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การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด ของประชาชนจ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ และ 3) เพื่อรวบรวม
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 377 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�ำนวน 27 ข้อ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ .90 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
Way ANOVA : F-test)
ผลการศึกษา พบว่า 1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้งสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ และด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก
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จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ประชาชนมีข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด ทีม่ คี า่ ความถีส่ งู สุด สามล�ำดับแรก ได้แก่ ควรสร้างถนนคอนกรีตทุกสายควรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของทางราชการ ควรส่งเสริมการจัดตั้งหมู่บ้านปลอดยาเสพติด และควรส่งเสริมการด�ำรงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง
ค�ำส�ำคัญ : 1. ความคิดเห็นของประชาชน 2. การด�ำเนินงาน 3. โครงสร้างพื้นฐาน
ABSTRACT
This thesis served the purposes: 1) to study residents’ opinions on public services
of Tambon Phu Khao Thong Administrative Organization in Roi Et province’s Nong Phok
distric, 2) to compare their opinions on its public services to variables of their genders,
educational backgrounds and occupations, and 3) to collect their suggestions for developing
its public services. Samples were 377 up and eighteen-year residents, whose domiciles
were in its authorized area. The research instrument included the Likert-type questionnaire
with twenty-seven questions, each of which possessed the reliability at .90. Statistics used
for conducting the research comprised mean, standard deviation, t-test and F-test
(One-way ANOVA, by making use of the computer software package for analyzing data.
Research results have found the following findings: 1) Residents’ opinions on its
public services have been rated as ‘moderate’ in the overall aspect, as the same as a
single one of three aspects taken into account. All aspects placed in descending order of
its mean comprised: public infrastructure, support of residents’ life qualities, and
managements of keeping community orders and peace. 2) The hypothesis testing results
have confirmed that variables of their genders, educational backgrounds and occupations
show no significant differences in their opinions on its public services. 3) Their suggestions
for developing its public services have been recommended in descending orders of first
three frequencies that the aforesaid organization should: build concrete roads conducive
to official specifications, set up drug-free villages, and realistically promote sustenance of
leading residents’ lives by means of royal self-sufficiency economy.
Keywords : 1. Residents’ Opinions 2. Operations 3. Infrastructures
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1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารส่วนท้องถิ่นโดย
บัญญัติไว้ในมาตรา 281 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ว่า รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในการจัดท�ำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่
มาตรา 283 บัญญัติว่าองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ�ำนาจโดยทั่วไปในการดูแลและจัดท�ำบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง ดังนั้น จึงควรเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ด้วยเหตุผล
ทีส่ ำ� คัญคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหน่วยงานทีใ่ กล้ชดิ กับประชาชนในพืน้ ทีม่ ากทีส่ ดุ จึงได้รบั รู้ เข้าใจ
และตระหนักถึงปัญหาภายในพื้นที่ได้ดีกว่าหน่วยงานของรัฐระดับอื่น ๆ จึงท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้ อีกประการหนึ่งองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นมีผู้บริหารและสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงจึงเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างประชาชน
กับองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ดี และประการสุดท้ายการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะ
เองได้ท�ำให้สามารถพึ่งตนเองได้ไม่รอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพียงอย่างเดียว การพึ่งตนเองได้เป็น
สัญญาณที่ดีท�ำให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง (โกวิทย์ พวงงาม, 2553,
หน้า 202)
จึงกล่าวได้วา่ การบริการสาธารณะเป็นภาระหน้าทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีความส�ำคัญทัง้ ในด้านการสะท้อนถึงระดับการกระจายอ�ำนาจ และความเป็นอิสระขององค์กรปกครองท้องถิน่
และสะท้อนถึงความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิน่ อีกด้วย การบริการสาธารณะทีเ่ ป็นหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญมาก เพราะเป็นภารกิจทีถ่ กู ก�ำหนดโดยกฎหมายทีต่ อ้ ง
ปฏิบัติ กล่าวคือ พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ได้ก�ำหนดให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ ได้แก่ การจัดให้มี
และบ�ำรุงรักษาทางน�ำ้ และทางบก การรักษาความสะอาดของถนน ทางน�ำ 
้ ทางเดิน และทีส่ าธารณะรวมทัง้
ก�ำจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร การคุม้ ครอง
