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ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์  

และพื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้

บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  

ต่างกันที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง 

อ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ และ 3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะของผูต้ดิยาเสพตดิ เก่ียวกบัการให้บรกิารของ

ของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติดที่มารับบริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง  

ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้สูตรการค�านวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 

1973, หน้า 727) จ�านวน 243 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับโดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู ได้แก่ ความถี ่(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (X ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

สถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA: F-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1)  ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยา 

เสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก พิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากห้าด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้บริการอย่าง

รวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการ

อย่างเพียงพอ และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 

2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ติดยาเสพติดที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบล
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ยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน1

3)  ผู้ติดยาเสพติด มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรียงล�าดับตามความถี่มากไป

หาน้อย สามอันดับแรก คือ ควรเพิ่มพนักงานแนะน�าการขอรับบริการในช่วงก่อนการให้บริการ ควรมีคู่มือ

การบ�าบัดรักษา และควรมีอุปกรณ์การรักษาให้เพียงพอต่อความต้องการ 

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

ABSTRACT

The objectives of this thesis were : 1) to study drug addicts’ satisfaction with service 

of rehabilitation and welfare center for drug addict at Wat Thungsai Khayung, Tambon Yang 

Sawang, Ratana Buri District, Surin Province 2) to compare their satisfaction with service of 

rehabilitation and welfare center for drug addict at Wat Thungsai Khayung, Tambon Yang 

Sawang, Ratana Buri District, Surin Province classified by their genders, ages, educational 

levels and occupations, and 3) to regulated their suggestions for the service. The sampling 

group employed for this research comprised 234 drug addicts. The research instrument 

was five rating scale questionnaire, earning the reliability at 0.91. The statistics utilized for 

data analyses incorporated percentage, mean, standard deviation, t-test and One Way 

ANOVA : F-test. 

The results of the research were as follows;

1.  The drug addicts satisfaction with service of rehabitation and welfare center 

for drug addict at Wat Thungsai Khayung, Tambon Yang Sawang, Ratana Buri District, Surin 

Province in the overall was rated at high Considered by each aspect, all five aspects were 

rated at high level. They were the timely service, the continuous service. the equity service, 

the amply service and the progressive service, respectively.

2.  The comparison of the drug addicts’ satisfaction with service of rehabilitation 

and welfare center for drug addict at Wat Thungsai Khayung, Tambon Yang Sawang, Ratana 

Buri District, Surin Province classified by their genders, ages, educational levels and  

occupations as overall was not different. 

3.  The three highest frequency of the suggestions of the samples were as follows; 

there should be more personnel introducing before rehabilitating, there should be  

handbook for rehabilitating and there should be enough tools and instruments for  

rehabilitating. 

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.
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1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

เมือ่โลกเจรญิทางด้านวตัถ ุปัญหาของมนษุย์และการท�าลายล้างซึง่กนัและกนัมมีากขึน้เช่น ปัญหา

สิง่แวดล้อม ปัญหาทางด้านจติใจของคนในโลก และปัญหาการท�าลายล้างกันด้วยสงคราม ทีต่กเป็นทาสของ

วัตถุนิยม เป็นต้น เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมมนุษย์จ�านวนมาก และหาทางออกด้วยการ

พึ่งพาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจในเวลาท่ีต้องประสบปัญหาชีวิต หรือจะด้วย

ความหลงผดิ คกึคะนอง เมือ่ได้เสพวตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อจติประสาท ทัง้ชนดิกดประสาท และกระตุน้ประสาท 

ท�าให้หลงผิดไปว่า สิ่งน้ันสามารถดับทุกข์ได้ แม้จะเป็นชั่วคราวชั่วขณะก็ตาม เมื่อต้องการเสพเรื่อยๆ 

และต้องเพิ่มปริมาณของการเสพขึ้นตามล�าดับ จึงเกิดค�าว่า สิ่งเสพติด สารเสพติด หรือยาเสพติด นั่นเอง 

ความต้องการวัตถุสิ่งเสพติดนี้ กลายเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ ท�าให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของสังคมโลก 

(ระดบัโลก) ทีเ่ชือ่มโยงกบัปัญหาอืน่ๆ ในทกุประเทศทัง้ทางตรงและทางอ้อม (พระราชวรมนุ ีประยรู ธมมฺจติโต,  

2544, หน้า 9)

เน่ืองจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงและส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่นๆ 

หลายด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ความเช่ือ ความคิด วิถีชีวิตและอาชญากรรม ดังนั้น  

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในชุมชน และจากทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นที่จะต้องด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงต้อง

สร้างความรู ้ความเข้าใจ และตระหนกัถงึความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมของประชาชนทกุคนในการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประเสริฐ สาลีเกิด, 2543, หน้า 4) 

ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัด

สริุนทร์ มภีารกจิในการด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ โดยการท�าความเข้าใจสถานการณ์

ปัญหาทีเ่กิดขึน้ในเขตชมุชนและมกีารสร้างความสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชดิกบัประชาชนในชมุชนเพือ่ให้เป็นเครอืข่าย

ในการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันได้วางแผนงาน การบริหารจัดการด้านงบประมาณและบุคลากร รวมท้ัง

ประสานงานกบัหน่วยงานทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง การปฏบิตัภิารกจิด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย มีการพัฒนาศักยภาพในหลายด้าน ทั้งด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านกฎหมาย 

ด้านการบรหิารจดัการ ด้านรปูแบบและกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยการด�าเนนิการดงักล่าวเพือ่ตอบสนอง

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ มีจ�านวนปีละ หลายร้อยคน แต่ในการด�าเนินการดังกล่าวยังไม่มีการศึกษา

วิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ (ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง, 

2557, หน้า 2) 

ผู้วจิยัในฐานะทีเ่ปน็หนึ่งในอาสาสมคัร จงึมคีวามสนใจท�าการวจิยัเกี่ยวกบัความพงึพอใจของผูต้ดิ

ยาเสพติดที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง 

อ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ ทัง้นีเ้พือ่น�าผลการวจิยัเป็นข้อเสนอในการพฒันาการให้บรกิารเพือ่ให้ผูม้ารบั

บริการให้มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการป้องกันยาเสพติด อย่างยั่งยืนต่อไป
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2.  วัตถุประสงค์ในการวิจัย

