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ของเทศบาลตําบลหวยผึ้งอําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ
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บทคัดยอ
สารนิพนธเร่ืองน้ีมวีตัถุประสงค คอื 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอการดําเนนิงาน

ตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้งอําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ตางกัน และ 3) เพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะแนวทางการพฒันาการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพฒันาของเทศบาลตาํบลหวยผึง้ อาํเภอ
หวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่เปนหัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทน ในเขตเทศบาล
ตาํบลหวยผ้ึง อาํเภอหวยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธ ุรวม 335 คนโดยใชสตูรการคํานวณขนาดกลุมตวัอยางของทา
โร ยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดับ 
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .93 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถติกิารทดสอบสมมตฐิานไดแก t-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA 
: F - t-test) ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พฒันาของเทศบาลตาํบลหวยผึง้ อาํเภอหวยผึง้ จงัหวดักาฬสนิธ ุโดยรวมอยใูนระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน
รายดาน อยใูนระดบัมากทัง้หาดาน เรยีงจากดานทีม่คีาเฉลีย่มากไปหานอย ไดแกดานโครงสรางพืน้ฐานและ
สาธารณูปโภค ดานสาธารณสุข ดานการพัฒนาการศึกษา ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานการบริหาร
จดัการองคการ ตามลําดบั 2) ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศึกษา และ
การประกอบอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบล
หวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และ 3) ประชาชนมีขอเสนอ
แนะแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง 
จงัหวดักาฬสนิธเุรยีงลาํดับตามความถีจ่ากสงูไปหาตํา่สามอนัดบัแรก ไดแกเทศบาลควรขยายถนนคอนกรตี
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ใหกวางมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใชรถยนต ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอยาง
จริงจัง และควรสงเสริมการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น

คําสําคัญ : 1. ความคิดเห็น 2. ประชาชน 3. การดําเนินงาน 4. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ABSTRACT

This thematic paper serves the purposes: 1) to study residents’ opinions on 
carrying out work following Tambon Huai Phung Municipality’s Development Strategies in 
Huai Phung district, Kalasin province, 2) to compare their opinions on carrying out work to 
variables of their genders, ages educational levels and occupations, and 3) to collect 
suggestions with development guidelines for carrying out work following Tambon Huai 
Phung Municipality’s Development Strategies. The sample for conducting the research 
counts in 335 head of households or representativesin the area of Tambon Huai Phung 
Municipality, setting it against Taro Yamane’s formula. The research instrument is five 
rating scale questionnaire with the reliability of the whole entry amounting to .93. The 
statistics exploited for data analyses encompass frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA).Outcomes of research findings: 1) residents’ 
opinions on carrying out work following Tambon Huai Phung Municipality’s Development 
Strategies in Huai Phung district, Kalasin province has rated ‘high’ in the overall aspect. 
Given a single one, all five aspects have also scored the same. These aspects placed in 
descending order of means take in: infrastructure and utilities, public health, educationde-
velopment, economic and social development, and organization administration respec-
tively.The comparative results found that no significant differences in the former’s genders, 
ages educational levels and occupations were correlated with their opinions on carrying 
out work following Development Strategies here. 3) Residents have developed guidelines 
for implementation of the development strategy of Tambon Hua iPhung Municipality in 
descending order of frequencies are that Municipality should: 1) expand the road wider for 
ease of use of cars, 2) apply the principles of good governance in administration seriously, 
and 3) promote the development of local knowledge.

Keywords : 1. Opinions 2. Residents 3. Carrying out Work 4. Development Strategies
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1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
เทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ เปนเทศบาลท่ีไดรับการยกฐานะจาก

สขุาภบิาลหวยผึง้ หลงัจากปรบัเปลีย่นแลวเทศบาลตาํบลหวยผึง้ไดดาํเนนิงานตามพระราชบญัญัตเิทศบาล 
พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา ไดแก 
ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานการพัฒนาการศึกษา 
ดานสาธารณสุข และดานการบริหารจัดการองคการ ใหมีประสิทธิภาพโดยมีกระบวนการจัดทําแผน
ยทุธศาสตรการพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ดังนี้ 1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ินสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของเพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ินรับทราบปญหาความตองการประเด็นการพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี
เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 2) คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทําราง
แผนยทุธศาสตรการพฒันาแลวเสนอคณะกรรมการพฒันาทองถิน่ 3) คณะกรรมการพฒันาทองถ่ินพจิารณา
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 4) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผน
ยทุธศาสตรการพฒันาและประกาศใชแผนยทุธศาสตรการพฒันาอยางไรกต็ามการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตร
การพฒันาของเทศบาลตาํบลหวยผึง้ ทีผ่านมายงัไมมกีารศกึษาวจิยัการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพฒันา
ของเทศบาลโดยตรงวามกีารดําเนนิงานดานใดอยใูนระดบัใด โดยวดัจากความคดิเหน็ของประชาชนในพืน้ที่
เปนดัชนีสําคัญ (เทศบาลตําบลหวยผึ้ง, 2558, หนา 10-12)

