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สารนิพนธ์นมี้ วี ตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านตาม
บทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่บา้ นในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพือ่ เปรียบเทียบความ
คิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบล เหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ การประกอบอาชีพ แตกต่างกัน และ 3) เพื่อ
รวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขต
ต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขตต�ำบลเหนือ
เมืองที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 4,073 คน ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ใช้สูตรการค�ำนวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน รวม 364 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�ำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA : F-test) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่
บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการปกครองและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ด้านการบริการ ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และการประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขต
นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์.
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ต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 3) ประชาชนมีข้อ
เสนอแนะเพื่อการพัฒนา การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงล�ำดับตามความถี่จากมากไปน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ ควรมีการร่วมปฏิบัติงาน
กับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจอย่างใกล้ชดิ ควรมีการส่งเสริมอาชีพรองนอกฤดูการท�ำนา และควรมีการอบรมประชาชน
ให้มีความรู้เกี่ยวกฎหมายในชีวิตประจ�ำวัน
ความส�ำคัญ : 1. ความคิดเห็นของประชาชน 2. การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ABSTRACT
The purposes of the paper were : 1) to study residents’s opinions on village
headmen’s duty performance in Tambon Nua Muang Muniqipality’s authorized area of
Tambon Nua Muang in Roi Et province’s Muang district, 2) to compare the former’s opinions
on the latter’s duty performance with in its authorized area to differing variables of their
genders, ages, educational levels and occupations, 3) to collect the former’s suggestions
for enhancing the latter’s duty performance. Populations taken as samples comprised 4.073
household heads/ representatives. The sampling group deduction through Taro Yamane’s
table earned 364 subjects. The toll used for data collection was the five rating scale
questionnaires containing thirty questions, each of which had its reliability at .90. Statistics
utilized of processing data embraced percentage, mean, standard deviation, t – test and F
– test (One-way ANOVA), analyzing data with the computer software.
Results of research have found the following findings : 1) Resident’s opinions on
village headmen’s duty performance with in its authorized area have been rated at the
high scale in the overall aspect, as has each of four aspects taken into account. All aspects
in the descending order, of each mean are : undertaking administrations and keeping peace
and order, ensuring justice to residents, rendering services, and developing economic and
social growth. 2) The hypothesis testing results have confirmed that subjects’ differing
variables of gender, ages and educational levels bear no differences in their opinions.
3) Residents’ suggestions for enhancing village headmen’s duty performance are in the
descending order of first three frequencies the village headmen should: 1) perform their
duties in close collaboration with police officers, 2) support residents’ supplementary
occupations after the farming season, and 3) hold a legal course for residents to let them
gain knowledge of everyday laws.
Keywords : 1. Residents Opinion Towards 2. The Village Heads’ Role Performance
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1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิม่ เติมถึง ฉบับที่ 12 พุทธศักราช
2552 ได้จดั รูปแบบการปกครองท้องทีป่ ระกอบไปด้วย อ�ำเภอ กิง่ อ�ำเภอ ต�ำบล และหมูบ่ า้ น ในส่วนหมูบ่ า้ น
ให้มผี ปู้ กครองหมูบ่ า้ นมาจากการเลือกของราษฎรภายในหมูบ่ า้ น เรียกว่า “ผูใ้ หญ่บา้ น” เดิมชาวบ้าน เรียกว่า
“นายบ้านหรือกวนบ้าน” มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย พัฒนาหมู่บ้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง (สถาบันด�ำรงราชานุภาพ, 2552, หน้า 22-23) ซึ่งการปกครองรูปแบบนี้มีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าส่วนอืน่ ๆ หากราษฎรในหมูบ่ า้ นมีความอยูด่ ี กินดี มีความคิดสร้างสรรค์แล้ว ถือได้วา่ เป็นความเจริญ
ก้าวหน้าของสังคมประเทศชาติโดยส่วนรวม ถึงแม้ว่าหมู่บ้านจะเป็นหน่วยของการปกครองที่เล็กที่สุดแต่