2.1  เพือ่ศกึษาความพึงพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่ต่ีอการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

ต่างกันที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง 

อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

2.3  เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะของผูต้ดิยาเสพตดิ เกีย่วกบัการให้บรกิารของของศนูย์สงเคราะห์และ

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1  ผู้ติดยาเสพติด ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์แตกต่างกัน 

3.2 ผู้ติดยาเสพติด ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

3.3 ผูต้ดิยาเสพติด ทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

3.4 ผู้ติดยาเสพติด ที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และ

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตการวิจัย 

4.1  ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผูต้ดิยาเสพตดิทีม่ารบับรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิ

ยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบุร ีจงัหวดัสรุนิทร์ จ�านวน 618 คน (สถติ ิพ.ศ. 2557)

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดที่มีต่อการให้บริการของศูนย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 5 ด้าน 

โดยใช้กรอบแนวคิดของมิลเล็ท (Millet, 1954, p. 397) ดังนี้ 

 1)  ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

 2)  ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา

 3)  ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ

 4)  ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

 5)  ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบล 

ยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
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5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ได้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และ

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

5.2 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และอาชพี ต่างกัน ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติด วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง 

อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  

5.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะของผู้ติดยาเสพติดต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู 

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

5.4 ข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการวางแผน และ

พัฒนาปรับปรุงการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง 

อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดท่ีมารับบริการให้มากยิ่งข้ึน

ต่อไป

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การศกึษาเรือ่ง ความพงึพอใจของผู้ติดยาเสพตดิทีม่ต่ีอการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์ และฟ้ืนฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยก�าหนดวิธีการด�าเนิน

การศึกษา ดังนี้

1.  ประชากร

 1.1 ประชากร ได้แก่ผูต้ดิยาเสพตดิทีม่ารบับรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ 

วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสริุนทร์ จ�านวน 618 คน (สถิติ วัดทุง่ไทรขะยงู พ.ศ. 2557)

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติดที่มารับบริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยา 

เสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้สูตรการค�านวณของทาโร  

ยามาเน่ (Taro Yamane. 1973, หน้า 727) จ�านวน 243 คน 

2. เครื่องมือการวิจัย 

 2.1 เครื่องมือเชิงปริมาณ

  การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

  ตอนที ่1 เป็นปัจจยัส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการ

ศึกษา และอาชีพ

  ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating-Scale) ตามแนวคดิของ 

ลิเคิร์ต (Likert) 5 ระดับ เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์ 

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ คือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

  ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์ และฟื้นฟูผู้ติดยา

เสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นค�าถามชนิดปลายเปิด
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 2.2 เครื่องมือเชิงคุณภาพ

  การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงทางการ (Semi-formal interview) และการ

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) 

3.  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 3.1 เครื่องมือเชิงปริมาณ

  การสร้างเครื่องมือและทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี ขั้นตอน ดังนี้ 

  3.1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจาก ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ 

ข้อมูลจากเอกสาร ต�าราวิชาการ แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) และงานวิจัยเชิงส�ารวจหรืองานวิจัยภาคสนาม (Survey Research or Field 

Research) 

  3.1.2  ศึกษาวธิกีารสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวจิยั แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

  3.1.3 น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาวางโครงสร้างแบบสอบถามโดยก�าหนด

ขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และตามกรอบแนวคิดของการวิจัยมาสร้าง

แบบสอบถาม

  3.1.4  น�าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไข 

  3.1.5  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา

  3.1.6  เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อค�าถาม 

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวนสามท่าน ดังนี้ 

    1)  พระครูรัตนธรรมมานุรักษ์ วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ต�าแหน่ง  

รองเจ้าคณะอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านเนื้อหา และพิจารณาความสอดคล้อง

    2)  ดร.อปุกรณ์ ดีเสมอ วฒุกิารศกึษา ปรชัญาดษุฎีบณัฑติ (ยทุธศาสตร์การพฒันา

ภูมิภาค) ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ด้านภาษา และพิจารณาความสอดคล้อง

     3)  ดร.จิราภรณ์ บาริศรี วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ต�าแหน่ง 

อาจารย์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบด้านวทิยาการวจิยั และพจิารณาความสอดคล้อง

  3.1.7  น�าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยการวิเคราะห์ค่า IOC ตามสูตร

ดังนี้

    สูตร IOC = 
Ν

Χ∑

    เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์

    ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ

    Ν   แทน จ�านวนผู้เชี่ยวชาญ
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    ให้คะแนน   +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค�าถามวัดได้ตรงวัตถุประสงค์

    ให้คะแนน   0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค�าถามวัดได้ตรงวัตถุประสงค์

    ให้คะแนน   -1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค�าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

  โดยเลือกข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป จากข้อค�าถามทั้งหมด ซึ่งข้อค�าถามที่ใช้ได้มี

ค่า IOC อยู่ในช่วง 0.66– 1.00

  3.1.8  น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try - out) กับผู้ติดยาเสพติดของศูนย์สงเคราะห์ 

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 30 คน จากนัน้จงึน�าแบบสอบถาม ไปหาค่าความเชือ่มัน่ (Reliability) เป็นรายข้อ (Item analysis) 

โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ดังนี้

    สูตร  rtt  =  k  1 - s 2
1        

        K -1  s2 
x
 

    เมื่อ k  = จ�านวนข้อสอบทั้งฉบับ

     s 2 
1
  = ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ

     s 2 
x
  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

    ผลจากการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.91

  3.1.9  จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

4. เครื่องมือเชิงคุณภาพ

  การสร้างเครื่องมือเชิงคุณภาพ มี ขั้นตอน ดังนี้ 

  4.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์จากแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  4.2  น�าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไข 

  4.3  น�าแบบสัมภาษณ์ไปด�าเนินการสัมภาษณ์

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 5.1  เชิงปริมาณ

  การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด�าเนินการ ดังนี้

  5.1.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาตเจ้าอาวาสในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  5.1.2  ผู้วิจัย รวบรวมแบบสอบถามจากผู้ติดยาเสพติดท่ีมารับบริการ กล่าวคือเมื่อม ี

ผูม้ารับบรกิารได้รบับรกิารแล้ว ผูว้จิยัและผูช่้วยผูว้จิยัจะขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามโดยชีแ้จง

วัตถุประสงค์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจวัตถุประสงค์และข้ันตอนการตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยรอ

จนกว่าผู้ตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย โดยสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนได้ครบทุกฉบับ

  5.2  เชิงคุณภาพ

   การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด�าเนินการ ดังนี้
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   5.2.1  ผู้วิจัยนัดหมายผู้รับการสัมภาษณ์โดยวิธีการแบบเจาะจง จ�านวน 10 คน 

   5.2.2  เตรียมอุปกรณ์การสัมภาษณ์ คืออุปกรณ์การเขียน สมุดบันทึก 

   5.2.3  เริ่มการสัมภาษณ์ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

 6.1  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 

  6.1.1  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item  

Objective Congruence (IOC)

  6.1.2  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แบบแอลฟา (Alpha Coefficient)

 6.2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

  6.2.1 ความถี่ (Frequency)

  6.2.2  ร้อยละ (Percentage)

  6.2.3  ค่าเฉลี่ย (Mean)

  6.2.4  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 6.3  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่

  6.3.1 ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent)

   6.3.2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA : F-test) 

7.  ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า 

1)  ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่ต่ีอการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ  

วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า อยู่ในระดับมากห้าด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 

ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ และ

ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 

2)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ติดยาเสพติดท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ  

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง  

ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน 

3)  ผู้ติดยาเสพติด มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรียงล�าดับตามความถี่มากไป

หาน้อย สามอันดับแรก คือ ควรเพิ่มพนักงานแนะน�าการขอรับบริการในช่วงก่อนการให้บริการ ควรมีคู่มือ

การบ�าบัดรักษา และควรมีอุปกรณ์การรักษาให้เพียงพอต่อความต้องการ 
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8.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรปุผลการวจิยั ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีมี่ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จ�านวน 5 ด้าน คือ 

ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา

ด้านการให้บรกิารอย่างเพยีงพอ ด้านการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง ด้านการให้บรกิารอย่างก้าวหน้า 

ผู้วิจัย น�าผลการวิจัยมาอภิปรายตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

  พบว่า ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟ ู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง  

ตามล�าดบัก่อน-หลงัของผูม้ารบับรกิาร ให้บรกิารเป็นไปด้วยความยตุธิรรมกบัทกุคน มเีมตตาธรรม เจ้าหน้าที่

ทุ่มเทเวลาในการให้บริการในการบ�าบัดรักษา มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน ที่เข้าใจง่าย มีโต๊ะ เก้าอี้ นั่ง

รอการรับบริการอย่างเพยีงพอท้ังผู้มารบับรกิารและญาต ิมสีถานทีจ่อดรถอย่างเพยีงพอสะดวกสบาย มแีผ่นพบั 

หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ท่ีเป็นปัจจุบัน และมีป้ายแสดงวิสัยทัศน์การท�างาน อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให ้

ความพึงพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่ต่ีอการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทร

ขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ทวีวรรณ ลีระพันธ์ (2535,หน้า 261) ที่ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเก่ียวกับยาเสพติด 

ให้โทษ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษานักเรียนเกินร้อยละ 50 มีความรู ้

เกี่ยวกับยาเสพติดทั้ง 10 ชนิด ร้อยละ 92 เห็นด้วยกับโครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ เอกรัตน์ แปงสนิท (2549, หน้า 79) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล

ป้องกันอาชญากรรมด้านยาเสพติดในอ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่

มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในระดับสูง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ดาบต�ารวจสุกิจ ปากเมือง (2557, หน้า 87) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนครพนม 

ในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อระดบั

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธร

จังหวัดนครพนม ในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง 

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ด้านการให้บรกิารอย่างรวดเรว็ทนัเวลามค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบั

มาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า เจ้าหน้าทีทุ่ม่เทเวลาในการให้บรกิารมคีวามเสยีสละ เพราะเป็นอาสาสมคัร

ในการท�างาน มีป้ายบอกขั้นตอนการให้บริการชัดเจนเพื่อให้ผู้มารับบริการได้ทราบล่วงหน้า สามารถปรับตัว 

ได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการเพราะเป็นงานท่ีอาสาท�าด้วยความเต็มใจ 

ต้องการให้เพ่ือนมนษุย์พนัทกุข์จากยาเสพตดิ เจ้าหน้าท่ีบรกิารตามเวลาทีก่�าหนด ท�าให้ผูร้บับรกิารได้ทราบ

เวลาที่ชัดเจนแน่นอน ไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับการบริการหรือไม่ เมื่อใด และที่ส�าคัญคือเจ้าหน้าที่ให้บริการ



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 293

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เสรจ็ตามเวลาท่ีแจ้งไว้อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่ต่ีอการให้บรกิารของศนูย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านการ

ให้บรกิารอย่างรวดเรว็ทนัเวลาอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ สพุศิ วนัทะพงิค์ (2544, หน้า 

65) ได้รับการวิจัย เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระบวนการประชาคม: ศึกษากรณีบ้านเขาโคกแม่น 

ต�าบลทน อ�าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่เป้าหมาย คือ หมู่ 2 บ้านเขาโคกแท่น ต�าบลท่าตะโก 

จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเกิดความตระหนักของผู้น�าและประชาชนต่อปัญหา การใช้

ยาเสพติดในหมู่บ้าน ท�าให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เกิดกระบวนการเรียนรู้ของ 

ชาวบ้านอย่างเป็นระบบ 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า สถานที่รักษาบ�าบัดแห่งนี้เป็นศูนย์ท่ีเป็นวัด ใช้สมุนไพรเป็นตัวยาส�าคัญในการ

รกัษา ไม่ได้ใช้ยาแผนปัจจบุนั แต่เครือ่งมอือืน่ๆทีเ่ป็นส่วนประมีความก้าวหน้าและทนัสมัยพอสมควร มีแผ่นพบั 

หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบัน มีการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ มีบริการสืบค้นข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ต อาจด้วยเหตุนีจึ้งท�าให้ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ท่ีมต่ีอการให้บริการของศนูย์สงเคราะห์

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านการให้บริการ

อย่างก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพตดิ (ศอ.ปส.) ได้มคี�าสัง่ท่ี 1/2549 ลงวนัที ่พฤศจกิายน 2549 เรือ่ง ปฏบิตักิารรวมพลงัไทย ขจดั

ภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน” (1 ธันวาคม 2549 - 30 กันยายน 2550) ที่ก�าหนดแนวทางการ