ดูแล และบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การบ�ำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ�ำเป็นและเห็นควรอย่างไรก็ตาม ในการด�ำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลที่ผ่านมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ยังพบว่า ยังต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประชาชนและพนักงานส่วนต�ำบลส่วนหนึ่งยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการ
ด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น การประสานงานการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนด้านต่าง ๆ เป็นต้น (วุฒิสาร
ตันไชย, 2552, หน้า 30)
องค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537
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มีฐานะเป็นนิติบุคคล สภาพการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทองได้แก่ ด้าน
โครงการสร้างพืน้ ฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวติ การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
และการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้วยการมีงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ที่มีอยู่
แต่ยงั ปรากฏว่าประชาชนยังเสนอให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง ด�ำเนินการเกีย่ วกับการพัฒนาหลาย
ประการ เช่น การซ่อมแซมถนน การก่อสร้างถนนดินเชื่อมต่อหมู่บ้าน การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
การช่วยเหลือคนพิการและคนชรา การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผูส้ งู อายุ รวมถึงการด�ำเนินการสนับสนุน
การอาชีพต่าง ๆ (องค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง, 2558, หน้า 15) และในปี 2558 องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลภูเขาทองได้ด�ำเนินการตามที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะไว้ แต่ยังไม่มีการ
ศึกษาวิจัยที่เป็นวิชาการ (องค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง, 2558, หน้า 15)
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง จึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง เพือ่ ทราบความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะน�ำไปสู่การปรับปรุง และการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลภูเขาทองที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนจ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และการประกอบ
อาชีพ
2.3 เพือ่ รวบรวมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.3 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ได้ทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
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4.2 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชน ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพต่างกัน
4.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะในการพัฒนาบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง
อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.1.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 6,430 คน (องค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง,
2558, หน้า 34)
5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 377 คน ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
โดยวิธกี ารใช้สตู รการค�ำนวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973, หน้า 125) ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการสุม่
ตัวอย่างตามขั้นตอน ดังนี้ 1) ใช้วิธีการสุมแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยก�ำหนดให้
ประชากรจากทุกหมูบ่ า้ นเป็นกลุม่ ตัวอย่าง แล้วน�ำมาก�ำหนดสัดส่วน และ 2) ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการสุม่ ตัวอย่าง ทีป่ ระชากรมีสทิ ธิไ์ ด้รบั เลือกเท่า ๆ กัน โดยมีบญ
ั ชี
รายชื่อของประชากร และท�ำการจับสลาก จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามต้องการ
5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวนสามด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด
5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
5.6 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
5.6.1 น�ำแบบสอบถามทีส่ ร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ทปี่ รึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความเทีย่ ง
ตรงตามทฤษฎีความเป็นปรนัย ส�ำนวนการใช้ภาษา แล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
5.6.2 น�ำเสนอผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวนสามท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
กับวัตถุประสงค์ (Index of Item : Objective Congruence) ด้านเนื้อหา (Content and Construct
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Validity) และส�ำนวนภาษา (Wording) และด้านการวัดผลประเมินผล (Evaluation)
5.6.3 แบบสอบถามทีม่ คี า่ IOC ตัง้ แต่ 0.67 และสูงกว่า ไปทดลองใช้ (Try - out) กับประชาชน
ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน
5.6.4 น�ำผลการตอบแบบสอบถามไปหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Power of Discrimination)
โดยวิธีหาค่า t – test และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, หน้า 94)
5.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน คือ การทดสอบสมมติฐาน t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA)
หรือ (F-test)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิจยั ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทัง้ สามด้าน เรียงจากด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านการจัดระเบียบชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ข้อ 6 ทีว่ า่ “องค์การบริหารส่วนต�ำบลพัฒนาระบบไฟฟ้าเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่างครอบคลุม” ส่วนข้อทีม่ คี า่
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 9 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนต�ำบลมีการประเมินการใช้และบ�ำรุงรักษาถนน เป็น
ประจ�ำ”
