ภาษาญ่ีปุ่น	 ฯลฯ	 ยิ่งมีส่วนกระตุ้นให้หลักสูตรการศึกษานานาชาติมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากข้ึน	 

แต่เนื่องจากหลักสูตรนานาชาติมีค่าใช้จ่ายสูง	ดังนั้น	การเรียนในหลักสูตรนี้ยังคงจ�ากัดอยู่ในกลุ่มผู้เรียนที่มี

ฐานะดี

	 	 3.1.3		การจัดการศึกษามีความเป็นสากลมากขึ้น											

	 	 	 	 สภาพโลกาภิวัตน์ที่มีการเช่ือมโยงในทุกด้านร่วมกันท่ัวโลก	 ส่งผลให้เกิดการเคล่ือน

ย้ายองค์ความรู้	กฎกติกา	การด�าเนินการด้านต่าง	ๆ	ทั้งการค้า	การลงทุน	การศึกษา	เศรษฐกิจ	สังคม	และ

วัฒนธรรม	 เชื่อมต่อถึงกัน	 ประกอบการเปิดเสรีทางการศึกษา	 ส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลหลักสูตรการเรียน

การสอน	บคุลากรด้านการสอน	หลกัสตูร	จากสถาบนัการศกึษาต่างประเทศเข้าสู่ไทย	อนัมผีลท�าให้เกดิการ

เปรียบเทียบและผลักดันให้สถาบันการศึกษาไทยต้องพัฒนาการ	 จัดการศึกษาท่ีมีความเป็นสากลท่ีเป็นท่ี

ยอมรับ	อีกทั้งการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนกับนานาประเทศของไทย	ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการ

การศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล

	 	 3.1.4	 ความเหลื่อมล�้าด้านโอกาสทางการศึกษาลดลง										

	 	 	 	 เนื่องจากสภาพการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นกระแสระดับโลกเกิดขึ้น	ควบคู่กับ

คล่ืน	ประชาธิปไตยแผ่ขยายวงกว้างถงึไทย	รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ทีส่่งเสรมิการเพิม่สทิธเิสรภีาพแก่ประชาชน	

อีกทั้งสภาพการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนการสอน	ท�าให้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงคน

ได้อย่างกว้างขวาง	 อย่างไรก็ตาม	 อาจเป็นได้ว่าความเหลื่อมล�้าด้านโอกาสทางการศึกษาจะลดลงในกลุ่ม

สถาบนัการศกึษาของรฐั	ส่วนการจัดการศึกษาโดยสถาบนัการศกึษาเอกชน	ผูเ้รยีนทีค่รอบครวัมรีายได้น้อย

อาจเข้ารับบริการทางการศึกษาได้ลดลง	เนื่องจากค่าเล่าเรียนแพง
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	 	 3.1.5		 โอกาสรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น										

	 	 	 	 เมื่อเปิดเสรีทางการศึกษา	 จะก่อเกิดการแข่งขันในการจัดการศึกษาจากสถาบันการ

ศกึษาท้ังในและต่างประเทศมากขึน้	หากพจิารณาในแง่บวก	การเปิดเสรทีางการศกึษา	เป็นการสร้างโอกาส

ให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	 เนื่องด้วยสถาบันแต่ละแห่งจะแข่งด้านคุณภาพมากข้ึน	 โดยเฉพาะ

อย่างยิง่สถาบนัอดุมศกึษา	คณุภาพการศกึษาจะเพิม่ขึน้ค่อนข้างมาก	เนือ่งจากการเปิดเสรทีางการศกึษา	ที่

เปิดโอกาสให้สถาบนัอดุมศกึษาต่างชาตเิข้ามาเปิดการเรยีนการสอน	จงึเป็นแรงกดดนัให้สถาบนัอดุมศกึษา

ไทยต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

3.2		 แนวโน้มด้านลบ

	 	 3.2.1		การเพิ่มช่องว่างด้านคุณภาพในการจัดการศึกษา										

	 	 	 	 แม้ว่าสภาพ	การแข่งขนัทางการศกึษาจะเป็นแรงผลกัให้สถาบนัการศกึษาต่าง	ๆ 	เร่ง

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น	แต่เนื่องจากทรัพยากรตั้งต้นของแต่ละสถาบันการศึกษามี

ความแตกต่างกนั	ไม่ว่าจะเป็นความรูค้วามสามารถและปรมิาณของบคุลากรการศกึษา	งบประมาณ	เงนิทุน	

เทคโนโลย	ีสถานที	่ความมช่ืีอเสยีง	ส่งผลให้โอกาสพฒันาคุณภาพการศึกษาย่อมแตกต่างกนัด้วย	โดยเฉพาะ