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์โดยจัดท�าโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักและการสร้างความมี

ส่วนร่วมของสังคม โดยปลุกกระแสความคิดให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 

โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน แผ่นผับ โปสเตอร์ ให้เป็นกระแสที่ทุกคนเห็นพ้องต่อการจัดระเบียบ เพื่อป้องกัน

เยาวชนไม่ให้เข้าไปม่ัวสมุ และให้จดัท�าแผนรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ ปลกุจติส�านกึ เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

การบริโภคด�าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันด้านการ

 ให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่าง 

ต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า พบว่า

  1.  ด้านการให้บรกิารอย่างเท่าเทยีมกนั พบว่า ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่ต่ีอการ

ให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดั

สุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการตามล�าดับก่อน- หลังของ 

ผูม้ารบับรกิาร เจ้าหน้าทีช่่วยแก้ปัญหาอย่างเท่าเทยีมโดยไม่เลอืกปฏบิตัว่ิาเป็นใคร เจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิารด้วย

ความยตุธิรรมโดยไม่เลอืกเพศ หรอืระดับการศกึษา หรอือาชพี เจ้าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�า อย่างเสมอภาคเพราะ

มีกระบวนการท�างานเป็นกลุ่ม เจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาคกับทุกกลุ่มอาชีพ และจ้าหน้าที่อ�านวยความ

สะดวกอย่างเท่าเทียม 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือเจ้าหน้าที่ให้บริการตามล�าดับก่อน- หลัง มีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิารด�าเนนิการตามล�าดบัก่อนหลงั เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรม
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กบัผู้มารบับริการ ท�าให้เกดิความสบายใจ และรูไ้ด้ชดัเจนว่าใครควรได้รบัการบรกิารก่อน โดยไม่มกีารเลอืก

ปฏิบัติว่าเป็นเพศใด อายุเท่าใด ระดับการศึกษาใด หรือมีอาชีพใด อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ผู้มารับบริการ  

มีความพึงพอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ เจ้าหน้าทีใ่ห้ความเสมอภาคกบัทกุกลุม่อาชพี มค่ีาแปลผลอยูใ่น

ระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า แม้ข้อนีม้ค่ีาเฉลีย่น้อยกว่าข้ออืน่ แต่อยูใ่นระดบัมาก ซึง่อาจเป็นไปได้

ว่า ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ได้พยายามปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความเสมอภาค

กับทุกอาชีพ แต่บางครั้งผู้รับบริการอาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพรับจ้างทั่วไปมีความรู้สึกว่า

ตัวมคีวามด้อยกว่าผูม้ารบับรกิารทีป่ระกอบอาชีพอืน่ หรอือาจมารบับรกิารในสภาพท่ีไม่พร้อมด้านเศรษฐกจิ 

หรือด้านสังคม ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ พิทักษ์ ตรุษนิยม (2538, หน้า 2) ที่กล่าวว่า ความ 

พึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลได้รับการตอบสนองหรือ

บรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิทซเกอรัลด์ และดูแรนท์ (Fizgerald and 

Durant, 1980, p. 39) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อบริการสาธารณะ 

(Pubic Service Satisfaction) ว่าเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริการของหน่วยงาน โดยมี

พื้นฐานเกิดจากการรับรู้ (Perceptions) ถึงการส่งมอบการบริการที่แท้จริง และการประเมินผลนี้ก็จะแตก

ต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับเกณฑ์ (Criteria) ที่แต่ละบุคคลท�าไว้ รวมทั้งการ

ตัดสิน (Judgment) ของบุคคลนั้น

 2. ด้านการให้บรกิารอย่างรวดเรว็ทนัเวลา พบว่า ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ท่ีมต่ีอ

การให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าท่ีทุ่มเทเวลาในการให้บริการ 

ไม่เหน็แก่ความเหน็ดเหน่ือย เจ้าหน้าทีบ่รกิารตามเวลาทีก่�าหนด ท�าให้การให้บรกิารเป็นไปตามเวลาทีก่�าหนด

ไว้ ผูรั้บบริการทราบและเข้าใจการให้บริการ และท่ีส�าคญัคอืการท�างานมเีวลาแล้วเสรจ็ทีช่ดัเจน ผลการวจิยั

สอดคล้องกับแนวคิดของสมจิตร กาหาวงศ์ (2540,หน้า 30) ท่ีกล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความคิดเห็น 

หรือทัศนคติที่ดีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือความรู้สึกที่บุคคลได้รับการตอบสนองในสิ่งท่ีต้องการ และในเวลาท่ี 

เหมาะสม 

   ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ คือ เจ้าหน้าท่ีทุ่มเทเวลาในการให้บรกิาร มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบั

มาก ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่าเจ้าหน้าทีทุ่ม่เทเวลาในการให้บรกิาร ไม่เหน็แก่ความเหนด็เหนือ่ย ท�าให้การ

ให้บรกิารเป็นไปตามเวลาทีก่�าหนดไว้ การรกัษาผูป่้วยต้องมคีวามพร้อมอยูต่ลอดเวลา และระดบัความรนุแรง

ของยาเสพตดิต่างกัน ผูร้กัษาจงึต้องทุม่เทเวลาในการให้บรกิารผลการวจิยัสอดคล้องกบัแนวคดิของ สมจติร 

กาหาวงศ์ (2540,หน้า 30) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ดีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือ

ความรู้สึกที่บุคคลได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ และในเวลาที่เหมาะสม 

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เจ้าหน้าที่ให้บริการเสร็จตามเวลาที่แจ้งไว้ มีค่าแปลผลระดับ

มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า แม้ข้อนี้มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าข้ออื่น แต่อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า 

ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ให้บริการเสร็จตามเวลาที่แจ้งไว้ ท�าให้ผู้รับบริการ 

หรือผู้ป่วยมคีวามสบายใจ สามารถค�านวณหรอืก�าหนดเวลาในการรกัษาของตนเองได้ผลการวจิยัสอดคล้อง
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กับแนวคิดของสมจิตร กาหาวงศ์ (2540,หน้า 30) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความคิดเห็นหรือทัศนคติ

ที่ดีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือความรู้สึกที่บุคคลได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ และในเวลาที่เหมาะสม 

 3.  ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้

บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่ามีโต๊ะ ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

