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สารนิพนธ์เรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการ
ของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามอายุระดับการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้ใช้บริการหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
จ�ำนวน 363 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�ำนวน
20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .91 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติการทดสอบสมมติฐานได้แก่ t-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA : F - t-test)
ผลการวิจัยพบว่า1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน
เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านสถานที่และด้าน
การประชาสัมพันธ์ 2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนทีม่ อี ายุ ระดับการศึกษา และการประกอบ
อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ประชาชนมีข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการให้บริการของหน่วยสัสดีอำ� เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงล�ำดับตามความถีจ่ ากมาก
ไปน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ ควรมีขอ้ มูลทางเว็บไชต์ทเี่ ป็นปัจจุบนั เช่น ข่าวสาร ทีค่ วรรูเ้ กีย่ วกับหน่วยสัสดี
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ควรมีปา้ ยแสดงขัน้ ตอนการให้บริการแต่ละงานทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยสัสดี และควรจะมีเจ้าหน้าทีพ่ ลเรือนร่วม
ให้การบริการ
ค�ำส�ำคัญ : 1. ความพึงพอใจของประชาชน 2. การให้บริการ 3. หน่วยสัสดี
ABSTRACT
This thematic paper served its particular purposes: 1) to study residents’ satisfaction
with military registration unit’s service at its office in Muang Roi Et district of Roi Et province,
2) to compare their satisfaction with its service to variables of their differing ages,
educational backgrounds and occupations, 3) to collect suggestions for enhancing its
services. Samples comprised 393 residents in its authorized. The research tool was the
questionnaire with twenty questions, each of which had the reliability at .91. Statistics used
for processing data included: percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test
(One-way ANOVA)
Outcomes of research findings: 1) community committees’ opinions on Roi Et
Provincial Municipality’s refuse management, Roi Et Province has rated ‘high’ in the
overall aspect. Given a single one, all four aspects have also scored the same. These
aspects placed in descending order of means take in: the Planning, the Staffing, the
Organization, and Technology respectively. 2) The comparative results found that no
significant differences level at .05 in the former’s genders, ages, educational levels and the
difference of housing in the borough council member were correlated with their
community committees’ opinions on Roi-Et Provincial Municipality’s refuse management,
Roi Et Province, and 3) community committees have suggestions of the development with
their opinions on Roi-Et Provincial Municipality’s refuse management, Roi Et Province, in
descending order of frequencies of up to three Municipality should : 1) include a plan for
refuse management, both short-term and long-term monitoring plan should support refuse
management, and should be added that garbage can fit a small space, such as street and
alley.
Keywords : 1. Satisfaction 2. Service 3. Conscription Registration Unit
1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
ระบบราชการไทยมีโครงสร้างขนาดใหญ่ ทั้งการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิน่ บางหน่วยงานมีการท�ำงานทีซ่ ำ�้ ซ้อน มีสายการบังคับบัญชาหลายขัน้ ตอน ไม่คล่องตัวในการบริหาร
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จัดการรวมถึงการให้บริการประชาชน ท�ำให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์ ไม่สามารถสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนได้ดีเท่าที่ควรจะเป็น ประกอบกับมีปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มุ่ง
ประโยชน์ของประชาชนเต็มที่ สภาพปัญหาดังกล่าวจ�ำเป็นต้องได้รบั การแก้ไขโดยเร็ว รัฐบาลไทยได้เล็งเห็น
ความส�ำคัญในเรื่องการให้การบริการประชาชน เพราะการให้บริการที่ดีเป็นปัจจัยส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จ และ
สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร กองทัพบก กระทรวงกลาโหม ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการ
ให้บริการประชาชน ไม่ว่าเป็นด้านช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กรณีเกิดภัยพิบัติ หรือราษฎรที่ประสบภัยต่างๆ
โดยการให้ความส�ำคัญแบบมีสว่ นร่วมและบูรณาการกับส่วนราชการต่าง ๆ แบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ มีตวั ชีว้ ดั การ
ท�ำงาน โดยใช้ทั้งความสามารถของข้าราชการและเทคโนโลยีต่าง ๆ และที่ส�ำคัญคือยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และเมื่อประชาชนมาขอรับบริการมากขึ้นการให้บริการของหน่วยงานทหาร จ�ำเป็นต้องมีการ
พัฒนาการให้บริการโดยการปรับปรุงให้มกี ารบริการทีร่ วดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรมต่อประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่วยงานสัสดีท่ีมีประชาชนมาติดต่อราชการทุกวัน ท�ำงานใกล้ชิดกับประชาชน จ�ำเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงการให้บริการอยู่ตลอดเวลา เพราะหากไม่มีการปรับปรุงการให้บริการประชาชนอาจเสื่อมศรัทธา
และขาดความเชื่อถือ อันมีผลต่อความมั่นคงของประเทศและการระดมสรรพก�ำลังในการป้องกันประเทศ
ในช่วงเวลาที่ประเทศประสบภาวะวิกฤติ และการท�ำให้ประชาชนเสียเวลาในการติดต่อราชการย่อมมีผลก
ระทบต่อการประกอบอาชีพ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศ (กองทัพบก, 2556, หน้า 23)
กองทัพบกมีนโยบายในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ตี อ่ ประชาชน จากสถานการณ์ปจั จุบนั ส่งผลให้หน่วยงานต้องเร่งพัฒนาตนเองทุกด้าน ปรับปรุง
รูปแบบการให้บริการทีท่ นั สมัยรวดเร็วถูกต้องเพือ่ สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยปฏิบตั ติ ามพระราช
บัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ที่บัญญัติว่าการบริหารราชการต้องเป็นไป
เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและคุม้ ค่าในเชิงการบริหาร
มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ�ำเป็นลง การกระจายภารกิจและทรัพยากร การกระจายการตัดสินใจ
การอ�ำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และในมาตรา 37 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้บัญญัติไว้ว่า ในการปฏิบัติ
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน หรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วน
ราชการก�ำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการ
ทัว่ ไป โดยไม่ให้ชา้ เกินไป และให้ผบู้ งั คับบัญชาตรวจสอบให้ขา้ ราชการปฏิบตั ใิ ห้แล้วเสร็จ และในมาตรา 39
บัญญัติให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะ
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานในบังคับบัญชาของส�ำนักงานสัสดี
จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด มีหน้าทีด่ ำ� เนินการควบคุม ก�ำกับดูแลและประสานงานในกิจการสัสดีทงั้ ปวง ทีก่ ำ� หนดไว้ใน
กฎหมาย ควบคุมทหารกองเกิน ทหารกองหนุน การเตรียมพล รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบสภาพทหาร
กองเกิน และทหารกองหนุนสอดส่องดูแลความประพฤติของทหารกองประจ�ำการนอกหน่วยทหารใน
ท้องที่เขต หรือท้องที่อ�ำเภอ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการรับลงบัญชีทหารกองเกินการด�ำเนิน
98

Vol.7 No.1 January - June 2018

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การเรียกและตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ ซึ่งชายไทยที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารมาติดต่อราชการกับหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทุกวันราชการ
แสดงให้เห็นว่าการให้บริการเป็นสิ่งที่มีความจ�ำเป็น จึงควรท�ำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้มากที่สุด
หากประชาชนเปลีย่ นความคิดทีม่ ตี อ่ การบริหารงานภาครัฐให้เป็นด้านบวกมากขึน้ เท่าไร ก็ยอ่ มจะส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์และความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนได้มากเท่านั้น แต่หากหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมือง
ร้อยเอ็ดไม่สามารถให้บริการประชาชนเกิดความพึงพอใจจะท�ำให้เกิดผลในทางลบกับหน่วยราชการเป็น
อย่างยิ่ง ซึ่งในการให้บริการดังกล่าว หน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้พยายามปรับปรุงเสมอมา เพราะ
ประชาชนมาติดต่อราชการทุกวันแต่มีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่เป็นข้าราชการสัสดีเพียง 5 คน (หน่วยสัสดี
อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด, 2558, หน้า 25)
จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้
บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วทันเวลา และสามารถใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อใช้
ประกอบในการวางแผนในการพัฒนาการให้บริการ เพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนผูม้ าใช้บริการ
ที่หน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด หรือหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการของหน่วยสัสดีอำ� เภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ
2.3 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอำ� เภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดี
อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.3 ประชาชนที่ ป ระกอบอาชี พ ต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยสั ส ดี
อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ได้ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการของหน่วยสัสดีอำ� เภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561

99

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

4.2 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการของหน่วยสัสดี
อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ
4.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการ ของหน่วยสัสดีอำ� เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด
4.4 ข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบใน
การวางแผนในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนผู้มา ใช้บริการ ที่หน่วย
สัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.1.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนในเขตท้องทีอ่ ำ� เภอเมืองร้อยเอ็ดทุกต�ำบล ทีม่ าติดต่อขอรับ
บริ ก ารในงานที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ รั บ ราชการทหาร ที่ ห น่ ว ยสั ส ดี อ� ำ เภอเมื อ งร้ อ ยเอ็ ด
จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 6,490 คน ได้จากสถิตปิ ระชาชนทีม่ าติดต่อขอรับบริการจากหน่วยสัสดีอำ� เภอเมือง
ร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2558
5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้มาขอรับบริการจากหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ดจ�ำนวน 363 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบตารางของเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie and D.W. Morgan) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19) เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่ม
แบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก เป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรมีสิทธิได้รับ
เลือกเท่า ๆ กัน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 48) โดยมีบัญชีรายชื่อของผู้มาขอรับบริการ ในกรณีนี้
จ�ำนวนกลุม่ ประชากรไม่ตรงกับจ�ำนวนกลุม่ ประชากรในตารางของเครจซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie and D.W.