สถาบันการศึกษาขนาดเล็ก	 หรือสถาบันการศึกษาท่ียังไม่มีความพร้อม	 มีทรัพยากรตั้งต้นไม่มาก	 ย่อมมี

ศักยภาพไม่เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพมากนัก

	 	 3.2.2		การผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของตลาด										

	 	 	 	 เนื่องจากความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีสูงขึ้น	และการพัฒนาไปสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐที่ต้องหาเลี้ยงตนเอง	มีอิสระในการบริหารและเปิดหลักสูตรเพื่อหาผู้เรียน

เข้าเรยีนให้ได้จ�านวนมาก	สิง่เหล่านีจ้ะส่งผลกระทบระยะยาวคอื	มบีณัฑติจบเป็นจ�านวนมากตลาดแรงงาน

ไม่สามารถรองรับได้หมด	โดยกลุ่มแรงงานระดับอดุมศกึษาท่ีไม่มคีณุภาพหรอืไม่จบจากสาขาท่ีตลาดแรงงาน

ต้องการ	จะถกูผลักสูแ่รงงานนอกระบบ	หรอืหาทางออกโดยเรยีนต่อระดบัสงูข้ึน	ซึง่อาจก่อเกิดภาวะแรงงาน

ระดับปริญญาโทและเอกไม่มีคุณภาพและล้นตลาดตามมา	เช่นกัน

	 	 3.2.3		การสอนทักษะการคิดและทักษะทางอารมณ์ยังไม่มีคุณภาพ											

	 	 	 	 สภาพ	เศรษฐกจิท่ีมุง่แข่งขนั	ท�าให้การจดัการศกึษามุง่พฒันาทางวชิาการเป็นส�าคญั	

ในขณะที่ระบบการศึกษาไทยยังไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนได้เท่าท่ีควร	 เนื่องจากการเรียน

การสอนยังมุ่งสอนให้ผู้เรียนคิดตามสิ่งที่ผู้สอนป้อนความรู้มากกว่าการคิดสิ่งใหม่	ๆ	ประกอบกับครูผู้สอนมี

ภาระงานมาก	 จนส่งผลต่อการพัฒนาบุคคลในด้านอื่น	 เช่น	 การพัฒนาเชิงสังคม	 รวมถึงการพัฒนาทักษะ

ทางอารมณ์	นอกจากน้ี	การใช้เทคโนโลยใีนกจิวตัรประจ�าวนัหรอืใช้ในการเรยีนการสอน	ท�าให้การปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างครูกับศิษย์ลดลง	 ส่งผลให้ช่องทางการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และทักษะทางสังคมของผู้เรียนลด

ลงด้วย

	 	 3.2.4		การสอนคุณธรรมจริยธรรมยังไม่มีคุณภาพ											

	 	 	 	 แนวคดิของทนุนยิมทีมุ่ง่แข่งขนัได้แพร่กระจายไปทัว่โลก	ส่งผลให้ผู้คนต่างมุง่แข่งขนั	

และพัฒนาความรูค้วามสามารถ	เพือ่ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานและมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ข้ึีน	ประกอบ

กบัสถาบนัการศกึษาจ�านวนมากมุง่พฒันาความรูท้างวชิาการ	และประเมนิผลการเรยีนทีค่วามสามารถทาง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

วิชาการ	จนอาจละเลยการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม	นอกจากนี้	 การไม่ได้มีผู้สอนที่รู้เชี่ยวชาญ

ด้านการสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงหรือมีคุณภาพ	 ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการสอนของวิชาคุณธรรม

จริยธรรมได้

	 	 3.2.5		การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ										

	 	 	 	 ก้าวสู่โลกไร้พรมแดนมากข้ึนเท่าใด	 ผู้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ	 เช่น	 ภาษา

อังกฤษ	หรือภาษาจีนที่ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกใช้ติดต่อสื่อสาร	 เจรจาต่อรอง	การค้า	การศึกษา	ฯลฯ	ย่อมมี

ความได้เปรียบ	ทั้งในเรื่องการติดต่อสื่อสารและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	อย่างไรก็ตาม	ปัญหาที่พบ

คอื	การสอนภาษาองักฤษ	และภาษาต่างประเทศของไทยยงัไม่มีคณุภาพเท่าทีค่วร	โดยเฉพาะภาษาองักฤษ

แม้ปัจจบุนัจะตืน่ตวัมากขึน้	แต่ยงัไม่ก้าวหน้าไปมากเท่าทีค่วร	เพราะทรพัยากรด้านบคุลากรสอนภาษาต่าง