ทีท่ ำ� การผูใ้ หญ่บา้ นในแต่ละหมูบ่ า้ นนัน้ ก็ถอื เป็นหน่วยงานทางการปกครองทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ กับประชาชนอีกหน่วย
งานหนึง่ และเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการปกครองประเทศ ซึง่ ประเทศจะเจริญรุง่ เรืองก้าวหน้าและมีความมัน่ คง
ทัง้ ในด้านการเมือง การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมมากน้อยเพียงใดนัน้ อาจกล่าวได้วา่ ต้องเริม่ ต้นการพัฒนา
ที่ต�ำบล และหมู่บ้านก่อน (กรมการปกครอง, 2552, หน้า 12-14)
การปกครองหมูบ่ า้ นให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จ�ำเป็นต้องอาศัยปัจจัยทีส่ ำ� คัญหลาย
ประการ ประการแรก คือ ผู้น�ำ เพราะหากหมู่บ้านมีผู้น�ำที่ดี มีความสามารถย่อมจะน�ำสังคมหรือชุมชนใน
หมู่บ้านพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและมีความเหมาะสม ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้น�ำโดยต�ำแหน่ง เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ทั้งนี้เพราะเป็นหน่วยราชการสุดท้ายที่จะน�ำ
นโยบายและแผนงานของรัฐบาล ของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ไปสู่ราษฎรในท้องที่ปกครอง และเป็น
หน่วยงานแรกที่จะน�ำความต้องการและสภาพปัญหาข้อเท็จจริงของราษฎรมาสู่ระบบราชการ ผู้ใหญ่บ้าน
จึงมีหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับนักปกครองอืน่ ๆ โดยในจิตวิญญาณอันเป็นหัวใจของคนมหาดไทยทีจ่ ะ “บ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุข” ให้กบั ราษฎร นอกจากนีท้ างราชการยังได้ให้อำ� นาจในฐานะผูน้ ำ� ในการท�ำงานหลายประการและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามความรับผิดชอบที่มีอยู่ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่า ภารกิจความรับผิดชอบของผู้ใหญ่
บ้านเน้นหนักในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย การปกครองหมู่บ้าน การ
พัฒนาและดูแลรักษาสาธารณูปโภค การประสานงานและขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยว
กับความต้องการ และ ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับราษฎรในท้องที่ปกครองของตน (ปริญญา นาคฉัตรีย์,
2550, หน้า 15-20) อย่างไรก็ตาม ในสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ชีวิตของคนในระดับหมู่บ้านก็
เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการเพิ่มจ�ำนวนประชากรของไทยและค่านิยมวัฒนธรรม
ตะวันตก ถือเป็นเรือ่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ของผูค้ นเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มกี ารแก่งแย่งแข่งขัน
กันก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาที่ดินท�ำกิน ปัญหาน�้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาการแบ่งพรรคแบ่งพวก
และการทะเลาะเบาะแว้ง เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาการ
ปกครองในระดับหมู่บ้านมิใช่น้อย ซึ่งผู้ที่จะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาในต�ำบลและหมู่บ้านได้ดีที่สุด คือ
ผูใ้ หญ่บา้ นเพราะการบริหารงานในระดับนีเ้ ป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่บา้ นโดยตรง ถ้าหากผูใ้ หญ่บา้ นมีความ
สามารถหรือมีศกั ยภาพสูงแล้วก็จะท�ำให้นโยบายของรัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของ
ราษฎรได้ แต่ในทางกลับกัน ถ้าหากก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ นมีศกั ยภาพไม่เพียงพอจะมีผลท�ำให้นโยบายของรัฐบาล
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของราษฎร ในระดับหมูบ่ า้ นได้ อันจะส่งผลต่อความเจริญของ
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ประเทศทุกด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (กรมการปกครอง, 2552, หน้า 19)
ต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 23 หมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น�ำมี
บทบาทหน้าทีท่ ตี่ อ้ งปฏิบตั งิ านตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิม่
เติมถึงฉบับที่ 12 พุทธศักราช 2552 และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0311.2/ว 2145 ลงวันที่ 4 สิงหาคม
2542 เรือ่ ง การปรับบทบาทผูใ้ หญ่บา้ นให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองการปกครองทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
เป็น 4 ด้าน คือ ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนา
สังคม ด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และด้านการบริการ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานของ
ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังมีความซ�้ำซ้อนกับภารกิจและอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นซึ่งส่วนที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือการรักษาความสงบเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�ำบล
และพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การคุม้ ครองและบ�ำรุง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาด้านอาชีพของ
ประชาชน อ�ำนาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ มีบทบัญญัติกฎหมายที่ชัดเจนให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด�ำเนินการ แต่ประชาชนทั่วไปยังมีความสับสนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
(ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด, 2558, หน้า 34)
ผูว้ จิ ยั ในฐานะพนักงานปกครอง ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ลัดอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด เห็นความส�ำคัญ ทีจ่ ะศึกษา
วิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ในเขตต�ำบลเหนือ
เมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ดีน่าจะเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือ
ตัวแทน เพราะหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนเป็นบุคคลทีผ่ ใู้ หญ่บา้ นเชิญให้รบั ฟังข้อราชการและข่าวสารทาง
ราชการ โดยมีความคาดหวังว่าข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัย จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการปฏิบัติ
งานของผู้ใหญ่บ้านในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่
บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ
2.3 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
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ในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.3 ประชาชนที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.4 ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ได้รบั ทราบระดับความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่
บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
4.2 ได้รบั ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพต่างกัน
4.3 ได้รับทราบข้อเสนอแนะของประชาชนในพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่
บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
4.4 ผลการวิจัยสามารถน�ำเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเป็นข้อมูลน�ำไปพัฒนาการปฏิบัติ
งานตามบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่บา้ นในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ประชากร ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 18 ปี ขึน้ ไปในเขตต�ำบลเหนือเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ครัวเรือนละ 1 คน รวม 4,073 คน (ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด, 2558, หน้า 9)
5.2 กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 18 ปีขนึ้ ไปในเขตต�ำบลเหนือเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 364 คน โดยการใช้สูตรค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ ทาโร่ ยามาเน
(Taro Yamane, 1967) และค�ำนวณหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีบัญญัติไตรยางค์
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็นลักษณะค�ำถาม
มีค�ำตอบให้เลือกตอบ (Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของ ลิเคิร์ต (Likert’s rating scale)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบล
เหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่า
เฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความ
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ความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานคือ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA:
F-test)
6. ผลการวิจัย
6.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที่
ของก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้
6.1.1 ด้านการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า ด้านโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ราษฎรด้วยตนเอง” ส่วน
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 8 ทีว่ า่ “การสอดส่องดูแลไม่ให้ประชาชนยุง่ เกีย่ วกับการพนันและอบายมุข”
6.1.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “การเป็นผู้น�ำในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี” ส่วนข้อที่มีค่า
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า“การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร ในด้านการเกษตรกรรม พาณิช
ยกรรม และอุตสาหกรรม
6.1.3 ด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “การแสดงความเป็นมิตรหรือมีความสัมพันธ์อันดีต่อลูกบ้าน” ส่วนข้อ
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 1 ทีว่ า่ “การเป็นผูไ้ กล่เกลีย่ ประนีประนอมข้อพิพาทต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในหมูบ่ า้ น”
6.1.4 ด้านการบริการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1
ที่ว่า “การเป็นผู้รับแจ้งประจ�ำหมู่บ้าน เช่น การเกิดการตาย การย้ายที่อยู่ การสร้างบ้านใหม่ การรื้อบ้าน
และการก�ำหนดเลขบ้าน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า“การให้ค�ำปรึกษาด้านการประกอบ
อาชีพแก่ประชาชน”
6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่บา้ นในเขต
ต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
		
สมมติฐานที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันหนึ่ง
ด้าน คือ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม
สมมติฐานที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่บา้ นในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบล เหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ กี ารประกอบอาชีพต่างกัน มีมคี วามคิดเห็นต่อ