ดังนั้น จากสภาพปญหาดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยความสนใจที่จะวิจัยความคิดเห็นของประชาชน
ทีม่ตีอการดาํเนินงานตามยทุธศาสตรการพฒันาของเทศบาลตาํบลหวยผึง้ เพือ่ใหไดแนวทางการพฒันาการ
ดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพฒันาของเทศบาลตาํบลหวยผึง้อาํเภอหวยผึง้ จงัหวดักาฬสนิธุ ซึง่ขอสนเทศ
ที่ไดสามารถนําไปพัฒนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ

เทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ
2.2  เพือ่เปรียบเทียบความคิดเหน็ตอการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพฒันาของเทศบาลตาํบล

หวยผ้ึง อาํเภอหวยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธ ุของประชาชนท่ีมเีพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ
ตางกัน

2.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลหวยผึ้งอําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ
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3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตดานประชากร ไดแก ประชาชนทีเ่ปนหัวหนาครวัเรอืนหรอืตวัแทนครวัเรอืนละ 1 คน 

ในเขตเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุรวม 2,052 คน จาก 9 หมูบาน (เทศบาลตําบล
หวยผึ้ง, 2558, หนา 9) 

3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาตามความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการ
ดาํเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผ้ึง อาํเภอหวยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธหุาดาน ดงันี้ 
(เทศบาลตําบลหวยผึ้ง, 2558, หนา 50-55) 1) ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 2) ดานเศรษฐกิจ
และสังคม 3) ดานการพัฒนาการศึกษา 4) ดานสาธารณสุข และ 5) ดานการบริหารจัดการองคการ

3.3  ขอบเขตดานพ้ืนที่ ไดแก เขตเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ
3.4  กลมุตวัอยาง ไดแก ประชาชนทีเ่ปนหวัหนาครวัเรอืนหรอืตวัแทนในเขตเทศบาลตาํบลหวยผึง้ 

อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ รวม 335 คน จาก 9 หมูบาน โดยการใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)(ยุทธ ไกยวรรณ และกุสุมา ผลาพรม, 2553, หนา 122) 

3.5  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย จากยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผ้ึง
จังหวัดกาฬสินธุ จํานวนหาดาน (เทศบาลตําบลหวยผึ้ง, 2558, หนา 50-55)

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล
ตาํบลหวยผึง้อาํเภอหวยผึง้ จงัหวดักาฬสนิธ ุ5 ดานดงันี้
1. ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2. ดานเศรษฐกิจและสังคม
3. ดานการพัฒนาการศึกษา
4. ดานสาธารณสุข
5. ดานการบริหารจัดการองคการ

ปจจัยสวนบุคคล จําแนกดังนี้
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. การประกอบอาชีพ

3.6 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) 3 ตอน ดังนี้
  ตอนที่ 1 คําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการ

ประกอบอาชีพ
  ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชนท่ีมีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ

พฒันาของเทศบาลตาํบลหวยผึง้ อาํเภอหวยผึง้ จงัหวัดกาฬสนิธ ุโดยแบงระดบัความคดิเหน็เปนมาตราสวน
แบบประมาณคา (Rating – Scale) ของลิเครท (Likert’s rating scale) 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 121) 
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  ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ

3.7  การวเิคราะหขอมลูในการวจิยัครัง้นี ้ผวูจิยัทําการวิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอร
ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล

4.  ผลการวิจัย
4.1  ผูตอบแบบสอบถามจาํนวน 335 คน สวนใหญเปนเพศชาย มอีาย ุ31-50 ป ขึน้ไปมกีารศกึษา

ระดับประถมศึกษาและประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ลูกจาง 
4.2 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล

ตําบลหวยผ้ึง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับ
มากทั้งหาดาน เรียงจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแกดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
ดานสาธารณสุข ดานการพัฒนาการศึกษา ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานการบริหารจัดการองคการ

4.3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลตําบลหวยผ้ึงอําเภอหวยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธุของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และการประกอบอาชีพทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

4.4  ประชาชนมีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุเรียงลําดับตามความถี่จากสูงไปหาตํ่าสามอันดับแรก 
ไดแกเทศบาลควรขยายถนนคอนกรีตใหกวางมากข้ึนเพื่อสะดวกในการใชรถยนต ควรนําหลักธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารจัดการอยางจริงจัง และควรสงเสริมการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน

5.  อภิปรายผลการวิจัย
5.1 การวิเคราะหความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีตอการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ของเทศบาลตําบลหวยผึ้งอําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ
  พบวา ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพฒันาของเทศบาล

ตําบลหวยผึ้งอําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุโดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ประชาชน
เห็นดวยกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้งอําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ อยูในระดับมากทั้งหาดาน โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ดานสาธารณสุข 
และดานการพัฒนาการศึกษา สวนอีกสองดานคือ ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานการบริหารจัดการ
องคการ อาจมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอ่ืน ๆ แตก็อยูในระดับมาก และประชาชนเห็นดวยกับการดําเนินงาน
ตามยทุธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตาํบลหวยผึง้ เชน ปรบัปรงุถนนในเขตเทศบาลใหใชการไดด ีซอมแซม
ถนนคอนกรีตใหใชงานไดดี จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตรงเวลา จัดสวัสดิการใหเด็ก สตรี จัดงานประเพณีทอง
ถิ่นในวันสําคัญ พัฒนาผูนําทองถ่ินโดยการศึกษาดูงาน รณรงคปองกันโรคติดตอใหกับประชาชนอยาง
สมํ่าเสมอ พัฒนาสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชนใหเปนชุมชนนาอยู เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับการบริหาร สงเสริมใหผูนําทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ4 “แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา”หมายความวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กาํหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึง่แสดงถึงวสิยัทศันพนัธกิจและ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนการ
บริหารราชการแผนดินยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอําเภอและแผนชุมชนและสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุทัศน แกวพิสุทธิ์ (2554) ที่ไดวิจัยความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาของเทศบาลตําบลยางคราม อาํเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจยั พบวา โดยรวมอยูในระดับ
มากและสอดคลองกับงานวิจัยของอนุชิต โชติรัศมี (2554) ที่ไดวิจัยความคิดเห็นของประชาคมที่มีตอการ
ดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตาํบลงิว้ อาํเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงรายผลการวจิยัพบวาโดย
รวมอยูในระดับมาก รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของคําสี สืบเมืองซาย (2557) ท่ีไดวิจัยความคิดเห็นของ
ประชาชนทีม่ตีอการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพฒันาของเทศบาลตาํบลหวัชาง อาํเภอจตรุพกัตรพมิาน 
จังหวัดรอยเอ็ดผลการวิจัยพบวาโดยรวมอยูในระดับมาก

5.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล

ตาํบลหวยผึง้ อาํเภอหวยผึง้ จงัหวดักาฬสนิธ ุของประชาชนทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศกึษา และการประกอบ
อาชีพตางกัน 

  1)  ประชาชนทีม่เีพศตางกนั มคีวามคดิเหน็ตอการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพฒันาของ
เทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ท้ังโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว (Null Hypothesis) ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา เพศไมสงผลตอระดับความคิดเห็นของ
ประชาชน ทัง้นีเ้ปนเพราะวาการดําเนนิงานตามยุทธศาสตการพฒันาของเทศบาลตําบลหวยผ้ึง มกีารพฒันา
ทองถิน่ครอบคลุมทกุหมูบาน ดวยความเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน เทาเทียมกันทกุหมูบาน ดงันัน้จงึทาํให
ประชาชนแมวาจะมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล
ตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของคําส ีสบืเมืองซาย (2557) ไดวจัิยเร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชาง อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน 
มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหัวชาง อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
รอยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