ประเทศนี้ขาดแคลนมาก	 (ศ.ดร.เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์,	 แนวโน้มการศึกษาไทยในครึ่งทศวรรษ

หน้า,	ออนไลน์)

4.  สรุป

ประเทศไทยยังต้องการ	 การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม	

การกระจายงบประมาณที่เป็นธรรม	ปฏิรูปการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ	และสอดคล้องกับบริบท

ทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคมของประเทศ	 โดยความร่วมแรงร่วมใจทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆ	 

ทีเ่กีย่วข้อง	โดยเฉพาะด้านการพฒันากระบวนการเรยีนการสอนก็ควรให้สอดคล้องกบัการท�างานของสมอง

ของผู้เรียนและมีคุณภาพที่ใช้งานได้	 เช่น	 อาจจัดโครงการท่ีมุ่งพัฒนาครูอาจารย์	 ผู้บริหารการศึกษาอย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง	ทั้งในเรื่องการสร้างแรงจูงใจให้คนเก่ง	 คนดี	 อยากเข้ามาเป็นครู	 และสร้างความมั่นใจ	

และมั่นคงในอาชีพครูมากขึ้น	 เช่น	 ปฏิรูปการฝึกหัดคร	ู ปฏิรูปการคัดเลือก	 การท�างานแบบส่งเสริมความ

พอใจและความก้าวหน้าของครูด้วย	(ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ,	2560)

ผูเ้ขยีนมัน่ใจเป็นอย่างยิง่ว่า	หากวางรากฐานพฒันาการของชีวติตัง้แต่แรกเกดิ	และพฒันาศกัยภาพ	

ขดีความสามารถด้านต่างๆประเทศไทยเรากจ็ะมผีูท้ีเ่ข้ามาร่วมพฒันาชาตบ้ิานเมอืงอย่างแน่นอน	ดงันัน้การ

ศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่มุ ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มตามศักยภาพมี

พฒันาการทีส่มดลุทัง้ปัญญา	จติ	ใจ	ร่างกายและสงัคม	รวมไปถึงการอบรมจากผูป้กครองแนะน�าบตุรหลาน

อย่างถกูต้อง	ให้เลอืกเรยีนหรอื	อบรมบ่มนสิยัให้รกัการเรยีนรู้ทกุรปูแบบ	รกัการอ่าน	แสวงหาความสามารถ

พเิศษ	ทีช่ืน่ชอบและโดดเด่นของตวัเอง	เป็นการท�าให้เดก็รูส้กึรักและตัง้ใจเรยีนยิง่ขึน้ด้วย	อย่างไรกต็ามควร

ต้องศึกษาเพือ่ให้เข้าถงึผูเ้รยีนด้วยเพือ่ให้ได้รบัพฒันาการอย่างแท้จรงิ	ควรให้ผูเ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคราะห์แสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง	 อีกทั้งปลูกฝังการรักที่จะเรียนรู้ต่อไปอันเป็นคุณสมบัติที่	 ส�าคัญในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร

หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน

ดังนั้น	การศึกษาไทยในปัจจุบันจึงอาจสรุปได้	ดังนี้

1.		การศึกษาในปัจจุบัน

	 มีการจัดการศึกษาตามบริบทของการจัดการศึกษาอันเป็นปามแผนการศึกษาของชาติ	 คือ	

พฒันาคน	พฒันาครอูาจารย์	พฒันาสงัคม	ในหลากหลายรปูแบบทีเ่น้นการมส่ีวนร่วมขององค์กรภาครฐัและ
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เอกชน	เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นด้านอาชีวศึกษามากขึ้น	การมุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ระดบัปรญิญาตรเีพือ่เน้นการมงีานท�าโดนอาศัยปัจจยัหลกัในองค์กรหลกัจากภายนอกหลายปัจจยัเช่น	ปัจจยั

ด้านเทคโนโลยี	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านระบบราชการ	ด้านการเมืองการปกครอง	ด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งส่ง

ผลให้จัดระบบบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการรูปแบบใหม่	 โดยบูรณาการองค์กรหลักของกระทรวงทั้ง	

5	องค์กรหลัก	 โดยให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุด	กระจายอ�านานไปสู่ส่วนภูมิภาคไปยัง

ศกึษาธิการภาค	1-18	โดยแต่ระภาคจะประกอบไปด้วยกลุม่จงัหวัด	ในแต่ละจงัหวดัมศีกึษาธิการจงัหวดัเป็น

ฝ่ายก�ากับดูแลหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด	 เขตพื้นที่และสถานศึกษาซึ่งเป็นการกระจายอ�านาจโดย