วัดทุ่งไทรขะยูง ได้จัดเก้าอี้ นั่งรอการรับบริการและมีสถานท่ีจอดรถอย่างเพียงพอ มีเอกสารน�าช้ีแจงและ

แนะน�า มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ สมชัย เสิศทิฐิวงศ ์

(2544,หน้า 35) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการรับบริการ คือ ความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกรัก ชอบและสุขใจ 

หรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ 

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีโต๊ะ เก้าอี้ นั่งรอการรับบริการอย่างเพียงพอ มีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบล

ยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโต๊ะ เก้าอี้ นั่งรอการรับบริการอย่างเพียงพอ ไม่มีการยืนรอ 

ท�าให้ผู้มารับบริการได้พักผ่อนไปในตัว ไม่เครียด ไม่เหนื่อย ท�าให้มีความสบายทั้งกายและใจ ผลการวิจัย

สอดคล้องกบัแนวคดิของ พทิกัษ์ ตรษุนยิม (2538,หน้า 2) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึ หรอื

ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง 

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการช่วงวันหยุดราชการเพียงพอมีค่าแปล

ผลระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า แม้ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น แต่อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็น

ไปได้ว่า ศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วัดทุง่ไทรขะยงูได้เตรยีมเจ้าหน้าทีไ่ว้รกัษาและบ�าบดัผูป่้วย

โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้เพราะการเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และผู้ป่วยส่วนหนึ่งอาจสะดวก

ที่จะมารับการรักษาในวันหยุดราชการมากกว่าในวันท�าการปกติ

   ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องพบว่า ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้

บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่ง

ไทรขะยงู ให้การบ�าบดัรักษาผูม้ารบับรกิารอย่างต่อเนือ่ง เช่นให้ค�าแนะน�าอย่างต่อเนือ่ง กรณกีารให้บรกิาร

ไม่ต่อเน่ือง เจ้าหน้าทีอ่ธบิาย นอกจากนัน้การให้บรกิารเป็นไปตามขัน้ตอนและมกีารนดัหมายการให้บรกิาร

คร้ังต่อไป ผลการวจิยัสอดคล้องกบัแนวคดิของวารธิร ประวตัวิงศ์ (2545, หน้า 10) กล่าวว่า ความพึงพอใจ

ในการรับบริการ หมายถงึ ความรูส้กึของบคุคลในทางบวกทีเ่กดิข้ึนจากการประเมินการให้บรกิาร เมือ่ความ

ต้องการได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในสิ่งที่ต้องการ ท�าให้ผู ้ให้บริการสามารถก�าหนด

คณุลกัษณะของการบรกิาร เป็นการประเมนิคณุภาพของการบรกิาร และบ่งชีถ้งึความส�าเรจ็ของงานบรกิาร

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสุด คือ การให้การบ�าบัดรักษากระท�าอย่างต่อเนื่อง มีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบล

ยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ให้การบ�าบัดรักษาผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่องจนอาการดีขึ้น หรือ

สามารถหยุดยาเสพติดได้ หรือสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าจะไม่เสพอีก และเมื่อกลับมาเสพอีกทางศูนย์ก็ยัง

ให้ความเมตตาให้การบ�าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของวาริธร ประวัติวงศ ์
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(2545,หน้า 10) กล่าวว่า ความพงึพอใจในการรบับรกิาร หมายถงึ ความรูส้กึของบคุคลในทางบวกทีเ่กดิขึน้

จากการประเมินการให้บริการ เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในสิ่งที่ต้องการ 

ท�าให้ผู้ให้บริการสามารถก�าหนดคุณลักษณะของการบริการ เป็นการประเมินคุณภาพของการบริการ และ

บ่งชี้ถึงความส�าเร็จของงานบริการ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการนัดหมายการให้บริการครั้งต่อไป มีค่าแปลผลระดับมาก  

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า แม้ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น แต่อยู่ในระดับมาก ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่า ศูนย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง มีการนัดหมายให้ผู้ป่วยมารับยาหรือมาพัฒนาจิตใจอยู่ 

จนกว่าจะมั่นใจว่าสามารถเลิยาได้ และถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงาน ผลการวิจัยสอดคล้องกับ

แนวคิดของ สุระ การวิบูลย์ (2550,หน้า 14) ได้สรุปความหมาย ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ 

ความรู้สึกและทัศนะของบุคคลอนัเนือ่งมาจากส่ิงเร้าใจและสิง่จงูใจ ซึง่จะปรากฏออกทางพฤตกิรรมและเป็น

องค์ประกอบที่ส�าคัญในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล 

   ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้บริการ

ของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยูง 

มีป้ายแสดงวิสัยทัศน์การท�างานของส�านักงาน ท�าให้ผู้มารับบริการทราบเป้าหมาย การท�างานท่ีชัดเจน  

มแีผ่นพบัหรือเอกสารประชาสมัพันธ์การปฏบิติังานทีเ่ป็นปัจจุบัน มกีารให้บรกิารโทรศพัท์สาธารณะไว้บรกิาร

ส�าหรบัผูไ้ม่มโีทรศัพท์มอืถือ มบีรกิารสบืค้นข้อมลูทางอนิเตอร์เนต็ ท�าให้ทราบข้อมลูทีจ่�าเป็นทีต้่องการทราบ 

มีเคร่ืองมือทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์บริการ ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ วาริธร ประวัติวงศ ์

(2545,หน้า 10) กล่าวว่า ความพงึพอใจในการรบับรกิาร หมายถงึ ความรูส้กึของบคุคลในทางบวกทีเ่กดิขึน้

จากการประเมินการให้บริการ เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในสิ่งที่ต้องการ 

ท�าให้ผู้ให้บริการสามารถก�าหนดคุณลักษณะของการบริการ เป็นการประเมินคุณภาพของการบริการ และ

บ่งชี้ถึงความส�าเร็จของงานบริการ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีป้ายแสดงวิสัยทัศน์การท�างานของส�านักงานมีค่า แปลผล 

อยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่าศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง 

อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีป้ายแสดงวิสัยทัศน์การท�างานของส�านักงาน ท�าให้ผู้มารับบริการทราบ 

เป้าหมาย การท�างานทีช่ดัเจน ว่าต้องการให้หน่วยงานปฏบิตังิานทีม่ผีลสงูสดุคอือะไร ผลการวจิยัสอดคล้อง