  2)  ประชาชนท่ีมอีายุตางกัน มคีวามคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว (Null Hypothesis) ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา อายุไมสงผลตอระดับความคิดเห็นของ
ประชาชน ทัง้นีเ้ปนเพราะวาการดําเนนิงานตามยุทธศาสตการพฒันาของเทศบาลตําบลหวยผ้ึง มกีารพฒันา
ทองถิน่ครอบคลุมทกุหมูบาน ดวยความเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน เทาเทียมกันทกุหมูบาน ดงันัน้จงึทาํให
ประชาชนแมวาจะมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล
ตําบลหวยผ้ึง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
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ของสุทศัน แกวพสิทุธิ ์(2554) ไดวจิยัเร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมตีอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม” พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน 
มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัด
เชียงใหม ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

  3)  ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผ้ึง อาํเภอหวยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธ ุทัง้โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว (Null Hypothesis) ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ระดับการศึกษาไมสงผล
ตอระดบัความคดิเหน็ของประชาชน ทัง้นีเ้ปนเพราะวาการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตการพฒันาของเทศบาล
ตําบลหวยผึ้งมีผลงานเปนที่ยอมรับของทุกระดับการศึกษา และมีการพัฒนาทองถิ่นครอบคลุมทุกหมูบาน 
ดวยความเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน เทาเทียมกันทุกหมูบาน ดังนั้นจึงทําใหประชาชนแมวาจะมีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผ้ึง 
อําเภอหวยผ้ึง จังหวัดกาฬสินธุ ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของคําสี 
สืบเมืองซาย (2557) ไดวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาเทศบาลตําบลหัวชาง อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการ
ศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหัวชาง อําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

  4)  ประชาชนท่ีมกีารประกอบอาชีพตางกนั มคีวามคิดเหน็ตอการดําเนนิงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผ้ึง อาํเภอหวยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธ ุทัง้โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว (Null Hypothesis) ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา การประกอบอาชีพไมสง
ผลตอระดับความคิดเห็นของประชาชน ทั้งนี้เปนเพราะวาการดําเนินงานตามยุทธศาสตการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลหวยผึ้ง มีผลงานเปนที่ยอมรับของประชาชนทุกกลุมอาชีพ และการจัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนาของเทศบาลมีความเปนธรรม กระจายการพัฒนาไดครอบคลุมทุกหมูบาน ดวยความเสมอภาค 
มาตรฐานเดียวกัน เทาเทียมกันทุกหมูบาน ดังนั้นจึงทําใหประชาชนแมวาจะมีการประกอบอาชีพตางกัน 
มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผ้ึง อําเภอหวยผ้ึง 
จงัหวดักาฬสนิธ ุทัง้โดยรวมและรายดานไมแตกตางกนั สอดคลองกบังานวจิยัของคาํส ีสบืเมอืงซาย (2557) 
ไดวิจยัเร่ือง “ความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมตีอการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการพฒันาเทศบาลตําบลหัว
ชาง อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด” พบวา ประชาชนท่ีมีการประกอบอาชีพตางกัน มีความคิด
เห็นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหัวชาง อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 
ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

6.  ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  6.1.1  ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

การพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมทั้งหาดาน อยูในระดับมาก 
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ดงันัน้ผบูรหิารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึง้ อาํเภอหวยผึง้ จังหวัดกาฬสินธแุละ
เจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของ ควรรักษามาตรฐานน้ีไว และยกระดับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาโดย
เพิ่มกลยุทธ และเทคโนโลยีในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  6.1.2  ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพฒันาของเทศบาลตาํบลหวยผึง้ อาํเภอหวยผึง้ จงัหวดักาฬสนิธดุานโครงสรางพืน้ฐานและสาธารณปูโภค
โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้นผูบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง และ
เจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของ ควรรักษามาตรฐานการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานนี้ไว โดยยกระดับ
การพัฒนา พฒันาระบบจราจรและผังเมือง วางทอระบายน้ําอยางทัว่ถงึ ปรบัปรงุแหลงนํา้เพ่ืออปุโภค-บรโิภค 
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนามากที่สุดตอไป

  6.1.3  ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุดานเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง และเจาหนาท่ีผูที่
เก่ียวของ ควรรักษามาตรฐานการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานน้ีไว และยกระดับการพัฒนา
โดยการสงเสริมการลงทุนอยางตอเนื่อง สงเสริมประชาชนใหมีชีวิตท่ีดี พัฒนาตลาดสดในระดับมาตรฐาน 
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา มากที่สุดตอไป