ให้มีการก�ากับควบคุมดูแลกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น

2.		แนวโน้มการศึกษาไทย

	 หลังจากการจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหารจัดการปฏิรูปองค์การศึกษาของกระทรวง

ศกึษาธกิารแล้ว	การจดัการศกึษาไทยมแีนวโน้มทีจ่ะก้าวสูก่ารเป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้วและอาจจะเกดิการ

เปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มอนาคตทางการศึกษาไทยได้เป็นดังนี้

	 2.1		 เกิดการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการของไทย

	 2.2		มีหลักสูตรใหม่เกิดเพิ่มมากขึ้น

	 2.3		มีการบูรณาการหลักสูตรนานาชาติมีความเป็นสากลมากขึ้น

	 2.4		 เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น

	 2.5		 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา

	 2.6		 เกดิการแข่งขนัทางการศึกษาสงูข้ึน	เน้นด้านคณุภาพและอาจด้อยด้านคณุธรรมจรยิธรรม

	 2.7		 เกิดวิวัฒนาการ	การสืบค้นด้านเทคโนโลยี	ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและพัฒนาองค์ความ

รู้ตลอดเวลา

การจดัการศกึษาในอนาคตของไทยจึงต้องอาศยัเทคโนโลยแีละการสบืค้นด้วยตนเองมากกว่าใช้ครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้มาเป็นผู้ก�ากับดูแลและให้ค�าปรึกษาการสืบค้น

ข้อมลู	การใช้ข้อมลูทีเ่หมาะสม	การเรยีนรูจ้ะอาศยัการศกึษาเรยีนรู้จากสภาพจรงิของสงัคมและสิง่แวดล้อม

มากกว่าการเรียนรูใ้นชัน้เรยีน	การวดัและการประเมนิผลการเรยีนรูใ้ช้เทคโนโลย	ีข่าวสารทางอเิลก็ทรอนคิส์	

นวตักรรม	สงัคมจะปรบัตวัตามเทคโนโลยแีละนวตักรรม	การศกึษาในอนาคตจงึต้องปรบัตวัตามเพือ่รองรบั

การเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย	4.0	ต่อไป

5.  เอกสารอ้างอิง

พิตติภรณ์	สิงคราช.	การศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน. (ออนไลน์).	สืบค้นเมื่อ	20	มิถุนายน	2560,	จาก	http://

pittiporn-ja-o.blogspot.com/2010/05/ek.html.

เกรียงศกัดิ	์เจริญวงศ์ศกัด์ิ.		แนวโน้มการศกึษาไทยในครึง่ทศวรรษหน้า.	(ออนไลน์).	สบืค้นเมือ่	22	มถุินายน	

2560.	จาก	http://blog.eduzones.com/drkrieng/7005.		

เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์	(2556).	การคิดเชิงสร้างสรรค์. พิมพ์ครั้งที่	10.	กรุงเทพฯ	:	ซัคเซสมีเดีย
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เสน่ห์	 แตงทอง.	 (2542).	ภาพอนาคตทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในทศวรรษหน้า : กรณี

ศกึษาโรงเรยีนบ้านคลองตนั.	วทิยานพินธ์ปรญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ.	มหาวทิยาลยัศลิปากร.	

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ.	 (2560).	สรุปการประชุมแผนพัฒนาการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564).	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์คุรุสภา.
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หลักเกณฑ์และวิธีส่งต้นฉบับ บทความวิจัย บทความวิชาการและบทความทั่วไป 

เพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1. เรื่องที่จะลงเผยแพร่

1.1	 ต้องเป็น	บทความวจัิย	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	และก้ันหน้าด้านบนกบัด้านซ้าย	เท่ากัน	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	(3ชดุไม่ต้องพมิพ์ช่ือเจ้าของบทความวจิยัและสถานท่ีท�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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แบบการเขียน “บทความวิจัย” เพื่อลงพิมพ์ในวารสาร 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
*****************

ชื่อโครงการวิจัย	(ภาษาไทย)..........................................................................................................................

ชื่อโครงการวิจัย	(ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................................

		 ชื่อ	–	สกุล	ผู้วิจัย	(ภาษาไทย)............................................................................

	 ชื่อ	–	สกุล	ผู้วิจัย	ภาษาอังกฤษ..........................................................................

	 	 ท�าวิจัยเมื่อ	พ.ศ.	...........................................

บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อ..................................................................................................	

...............................................(บอกวิธีวิจัย).............................................ผลการวิจัยพบว่า...........................