Morgan) ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์หาจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างคงที่ มีรายละเอียด ดังนี้
จากตารางเครจซี่และมอร์แกน ประชากร 6,000 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 361 คน
ประชากร 7,000 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 364 คน
ดังนั้น ประชากรเพิ่มขึ้น 1,000 คน กลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น 3 คน ประชากรในการวิจัย
คือ 6,490 คน เพิ่มจากฐาน 6,000 คน เป็น 490 คน เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้
ประชากรเพิ่ม 1,000 คน กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม 3 คน
ประชากรเพิ่ม 490 คน กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม
= 3 x 490 /1,000 คน
= 1.47 คน
ปัดเศษทศนิยม
= 2 คน
น�ำไปรวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นฐานได้
= 361 + 2 = 363 คน
ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 363 คน
5.2 ขอบเขตด้านเนือ้ หา ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอำ� เภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านสถานที่ 2) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่และ
4) ด้านการประชาสัมพันธ์
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5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ หน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด
5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการท�ำวิจัย ได้แก่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2559
5.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดี
อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของหน่วยสัสดี
อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นค�ำถามชนิดปลายเปิด
5.6 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอน ดังนี้
		
5.6.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วก�ำหนดขอบเขตของค�ำถาม
และเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย น�ำมาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม ทั้งปลายปิดและ
ปลายเปิดและสร้างแบบสอบถาม
		
5.6.2 น�ำแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการทีป่ รึกษาสารนิพนธ์ ตรวจสอบแก้ไขให้ขอ้ เสนอ
แนะ และปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมถูกต้อง เสร็จแล้วน�ำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงเสนอผู้เชี่ยวชาญทั้ง
3 ท่าน ตรวจสอบ ความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา ภาษา และการวัดผลประเมินผล โดยการหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ปรากฏว่าแบบสอบถามทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1
		
5.6.3 น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชาชนที่มารับบริการจากหน่วยสัสดี
อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน และหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อใหญ่
และค่าความเชือ่ มัน่ โดยวิธสี มั ประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ได้คา่ ความ
เชื่อมั่น เท่ากับ .91
5.6.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามและน�ำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
5.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐาน t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จ�ำนวน
363 คน พบว่า ส่วนใหญ่อายุ 17-29 ปี จ�ำนวน 156 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.97 รองลงมาคือ อายุ 30-45 ปี
จ�ำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 31.13 และอายุ 46 ปี ขึ้นไป จ�ำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 25.90
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ�ำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 55.37 รองลงมาคือ ระดับ
อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป จ�ำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 และระดับประถมศึกษา จ�ำนวน 52 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.33 และมีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ�ำนวน 124 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.16 รองลง
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มา คือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ลูกจ้างทั่วไป จ�ำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 อาชีพประกอบ
ธุรกิจ จ�ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 18.46 และอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน 64 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.63
6.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการของหน่วยสัสดีอำ� เภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน
เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านสถานที่ และด้าน
การประชาสัมพันธ์
6.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตก
ต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05
6.4 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการให้บริการของหน่วยสัสดีอำ� เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับ
ตามความถี่จากสูงไปหาต�่ำสามอันดับแรก ได้แก่ ควรมีข้อมูลทางเว็บไชต์ที่เป็นปัจจุบัน เช่น ข่าวสารที่ควร
รู้เกี่ยวกับหน่วยสัสดี ควรมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการแต่ละงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสัสดี และควรมี
เจ้าหน้าที่พลเรือนร่วมให้การบริการ