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การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
รวมและไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
6.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่
บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนได้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน เรียงล�ำดับตามความถี่จากมากไปน้อย สามอันดับแรก ได้แก่
ควรมีการร่วมปฏิบตั งิ านกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจอย่างใกล้ชดิ ควรมีการส่งเสริมอาชีพรองนอกฤดูการท�ำนาและ
ควรมีการอบรมประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกฎหมายในชีวิตประจ�ำวัน
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 จากผลการเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่
บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น ต่อการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ประชาชนเห็นด้วยกับการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่
บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เช่น ผู้ใหญ่บ้าน มีการประชุมชี้แจงข้อราชการแก่
ราษฎรหมู่บ้านด้วยตนเอง ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ราษฎร มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า และให้ความ
รู้แก่ประชาชนในเรื่องสาธารณภัย นอกจากนั้นยังท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นแสดงความเป็นมิตรหรือ
มีความสัมพันธ์อันดีต่อลูกบ้าน ให้บริการประชาชนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นผู้รับแจ้ง
ประจ�ำหมู่บ้าน เช่น การเกิดการตาย การย้ายที่อยู่ การสร้างบ้านใหม่ การรื้อบ้าน และการก�ำหนดเลขบ้าน
รวมถึงเป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาด้านกฎหมายกับประชาชน สอดคล้องกับงานวิจยั ของอชิรญาณ์ จันทรพิมพ์ (2552,
บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัย การด�ำเนินงานตามบทบาทของผู้ใหญ่บ้านในเขตอ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่าการด�ำเนินงานตามบทบาทของผูใ้ หญ่บา้ นในเขตอ�ำเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมากนอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาติ สมรักษ์ (2557,
บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้วจิ ยั ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่บา้ นในเขต
ต�ำบลสงยาง อ�ำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่บา้ นในเขตต�ำบลสงยาง อ�ำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ทัง้ 2 โดย
รวมอยู่ในระดับมาก
7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่บา้ นในเขต
ต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
7.2.1 ประชาชนทีม่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่
บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เพศมีผลต่อความคิดเห็นก็จริง แต่ประชาชนในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงก็ตามมีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านไม่แตก
ต่างกัน เพราะอยูใ่ นท้องถิน่ เดีย่ วกัน รับทราบบทบาทของผูใ้ หญ่บา้ นในลักษณะเดียวกัน ประชาชนล้วนเป็น
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บุคลในท้องถิ่น มีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกับผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในหมู่บ้าน
ประชาชนไม่ว่าชายหรือหญิงล้วนมีส่วนร่วมและรับทราบในลักษณะเดียวกัน จึงไม่ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นเพศใด
สอดคล้องกับการวิจัยของ วิภาภัทร์ ธิโนชัย (2554, บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงาน ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบลเกษตรวิสัย อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการเปรียบเทียบ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามเพศ พบว่าไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการวิจัยของ กานต์ ฐิตะฐาน
(2557, บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทของผู้ใหญ่บ้านในเขต
ต�ำบลท่าขอนยาง อ�ำเภอวากันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำแนก
ตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน
7.2.2 ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่
บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ อายุ มีผลต่อความคิดเห็นก็จริง แต่ประชาชนในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ว่าอายุเท่าใดก็ตาม มีความคิดเห็น ความคิดเห็น ต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านไม่แตก
ต่างกัน เพราะอยูใ่ นท้องถิน่ เดีย่ วกัน รับทราบบทบาทของผูใ้ หญ่บา้ นในลักษณะเดียวกัน ประชาชนล้วนเป็น
บุคลในท้องถิ่น มีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกับผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในหมู่บ้าน
ประชาชนไม่ว่าอายุเท่าใดมีส่วนร่วมและรับทราบในลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ อชิรญาณ์
จันทรพิมพ์ (2552, บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้วจิ ยั การด�ำเนินงานตามบทบาทของผูใ้ หญ่บา้ นในเขตอ�ำเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั
จังหวัดมหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับการวิจัยของ วิภาภัทร์ ธิโนชัย (2554, บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบลเกษตรวิสัย อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการเปรียบเทียบ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน
7.2.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าทีข่ องผูใ้ หญ่บา้ นในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ไม่วา่ ระดับการศึกษาใดก็ตาม มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่บา้ น ไม่แตกต่าง
กัน เพราะอยู่ในหมู่บ้านเดี่ยวกัน อยู่กันเสมือนพี่น้อง มีความเข้าใจบทบาทของผู้ใหญ่บ้านเช่นเดียวกัน รวม
ถึงผูใ้ หญ่บา้ นและประชาชน มีความใกล้ชดิ และคุน้ เคยกันเป็นอย่างดี เกือบทุกกิจกรรมในหมูบ่ า้ นผูใ้ หญ่บา้ น
มีสว่ นร่วม จึงท�ำให้ประชาชนไม่วา่ มีระดับการศึกษาใดก็ตามต่างมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั งิ านตามบทบาท
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของอชิรญาณ์ จันทรพิมพ์ (2552, บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้วจิ ยั การด�ำเนินงานตามบทบาทของผูใ้ หญ่บา้ นในเขต
อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามระดับการ
ศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน
7.2.4 ประชาชนทีม่ กี ารประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั งิ านตามบทบาท
หน้าทีข่ องผูใ้ หญ่บา้ นในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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ไม่วา่ ประกอบอาชีพใดก็ตาม มีความคิดเห็น ต่อการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่บา้ น ไม่แตกต่าง
กัน เพราะอยู่ในหมู่บ้านเดี่ยวกันมานาน มีกิจกรรมร่วมกันโดยไม่ได้แยกการประกอบอาชีพนอกจากนั้น
ยังมีความใกล้ชิดเสมือนเป็นพี่น้องกันทั้งหมู่บ้าน ยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมที่คล้ายกัน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน
เป็นแกนน�ำในการจัดกิจกรรม เมื่อมีเหตุร้ายผู้ใหญ่บ้านคือผู้น�ำ  ในการแก้ปัญหา และเป็นผู้ที่ประชาชนใน
หมูบ่ า้ นให้ความเคารพ ไม่วา่ ประชาขนมีการประกอบอาชีพใด จึงท�ำให้ประชาชนไม่วา่ มีการประกอบอาชีพ
ใดต่างมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่บา้ นในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมชาติ สมรักษ์ (2557, บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้วจิ ยั ความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบลสงยาง อ�ำเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านตามบทบาท
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบลสงยาง อ�ำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จ�ำแนกตามการประกอบอาชีพ
พบว่าไม่แตกต่างกัน
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า
ด้านอื่น ดังนั้น ผู้บริหารผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดและที่เกี่ยวข้องควร
มีนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ให้มีระดับสูงยิ่งขึ้น
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
8.2.1 ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้านในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ปรากฏว่า มีคา่ เฉลีย่ น้อยกว่าด้านอืน่ ๆ ดังนัน้ ควรมีการวิจยั แบบผสม
(Mixed Research) ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เกีย่ วกับแนวทางพัฒนาการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องผูใ้ หญ่บา้ นในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม
8.2.2 ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที่
ของผูใ้ หญ่บา้ นในเขตต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดทุกด้าน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่ราย
ข้อปรากฏว่า “การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร ในด้านการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และ
อุตสาหกรรม” มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น ควรมีการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ทั้งเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริม
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร ในด้านการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
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10. ค�ำขอบคุณ
ขอขอบพระคุณ ดร.พัชรี ศิลารัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ 
ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ นางศุภการณ์ ภูศรี นางอิม่ ใจ ศรีษะภูมิ และนางเยาวนิตย์ อรัญญวาส ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในการประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และขอขอบพระคุณก�ำนันต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี และขอขอบคุณประชาชน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุด/บรรณารักษ์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ดทุกท่านที่อนุเคราะห์ และให้ความสะดวกในการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ค�ำชี้แนะ
แนะน�ำด้วยดีเสมอมา
คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบเป็นเครือ่ งบูชาพระคุณบิดา มารดา
ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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