...........................................................................................................(ความยาว	100	–	200	ค�า)

 ค�าส�าคัญ	:	1……………………..2……………………..3……………………..4……………………..(3	–	5ค�า)

ABSTRACT

	 The	Objectives	of	the	research	article	were	to…………………………………………………………………	

……………………………………………………………...................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 Keywords	:	1……………………..2……………………..3……………………..4……………………..

1. ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

 ........................................................................................................................................................

......………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….....…………………………………(ความยาวประมาณ	2/3หน้ากระดาษ	A4)

2.  โจทย์วิจัย (ถ้ามี)

	 2.1	…………………………………………………………………………………………………………………………………

	 2.2		…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 3.1	 เพื่อ..........................................................................................................................................

	 3.2	 เพื่อ..........................................................................................................................................
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4. สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี)

	 4.1	…………………………………………………………………………………………………………………………………

	 4.2	…………………………………………………………………………………………………………………………………

5.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

	 5.1	…………………………………………………………………………………………………………………………………

	 5.2	…………………………………………………………………………………………………………………………………

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ……………….………………………………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………..…………….(ความยาวประมาน	½	หน้ากระดาษ	A4)

7.  ผลการวิจัย

	 ……………….………………………………………………………………………………………………………………………

	 มีตาราง/รูปภาพ/แผนภูมิประกอบ	ถ้าวิจัยเชิงคุณภาพให้ใส่รูปภาพ	1-2	รูป	(ความยาวประมาณ	

2-3	หน้ากระดาษ	A4)

8.  อภิปรายผลการวิจัย

 ……………….....................................................................................................................................

..........……………………………………………………………………………...(ความยาวประมาณ	1/3	หน้ากระดาษ	A4)

9.  ข้อเสนอแนะ

	 10.1	 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย........................................................................................................

	 10.2		ข้อเสนอแนะส�าหรบัผู้ปฏบิติั....................................................................................................

	 10.3		ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป........................................................................................

10.  บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง

 ……………….………………………………………………………………………………………………………………………

……...............………………………………………………………………………..(เฉพาะทีมี่อ้างองิในบทความวจิยัเท่านัน้)

11.  ค�าขอบคุณ

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…….(ความยาวประมาณ	1/4	หน้ากระดาษ	A4)



แบบฟอร์มน�าส่งบทความเพื่อพิจารณาลงวารสาร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1. ชื่อ – สกุลเจ้าของบทความ (ภาษาไทย)................................................................................................................

 ชือ่ – สกลุเจ้าของบทความ (ภาษาองักฤษ)............................................................................................................

ต�าแหน่ง		(	)	 อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 (	)	 อาจารย์/บุคคลทั่วไป

  (	)	 นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก	 (	)	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขตร้อยเอ็ด	

	 	 (	)	 มหาวิทยาลัย..................................................................................................................................................

2. ประเภทบทความ ( ) บทความวิจัย ( ) บทความวิชาการ 

3. ชื่อเรื่อง

  (ภาษาไทย).............................................................................................................................................................

	 	 (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................................

4.  สถานที่ติดต่อเจ้าของบทความ

	 ทีอ่ยูท่ีติ่ดต่อสะดวกทีส่ดุ.....................................................................................................................................................

	 โทรศัพท์.............................................โทรสาร.............................................E	–	mail.....................................................	

5.  การรับรองบทความ

	 ข้าพเจ้าของรบัรองว่าบทความนีไ้ม่เคยลงตพิีมพ์ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยูใ่นระหว่างการพจิารณากบัวารสารฉบับอ่ืน 

โดยยินยอมว่าบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ถือเป็นลิขสิทธ์ิของ 

มหาวิทยาลัยฯ	โดยชอบธรรม

6. อาจารย์ทีป่รกึษาหลกั (ดษุฎนีพินธ์/วทิยานพินธ์) ได้ตรวจสอบบทความนีแ้ล้วขอรบัรองว่า องค์ประกอบและเนือ้หา

ของบทความนีม้คีวามสมบรูณ์และถกูต้องตามหลกัวชิาการ	โดยบทความนีเ้ป็นเนือ้หาบางส่วนของวทิยานพินธ์	/การศึกษา

ค้นคว้าอิสระที่นักศึกษาจัดท�า	และเห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	(ดุษฎีนิพนธ์	/	วิทยานิพนธ์)	

ลงชื่อ........................................................................	

(......................................................................)	

		 	 วันที่..........เดือน..............................พ.ศ...................	

7. ในกรณีที่มีการประเมินมากกว่า 1 ครั้ง ผู้ลงบทความจะต้องช�าระเงินเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง 

 (ตามจ�านวนที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน)

	 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ	เจ้าของบทความหรือผู้แทนส่งบทความ

	 (................................................)

	 วันที่....................เดือน....................พ.ศ....................	
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