  6.1.4  ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตาํบลหวยผ้ึง อาํเภอหวยผึง้ จงัหวดักาฬสนิธดุานการพฒันาการศกึษาโดยรวมอยใูน
ระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง และเจาหนาที่ผูที่
เก่ียวของ ควรรักษามาตรฐานการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานน้ีไว และยกระดับการพัฒนา
โดยการเพิ่มการสงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาอบรมเพื่อทันตอการเปลี่ยนแปลงการสงเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอน การมุงสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อทันตอการเปล่ียนแปลง การอบรมคุณธรรม
จรยิธรรมนักเรยีน ทัง้นีเ้พือ่ใหเกดิความเช่ือม่ันตอการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา มากทีส่ดุตอไป

  6.1.5  ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึง้ อาํเภอหวยผึง้ จงัหวัดกาฬสินธดุานสาธารณสุขโดยรวมอยูในระดับมาก 
ดังน้ัน ผูบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง และเจาหนาที่ผูที่เก่ียวของ ควร
รักษามาตรฐานการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานน้ีไว และยกระดับการพัฒนา โดยการ
ปรบัปรงุภมูทิศันใหสวยงามบรหิารจดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกูิลอยางมีประสทิธภิาพ สงเสรมิสขุภาพของ
ประชาชนใหมีรางกายแข็งแรง ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
มากที่สุดตอไป

  6.1.6 ผลการวจิยั พบวาความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ตีอการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรการ
พฒันาของเทศบาลตําบลหวยผ้ึง อาํเภอหวยผ้ึง จงัหวัดกาฬสินธดุานการบริหารจัดการองคการ โดยรวมอยู
ในระดับมาก ดังน้ันผูบริหารงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง และเจาหนาที่ผูที่
เก่ียวของ ควรรักษามาตรฐานการการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานน้ีไว และยกระดับการพัฒนา 
โดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการบรหิารงาน บรหิารงานดวยหลกัธรรมาภบิาลเผยแพรขอมลูขาวสารทาง
ราชการอยางตอเน่ือง ทัง้น้ีเพือ่ใหเกดิความเช่ือมัน่ตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา มากท่ีสุดตอไป
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6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
  6.2.1 ผลการวิจัยพบวา “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

การพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ” โดยรวม อยูในระดับมากแตดานการ
บริหารจัดการองคการ ปรากฏวา มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่นๆ ดังนั้นควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantita-
tive Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อวิจัยสภาพ ปญหา สาเหตุ และแนวทาง
แกไขปญหาดานการบริหารจัดการองคการของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อ
ศกึษาขอมลู เชงิลึก และนาํผลการวจิยัใชเปนขอมูลสารสนเทศในการพฒันาการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งข้ึน

  6.2.2 ในการรวบรวมขอเสนอแนะ พบวา ประชาชนมีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ โดยขอท่ีมี
ความถ่ีจากสูงที่สุด คือ “เทศบาลควรขยายถนนคอนกรีตใหกวางมากข้ึนเพ่ือสะดวกในการใชรถยนต” 
ดังน้ันควรมีการวิจัยแนวทางการขยายถนนคอนกรีตใหกวางมากข้ึน
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คําแนะนํา ขอคิดเห็น ตรวจสอบ แกไขรูปแบบ และรูปเลม เพื่อใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคณุ นายพรเทพ บญุเอก นางสาวกนกลดา หาญอาสา และนางพศิมยั อขูลบิผเูชีย่วชาญ

ในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ที่ไดกรุณาพิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามการวิจัย
ขอขอบพระคณุนายกเทศมนตรตีาํบลหวยผึง้ อาํเภอหวยผึง้ จงัหวดักาฬสนิธุทีไ่ดอนเุคราะหในการ

เก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีดวยดี และขอขอบคุณประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางทุกทานที่ชวยกรุณา
ตอบแบบสอบถาม

ขอขอบคุณ เจาหนาท่ีหองสมุด/บรรณารักษ หองสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วทิยาเขต
รอยเอ็ด ทุกทานท่ีอนุเคราะห และใหความสะดวกในการคนควาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ ที่ใหคําชี้แนะ 
แนะนําดวยดีเสมอมา

คณุคาและประโยชนอนัพงึมจีากสารนพินธฉบับนี ้ผวูจิยัขอมอบเปนเครือ่งบูชาพระคณุบดิา มารดา 
ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน