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลการวิเคราะห์ของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการของหน่วยสัสดีอำ� เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจกับการ
ให้บริการของหน่วยสัสดีอำ� เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เช่น สถานทีใ่ ห้บริการจัดได้สะอาด ดูเรียบร้อย
จัดเป็นสัดส่วน มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สุภาพ
ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายสง่า ให้บริการฉันท์มิตร มีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย บางครั้งใช้ภาษาถิ่นเพื่อให้เกิด
ความคุน้ เคย อัธยาศัยไมตรีทดี่ ี มีการประชาสัมพันธ์เรือ่ งต่าง ๆ เกีย่ วกับงาน ของหน่วยงานสัสดีอำ� เภอเมือง
ร้อยเอ็ด สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ร้อยโทประภาส ไชยทุม (2551, บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ทำ� การวิจยั ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พันโทวินยั ล�ำโครัตน์ (2551, บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีเขต: ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีเขต: ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ร้อยโทชลิต แอบเพชร (2558, บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
ความพึงพอใจของประชาชนที่มาลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 16 ต่อ หน่วยสัสดีอ�ำเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มาลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 16
ต่อหน่วยสัสดีอ�ำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
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1) ด้านสถานที่ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ประชาชนทีม่ า
ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอำ� เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เกีย่ วกับสถาน
ที่ให้บริการ คือ บริเวณภายในที่ให้บริการมีความสะอาด จัดเป็นระเบียบ จัดเป็นสัดส่วน ง่ายต่อการติดต่อ
ขอรับบริการ มีแสงสว่างเพียงพอ มีทนี่ งั่ รอรับบริการ มีสถานทีจ่ อดรถส�ำหรับผูม้ าใช้บริการ มีปา้ ยแสดงการ
ให้บริการแต่ละประเภทอย่างชัดเจน จัดน�ำ้ ดืม่ สะอาดไว้บริการ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ร้อยโทประภาส
ไชยทุม (2551, บทคัดย่อ) ที่ได้ท�ำการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดี
อ�ำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วย
สัสดีอ�ำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ด้านสถานที่ให้บริการ อยู่ในระดับมาก
2) ด้านขั้นตอนการให้บริการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
ประชาชนทีม่ าใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอำ� เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีม่ ปี า้ ยบอกขัน้ ตอนการให้บริการชัดเจน เข้าใจง่ายขัน้ ตอนการให้บริการแต่ละขัน้ ตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ดังนั้น จึงท�ำให้ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ร้อยโทประภาส ไชยทุม (2551, บทคัดย่อ) ที่ได้ท�ำการวิจัยความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอ บึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคายด้าน
กระบวนการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3) ด้านเจ้าหน้าที่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชน
ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับ
การให้บริการของเจ้าหน้าทีใ่ นการบริการประชาชนด้วยความเป็นกันเอง มีอธั ยาศัยดี ปฏิบตั งิ านตามหน้าที่
ตรงต่อเวลาทั้งเช้าและบ่ายให้บริการต่อผู้มาใช้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ให้ค�ำแนะน�ำในการ
แก้ปัญหา ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง ดังนั้น จึงท�ำให้ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเจ้าหน้าที่โดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ร้อยโทประภาส ไชยทุม (2551, บทคัดย่อ) ที่ได้ท�ำการวิจัยความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
อยู่ในระดับมาก
4) ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
ประชาชนทีม่ าใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอำ� เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
คือ การมีปา้ ยประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการให้บริการ มีระบบการให้ขอ้ มูลข่าวสารเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ มีคู่มือหรือแผ่นพับเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อกับ
หน่วยสัสดี ดังนัน้ จึงท�ำให้ระดับความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการของหน่วยสัสดีอำ� เภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากสอดคล้องกับแนวคิดของ มณีวรรณ
ตั้นไทย (2533, หน้า 66-69) ที่ได้กล่าวถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการ สามารถ
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พิจารณาได้จากคุณภาพของการบริการที่ได้รับ คือ ความพอเพียงของข้อมูล มีป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับ
การบริการทีส่ ะดวก ข้อมูลทันสมัยทุกด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับประชาชน เปิดโอกาสให้มกี ารค้นหาในอินเตอร์เน็ต
และสอบถามเพิ่มเติมได้
7.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
1) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่เกี่ยวกับอายุ แต่ขึ้น
อยู่กับการให้บริการอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เช่น สถานที่สะอาด น่าเลื่อมใส ขั้นตอนการให้บริการชัดเจน