กับแนวคิดของ สมจิตร กาหาวงศ์ (2540,หน้า 30) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความคิดเห็นหรือทัศนคติ 

ที่ดีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือความรู้สึกที่บุคคลได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ และในเวลาที่เหมาะสม 

   ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คือ มเีครือ่งมอืทันสมยัเช่นคอมพวิเตอร์บรกิารมค่ีาแปลผลระดบั

มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า แม้ข้อนี้มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าข้ออื่น แต่อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า 

ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง มีเครื่องมือทันสมัยเช่นคอมพิวเตอร์บริการ ท�าให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน เก็บข้อมูลได้เป็นจ�านวนมาก และสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่าง

รวดเร็ว ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของสมชัย เสิศทิฐิวงศ์ (2544,หน้า 35) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ

ในการรับบริการ คือ ความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกรัก ชอบและสุขใจ หรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า ผู้ติดยาเสพติด ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ

ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุี 

จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า 

 1. เพศ จากสมมติฐานที่ว่า ผู้ติดยาเสพติด ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

แตกต่างกัน

  ผลการวจัิยพบว่า ผู้ติดยาเสพตดิ ท่ีมเีพศต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการให้บรกิารของศนูย์

สงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบุร ีจงัหวดัสรุนิทร์ ไม่แตกต่างกนั 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้ติดยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงจะเกิดความพึงพอใจต่อ 

สิ่งใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบใจประทับใจต่อสิ่งนั้น ซึ่งการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยา

เสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรีุ จังหวัดสริุนทร์ น้ัน สามารถท�าให้ผูติ้ดยาเสพติด เกิดความ 

พึงพอใจ และประทับใจอยู่ในระดับมาก ด้วยเหตุนี้ผู้ติดยาเสพติด ทั้งเพศชาย และเพศหญิงจึงมีความพึง

พอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอ

รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ ดาบต�ารวจสุกิจ ปากเมือง (2557 หน้า 87)  

ได้วจิยัเรือ่งปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ของกองก�ากบัการสืบสวนต�ารวจภธูรจังหวดันครพนม ในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยเพศมคีวามสมัพนัธ์กับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิของกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจังหวดันครพนม ในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมือง จงัหวดั

นครพนม

 2.  อายุ จากสมมติฐานที่ว่าผู้ติดยาเสพติด ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

แตกต่างกัน

   ผลการวิจัยพบว่า ผู้ติดยาเสพติด ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  

ไม่แตกต่างกันที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุของผู้ติดยาเสพติดเป็นเพียงเครื่องหมายให้รู้ว่าใครเกิดก่อน

เกิดหลัง แต่การให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอ

รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ นั้นสามารถท�าให้ผู้ติดยาเสพติดไม่ว่าจะช่วงอายุใดเกิดความพึงพอใจ ประทับอยู่ใน

ระดับมากได้ ดังนั้นผู้ติดยาเสพติดไม่ว่าช่วงอายุใด จึงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน  

 ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิยของ ดาบต�ารวจสกุจิ ปากเมอืง (2557 หน้า 87) ได้วจิยัเรือ่งปัจจยัท่ีมคีวามสมัพนัธ์

กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจ
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ภูธรจังหวัดนครพนมในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยอายุ

มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองก�ากับการ

สืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนครพนม ในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

  3.  ระดับการศึกษา จากสมมติฐานท่ีว่าผู้ติดยาเสพติด ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ 

พึงพอใจต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอ

รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

   ผลการวิจัยพบว่า ผู้ติดยาเสพติด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้

บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน

   ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษา

ไม่มผีลต่อ ความพงึพอใจต่อการให้บริการของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพตดิ วัดทุ่งไทรขะยงู ต�าบล

ยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพราะผู้ติดยาเสพติด ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจ 

ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุี 

จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในระดับมาก จึงท�าให้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติด

ยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกับการ

วิจัยของ ดาบต�ารวจสุกิจ ปากเมือง (2557 หน้า 87) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิของกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภธูรจงัหวดันครพนม

ในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยระดับการศึกษามีความ

สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองก�ากับการสืบสวน

ต�ารวจภูธรจังหวัดนครพนม ในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

  4.  ประกอบอาชีพ จากสมมติฐานที่ว่าผู้ติดยาเสพติด ที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

   ผลการวิจัยพบว่า จากสมมติฐานที่ว่าผู้ติดยาเสพติด ที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อาชีพไม่มีผลต่อ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

เพราะผู้ติดยาเสพติดไม่ว่าประกอบอาชีพใด ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จึงท�าให้มีความ 

พึงพอใจต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอ

รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ดาบต�ารวจสุกิจ ปากเมือง (2557 หน้า 

87) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพตดิของกองก�ากบัการสบืสวนต�ารวจภูธรจังหวดันครพนมในเขตต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

นครพนม 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 299

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

   ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยอาชีพมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองก�ากับการสืบสวนต�ารวจภูธรจังหวัดนครพนม ในเขตต�าบล

อาจสามารถ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

9.  สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ท่ีมีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟ ู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

1.  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวจิยั พบว่า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�านวน 172 คน คดิเป็น

ร้อยละ 70.98 มีอายุ ไม่เกิน30 ปี จ�านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 41.98 ระดับการศึกษาประถมศึกษา 

จ�านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 50.21 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ�านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.63

2.  ตอนที ่2 วเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ตดิยาเสพตดิ ทีมี่ต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์ 

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งห้าด้าน เรียงค่าเฉลี่ยปานกลางไปหาน้อย คือ ด้านการ

ให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  

ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า เมื่อแยกเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 

 1.  ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

  พบว่า ความพงึพอใจของผูติ้ดยาเสพตดิ ทีมี่ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้บริการตามล�าดับก่อน- หลัง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือข้อ 4ที่ว่า “เจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม”

 2.  ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา

  พบว่า ความพงึพอใจของผูติ้ดยาเสพตดิ ทีมี่ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย

ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอืข้อ 5 ทีว่่า “เจ้าหน้าทีทุ่ม่เทเวลาในการให้บรกิาร” ”ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ 

คือข้อ 6 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้บริการเสร็จตามเวลาที่แจ้งไว้”

 3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ

   พบว่า ความพงึพอใจของผูติ้ดยาเสพตดิ ทีมี่ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย

ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอืข้อ 5 ทีว่่า “มโีต๊ะ เก้าอี ้นัง่รอการรบับรกิารอย่าง” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ 

คือข้อ 6 ที่ว่า“มีเจ้าหน้าที่ให้บริการช่วงวันหยุดราชการเพียงพอ”
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 4.  ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

   พบว่า ความพงึพอใจของผูติ้ดยาเสพตดิ ทีมี่ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย

ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอืข้อ 3 ทีว่่า “การให้การบ�าบัดรกัษากระท�าอย่างต่อเน่ือง”ส่วนข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อย

ที่สุด คือข้อ 4 ที่ว่า“มีการนัดหมายการให้บริการครั้งต่อไป”

 5.  ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า

   พบว่า ความพงึพอใจของผูติ้ดยาเสพตดิ ทีมี่ต่อการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟู

ผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 5 ที่ว่า “มีป้ายแสดงวิสัยทัศน์การท�างานของส�านักงาน”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือข้อ 1 ที่ว่า“มีเครื่องมือทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์บริการ”

 3. ตอนที่ 3 สมมติฐานการวิจัย

  การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศกึษา และอาชพีต่างกนั 

มคีวามพึงพอใจต่อการให้บรกิารของศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุ่งไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง 

อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

  สมมติฐานที่ 1 ผู้ติดยาเสพติด ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน 

  ผลการวิจัย พบว่า ผู้ติดยาเสพติด ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ์

ไม่แตกต่างกัน 

  สมมติฐานที่ 2 ผู้ติดยาเสพติด ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน 

  ผลการวิจัย พบว่า ผู้ติดยาเสพติด ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ์

ไม่แตกต่างกัน 

  สมมตฐิานที ่3 ผูติ้ดยาเสพติด ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิาร

ของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

แตกต่างกัน 

  ผลการวิจัย พบว่า ผู้ติดยาเสพติด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้

บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร์ ไม่แตกต่างกัน 

  สมมตฐิานท่ี 4 ผูติ้ดยาเสพติด ทีม่อีาชพีต่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของศนูย์

สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน 
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  ผลการวิจัย พบว่า ผู้ติดยาเสพติด ที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ์

แตกต่างกัน 

 4. ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยเรียงล�าดับความถี่ในแต่ละด้าน ดังนี้

   ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน   

   1. ควรก�าหนดหมายเลขประจ�าตัว และล�าดับที่ของผู้มารับริการ

    2. ชาวไร่ชาวนาควรได้รับการต้อนรับเท่าเทียมกับอาชีพอื่น

   ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา

   1. ควรมีเจ้าหน้าที่แนะน�าเบื้องต้นก่อนเริ่มการบัดบัดรักษา 

   2. ควรบริการในวันหยุดในช่วงเทศกาล

   ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ

    1. ควรเพิ่มพนักงานแนะน�าการขอรับบริการในช่วงก่อนการให้บริการ 

    2. ควรมีอุปกรณ์การรักษาให้เพียงพอต่อความต้องการ

   ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

    1. ควรนัดการให้บริการครั้งต่อไปเป็นระยะเวลาที่แน่นอน

   ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า

    1. ควรมีคู่มือการบ�าบัดรักษา 

    2. ควรมีบริการสอบถามทางโทรศัพท์ได้เมื่อมีปัญหา 

  5.  ตอนที่ 5 วิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีสัมภาษณ์ ผู้ติดยาเสพติดเกี่ยวกับ

การให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง โดยเลือกจาก บุคคลในการ

วิจัยเชิงปริมาณ รวม 11 คน สรุปได้ ดังนี้ 

   1.  ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

    1. ควรมีชุดที่เหมือนกัน เป็นชุดที่สุภาพ เช่น กางเกงขาสั้นสีด�า เสื้อสีขาว 

     2. ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกันทุกวันเว้นวัน โดยไม่แยกชาย-หญิง 

   2.  ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 

    1. ควรเพิ่มอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

     2. ควรมีแพทย์ และพยาบาล ให้ค�าแนะน�าญาติเกี่ยวกับดูแลรักษา 

   3.  ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ

    1. ควรเพิ่มการบริการโดยเน้นสมุนไพร เพราะราคาไม่แพง หาได้ง่าย 

    2. ควรเน้นอาหารมังสะวิรัติและจัดอย่างเพียงพอ 

   4.  ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

    1. ควรมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามผลการ ละ เลิก ยาเสพติดของผู้มารักษา 

    2. ควรให้ผู้มารักษา เป็นตัวแทนของศูนย์ ในการป้องกันการติดยาของเยาวชน
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   5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า

    1. ควรมีการติดตามประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

    2. ควรมีบริการความรู้เกี่ยวกับการรักษาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

10.  ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบั ความพงึพอใจของผู้ตดิยาเสพตดิท่ีมต่ีอการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และ

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นข้อเสนอแนะ และ

ข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัย และการอภิปรายผล จ�านวน 5 ด้าน คือ ด้านการให้บริการอย่าง

เท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการ

อย่างต่อเนือ่ง ด้านการให้บรกิารอย่างก้าวหน้า โดยควรมกีารปรบัปรุงกลยทุธ์ในด้านต่างๆ เพือ่ให้เกดิความ

พงึพอใจ และเพือ่ให้ผูต้ดิยาเสพตดิเกดิความประทบัใจมากยิง่ขึน้ต่อไป อกีทัง้เพือ่ให้เป็นประโยชน์แก่ศกึษา 

และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง 

ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้น�ามาเป็นข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น  

2 ระดับ ดังนี้ 

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

 ผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์

และฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพติด วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ดงัน้ัน ผู้บริหารศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วัดทุง่ไทรขะยงู ควรปรบัปรงุแก้ไข และยกระดบัการ

พัฒนาในส่วนที่ยังพกพร่อง เช่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ ให้บริการช่วงวันหยุดราชการ เพื่อให้ 

ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้มากที่สุดต่อไป

 ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ด้านการให้บรกิารอย่างรวดเรว็ทนัเวลา มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก  

ดงัน้ัน ผู้บริหารศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วัดทุง่ไทรขะยงู ควรปรบัปรงุแก้ไข และยกระดบัการ

พัฒนาการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา เช่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเพียงพอ ให้บริการช่วงวันหยุด

ราชการ เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อไป

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 

ดงัน้ัน ผู้บริหารศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วัดทุง่ไทรขะยงู ควรปรบัปรงุแก้ไข และยกระดบัการ

พัฒนาการให้บริการอย่างก้าวหน้า เช่น มีอุปกรณ์ที่ให้บริการอย่างเพียงพอ และทันสมัย เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด 

เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

 และจ�าแนกเป็นรายด้านในการเสนอแนะเชิงนโยบายตามล�าดับดังนี้

 1.  ด้านการให้บรกิารอย่างเท่าเทยีมกนั พบว่า ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่ต่ีอการ

ให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดั
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สุรินทร์ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติด

ยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาในด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  

โดย เจ้าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าและให้ความเสมอภาคกบัทกุกลุม่อาชพี เพือ่ให้ผูต้ดิยาเสพตดิ เกิดความพึงพอใจ

ด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการตามล�าดับก่อน- หลังมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข  

และยกระดบัการพฒันาการให้บรกิารอย่างรวดเรว็ทนัเวลา เจ้าหน้าทีอ่�านวยความสะดวกอย่างเท่าเทยีมและ 

ให้ความเสมอภาคกับทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม มีค่าแปลผล 

อยู่ในมาก ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข และ

ยกระดับการพัฒนาโดยให้เจ้าหน้าที่อ�านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียมกันทุกสาขาอาชีพ โดยอาจเพิ่มเจ้า

หน้าที่ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

 2.  ด้านการให้บรกิารอย่างรวดเรว็ทนัเวลา พบว่า ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่ต่ีอ

การให้บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง 

ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาในด้านด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา เช่นให้เจ้าหน้าที่

ให้บรกิารเสรจ็ตามเวลาทีแ่จ้งไว้ เพิม่ป้ายบอกขัน้ตอนการให้บรกิารชัดเจน เพือ่ผูต้ดิยาเสพตดิ เกิดความพงึ

พอใจให้มากที่สุดต่อไป

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ทุ่มเทเวลาในการให้บริการ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน

ระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข และ

ยกระดับการพัฒนาการให้บริการอย่างทุ่มเทเวลาในการให้บริการมากขึ้น โดยอาจเพิ่มเวลาในวันปกติและ

เพิ่มเวลาในวันหยุด เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

   ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าท่ีให้บริการเสร็จตามเวลาท่ีแจ้งไว้ ซ่ึงมีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข 

และยกระดบัให้เจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิารเสรจ็ตามเวลาทีแ่จ้งไว้ หรอืหากไม่สามารถให้บรกิารเสรจ็ตามเวลาทีแ่จ้ง

ไว้ให้ประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป 

 3.  ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้

บริการของศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร์ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ดังนัน้ ศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ควรปรบัปรงุ

แก้ไข และยกระดับการพัฒนาในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ เช่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการช่วงวันหยุด

ราชการเพียงพอ เพื่อใผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจให้มากที่สุดต่อไป

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โต๊ะ เก้าอี้ นั่งรอการรับบริการอย่างเพียงพอ ซึ่งมีค่าแปล

ผลอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ ผูบ้รหิารศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ควรปรบัปรงุแก้ไข 

และยกระดับการบริการคือจัดโต๊ะ เก้าอี้ นั่งรอการรับบริการ ให้บริการมากขึ้น และให้มีความสะดวกสบาย
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มากขึ้น เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการช่วงวันหยุดราชการเพียงพอ ซ่ึงมีค่า

แปลผลอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ ผูบ้ริหารศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพติด วดัทุง่ไทรขะยงู ควรปรบัปรงุแก้ไข 

และยกระดับการบริการคือมีเจ้าหน้าที่ให้บริการช่วงวันหยุดราชการเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด  

เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

 4.  ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่า ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติด ที่มีต่อการให้

บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุ ีจังหวดัสรุนิทร์  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข 

และยกระดับการพัฒนาในด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น มีมีการนัดหมายการให้บริการครั้งต่อไป 

และให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องเพื่อผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจให้มากที่สุดต่อไป

    ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การให้การบ�าบัดรักษากระท�าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข 

และยกระดับการบริการคือ การให้การบ�าบัดรักษากระท�าอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมากขึ้นและท�าอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

    ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื มกีารนดัหมายการให้บรกิารครัง้ต่อไป ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่น

ระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข และ

ยกระดับการบริการคือ การนัดหมายการให้บริการครั้งต่อไปควรกระท�าอย่างชัดเจน โดยระบุวันเวลา สถานที่

และท�าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

 5.  ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า พบว่า ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดที่มีต่อการให้

บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ วดัทุง่ไทรขะยงู ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรตันบรุ ีจังหวดัสรุนิทร์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข 

และยกระดบัการพฒันาในด้านการให้บรกิารอย่างก้าวหน้า เช่น มเีครือ่งมอืทนัสมยั เช่น คอมพวิเตอร์บรกิาร 

และเพิม่การบรกิารสบืค้นข้อมลูทางอนิเตอร์เนต็ เพือ่ให้ผูต้ดิยาเสพตดิ เกดิความพงึพอใจให้มากทีส่ดุต่อไป

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีป้ายแสดงวิสัยทัศน์การท�างานของส�านักงาน ซึ่งมีค่าแปล

ผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุง

แก้ไข และยกระดับการบริการ เช่น มีค�าอธิบายวิสัยทัศน์การท�างาน เพิ่มภารกิจ และปรัชญา เป็นต้น และ

ท�าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือมีเครื่องมือทันสมัยเช่นคอมพิวเตอร์บริการ ซ่ึงมีค่าแปลผล 

อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ควรปรับปรุงแก้ไข 

และยกระดับการบริการคือ เพิ่มเครื่องมือทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์และมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ เพื่อให้

ผู้ติดยาเสพติด เกิดความพึงพอใจด้านนี้ในระดับมากที่สุดต่อไป

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

  จากผลการวจัิย ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิ ทีม่ต่ีอการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และ

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัยต่อยอด ดังต่อไปนี้จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้

 1.  ควรศึกษา แนวทางการพัฒนาด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า หรือ

 2.  ควรศกึษา การมส่ีวนร่วมของชมุชนการให้บรกิารของศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ  

วัดทุ่งไทรขะยูง ต�าบลยางสว่าง อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
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