2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 1 ทีว่ า่ “องค์การบริหารส่วนต�ำบลการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือผูส้ งู อายุอย่างต่อเนือ่ ง”
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนต�ำบลจัดสถานที่ส�ำหรับออกก�ำลังกายพัก
ผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนอย่างเหมาะสม”
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 4 ทีว่ า่ “องค์การบริหารส่วนต�ำบลขอความร่วมมือกับประชาชน
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนต�ำบล
จัดท�ำผังเมืองเพื่อความเป็นระเบียบของชุมชน
6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
สมมติฐานที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่าง
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กันทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม
ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจยั มีการน�ำผลการวิจยั ทีน่ า่ สนใจและน�ำมาอภิปรายผลเพิม่ เติมตามประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้
7.1 ประชาชนมีความเห็นว่าการให้บริการสาธารณะของ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง
อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสามด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต และ 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย ยังไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ อาจเป็นเพราะมีงบประมาณค่อนข้างจ�ำกัด บุคลากรมีไม่มากแต่ตอ้ งรับผิดชอบประชาชน
ถึง 17 หมู่บ้าน ต้องให้บริการประชาชนถึง 9,668 คน เช่นองค์การบริหารส่วนต�ำบลไม่สามารถซ่อมแซม
ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านให้ใช้การได้ดี การพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อใช้ในการเกษตรยังไม่เพียงพอ การจัด
สถานทีส่ ำ� หรับออกก�ำลังกายพักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนยังไม่เหมาะสม การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
อย่างยังต้องมีการปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพ การจัดท�ำผังเมืองเพื่อความเป็นระเบียบของชุมชนยังอยู่ใน
ระหว่างการด�ำเนินการ รวมถึงการส่งเสริมการจัดตั้งหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ยังท�ำไม่ได้สมบูรณ์ และการ
ประสานงานกับฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยท�ำได้เพียงบางครั้ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระสยาม ฐิตธมฺโม (ลาวะลี) (2558, หน้า 259) ที่ได้ศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ตามความคิดเห็น
ของประชาชน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถน�ำมาอภิปรายผลได้
ดังนี้
7.1.1 ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีความเห็นว่าการให้บริการสาธารณะของ ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ อาจเป็นเพราะมีงบประมาณค่อนข้างจ�ำกัด บุคลากรมีไม่มากแต่ต้องรับผิดชอบประชาชนถึง
17 หมู่บ้าน ต้องให้บริการประชาชนถึง 9,668 คน เช่น องค์การบริหารส่วนต�ำบลไม่สามารถซ่อมแซมถนน
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านให้ใช้การได้ดี การพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อใช้ในการเกษตรยังไม่เพียงพอพียงพอ
การซ่อมแซมรักษาถนนภายใน หมูบ่ า้ นและระหว่างหมูบ่ า้ นยังไม่ครอบคลุมทุกฤดูกาล การให้บริการประปา
สาธารณะยังไม่ครบทุกครัวเรือน และยังไม่มีการประเมินการใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงท�ำให้ความคิด
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เห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอ
หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จตุพล หลักค�ำพันธ์ (2553, หน้า 82) ที่ได้ศึกษา การด�ำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ตามความคิดเห็นของประชาชน พบว่า การด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐานอยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ไชยวัฒน์ สุวรรณมาโจ (2554, หน้า 78) ได้วิจัยเรื่อง “การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลไชยบุรี อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของของประชาชน”
ผลการวิจัยพบว่า การด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับปานกลาง
7.1.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะของ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นด้วยกับการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพียง
ระดับหนึ่ง และเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลยังไม่ได้ให้บริการสาธารณะด้านนี้อย่างเต็มความสามารถ
อาจเป็นไปได้ว่ามีงบประมาณค่อนข้างจ�ำกัด บุคลากรมีไม่มากและต้องรับผิดชอบประชาชนถึง 17 หมู่บ้าน
เช่น องค์การบริหารส่วนต�ำบลจัดสถานทีส่ ำ� หรับออกก�ำลังกายพักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนยังไม่เหมาะสม
การสนับสนุนการรักษาพยาบาล บุคคลในชุมชนยังไม่สามารถท�ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชนยังต้องมีการปรับปรุงวิธีการ นอกจากนั้นยังมีองค์การบริหารส่วนต�ำบลยังส่งเสริม
สนับสนุน ช่วยเหลือผู้พิการยังไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงท�ำให้ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการการให้
บริการสาธารณะของ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดด้านการส่ง
เสริมคุณภาพชีวิต โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จตุพล หลักค�ำพันธ์ (2553,
หน้า 84) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอ
พยัคฆภูมพิ สิ ยั จังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของประชาชนพบว่า ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ โดย
รวม อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วณิดา สมิตานนท์ (2549, หน้า 79) ที่ได้วิจัยเรื่อง
“ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ ให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร”ี ผลวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง
7.1.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นด้วยกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพียงระดับหนึ่ง และ
เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลยังไม่ได้ให้บริการสาธารณะด้านนี้อย่างเต็มความสามารถ อาจเป็นไปได้ว่า
มีงบประมาณค่อนข้างจ�ำกัด บุคลากรมีไม่มากและต้องรับผิดชอบประชาชนถึง 17 หมู่บ้าน เช่น องค์การ
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บริหารส่วนต�ำบล จัดท�ำผังเมืองยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ การจัดตัง้ หมูบ่ า้ นปลอดยาเสพติดยังไม่มปี ระสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ การประสานงานกับฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยยังไม่ได้ดำ� เนินการ
เป็นประจ�ำ การจัดตัง้ ศูนย์และประสานความช่วยเหลือผูป้ ระสบสาธารภัยยังต้องมีการปรับปรุงอีก ดังนัน้ จึง
ท�ำให้ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จตุพล หลักค�ำพันธ์ (2553, หน้า 62) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ามความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
7.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
7.2.1 ประชาชนทีม่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ขึ้นอยู่กับเพศ แต่ขึ้นอยู่กับการให้
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทองทั้งสามด้านอย่างเต็มความสามารถ ไม่ว่าด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ดังนัน้ ประชาชนไม่วา่ เพศชายหรือเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อ การให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการวิจยั ของ
พระสยาม ฐิตธมฺโม (ลาวะลี) (2558, หน้า 259) ที่ได้ศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของ
ประชาชน พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศต่างกันเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
7.2.2 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ การให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ขึ้นอยู่กับระดับการ
ศึกษา แต่ขึ้นอยู่กับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทองทั้งสามด้านอย่างเต็ม
ความสามารถ ดังนั้น ประชาชนไม่ว่าระดับการศึกษาใดจึง มีความคิดเห็นต่อ การให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจยั
ของ ภาวินี อุตส่าห์ (2545, หน้า 30) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลสบสาย อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่” ผลการเปรียบเทียบความคิด
เห็นเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลสบสาย อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ของ
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
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7.2.3 ประชาชนทีม่ กี ารประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ขึ้นอยู่กับการ
ประกอบอาชีพ แต่ขนึ้ อยูก่ บั การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย ดัง
นัน้ ประชาชนไม่วา่ มีการประกอบอาชีพใด จึงมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจยั ของ วณิดา สมิต
านนท์ (2549, หน้า 72) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ ให้บริการสาธารณะ ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ของประชาชนที่มี
การประกอบอาชีพต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องควรยกระดับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง
อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดให้สูงขึ้นและให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
8.2.1 ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและด้านการ
จัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น ควรมี
การวิจัย ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษา
สภาพ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
เพื่อน�ำผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการให้บริการด้านนี้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8.2.2 ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีค่าความถี่สูงสุด ได้แก่ ควร
สร้างถนนคอนกรีตทุกสายให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ ดังนั้น ควรมีการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพือ่ ศึกษาสภาพ ปัญหา สาเหตุ และ
แนวทางแก้ไขปัญหาในการสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ น�ำผลการวิจยั ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการ
ให้บริการด้านนี้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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10. ค�ำขอบคุณ
สารนิพนธ์นี้ ส�ำเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่ให้ค�ำแนะน�ำ
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. สมเกียรติ เกียรติเจริญอาจารย์ทปี่ รึกษาหลักทีก่ รุณาให้คำ�
ปรึกษาและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจยั รูส้ ึกซาบซึง้ เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ
โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลัย มหากุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน ท�ำให้งานวิจัยมี
ความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และผูท้ รงคุณวุฒทิ กุ ท่านทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบรวมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำแก้ไข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ จากนายกองค์การบริหารส่วน
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ต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ทีไ่ ด้อนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครัง้
นี้ด้วยดี และขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดีขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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