สะดวก เจ้าหน้าทีเ่ ต็มใจให้บริการ มีหน้าตายิม้ แย้มแจ่มใส อ�ำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ให้บริการ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ เป็นต้น ท�ำให้ประชาชนไม่วา่ อายุเท่าใดก็ตามต่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วย
สัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ ร้อยโทชลิต แอบเพชร
(2558, บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความพึงพอใจของประชาชนทีม่ าลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 16 ต่อหน่วย
สัสดีอ�ำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อหน่วยสัสดีอ�ำเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว ของประชาชนลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 16 ที่มีอายุต่างกัน พบว่าไม่แตกต่างกัน
2) ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้
บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่เกีย่ วกับระดับการศึกษาแต่ขนึ้ อยูก่ บั การให้บริการอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เช่น สถานทีส่ ะอาด
น่าเลื่อมใส ขั้นตอนการให้บริการชัดเจน สะดวกเจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส อ�ำนวย
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ให้บริการไม่เลือกปฏิบตั ิ เป็นต้น ท�ำให้ประชาชนไม่วา่ ระดับการศึกษาเท่าใด
ก็ตาม ต่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่าง
กัน ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พันโทวินัย ล�ำโครัตน์ (2551, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีเขต: ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีเขต : ศึกษาเฉพาะกรณี กรุงเทพมหานคร ประชาชนที่มีระดับการ
ศึกษาต่างกัน พบว่า แตกต่างกัน
3) อาชีพ พบว่า ประชาชนทีม่ อี าชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดี
อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่เกี่ยวกับ
อาชีพแต่ขึ้นอยู่กับการให้บริการอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เช่นสถานที่สะอาด น่าเลื่อมใส ขั้นตอนการให้
บริการชัดเจน สะดวก เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส อ�ำนวยความสะดวกในการค้นหา
ข้อมูล ให้บริการไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น ท�ำให้ประชาชนไม่ว่าประกอบอาชีพใดก็ตาม ต่างมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัย
ของ ร้อยโทชลิต แอบเพชร (2558, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนที่มาลงบัญชีทหาร
กองเกินตามมาตรา 16 ต่อหน่วยสัสดีอ�ำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
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ต่อหน่วยสัสดีอ�ำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ของประชาชนลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 16 ที่มี
อาชีพต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ผลการวิจยั โดยรวม พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการของหน่วย
สัสดีอำ� เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ ผูบ้ ริหารของหน่วยสัสดีอำ� เภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาการ
ให้บริการประชาชนโดย เพิ่มกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8.1.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการประชาสัมพันธ์ มีคา่ เฉลีย่ น้อยสุด ดังนัน้ ผูบ้ ริหารของหน่วยสัสดีอำ� เภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรมีนโยบายการประชาสัมพันธ์ โดยการมีป้ายประชาสัมพันธ์
เกีย่ วกับการให้บริการ มีระบบการให้ขอ้ มูลข่าวสารเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผูม้ าติดต่อราชการ
มีคู่มือหรือแผ่นพับเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยสัสดีด้วย
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
8.2.1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยสัสดี
อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่ดา้ นการประชาสัมพันธ์ปรากฏว่ามีคา่ เฉลีย่
น้อยกว่าด้านอื่น ดังนั้น ควรมีการวิจัยแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยสัสดี
อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
8.2.2 ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการให้บริการของหน่วยสัสดีอำ� เภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่จากสูงสุด ได้แก่ ควรมีข้อมูลทางเว็บไชต์ ที่เป็นปัจจุบัน
ดังนัน้ ควรศึกษาวิจยั แนวทางการพัฒนาการให้บริการทางเว็บไชต์ โดยใช้การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
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10. ค�ำขอบคุณ
สารนิพนธ์นี้ ส�ำเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้ค�ำแนะน�ำ
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก และคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษา
ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน ท�ำให้งานวิจยั มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และผูท้ รงคุณวุฒทิ กุ ท่านทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์
ในการตรวจสอบรวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้รับความ
อนุเคราะห์จากสัสดีอำ� เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดทีไ่ ด้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั
ครั้งนี้ด้วยดี และขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบเป็นเครือ่ งบูชาพระคุณบิดา มารดา
ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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