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หนวยงานที่รับผิดชอบ         
 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตรเ พ่ือการพัฒนาทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วัตถุประสงค           
 1. เพ่ือสงเสริมและเผยแพรผลงานที่เก่ียวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชา   

สหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  

 2. เพ่ือตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสือ หรือบทความปริทัศน

วารสาร ฯลฯ อันจะกอใหเกิดประโยชนดานองคความรู ความคิด แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน เทคนิคการวิจัย

ใหม ๆ ตอการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ      

 3. เพ่ือเปนสื่อกลางในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูเชิงวิชาการระหวางผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย 

นักวิจัย นักวิชาการ และผูที่สนใจ  

ระเบียบและขอกําหนดของวารสาร       
 วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จัดทําขึ้นเพ่ือสงเสริม
และเผยแพรผลงานทีเ่กีย่วของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดาน
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยลกัษณะของผลงานที่รับการ
ตีพิมพ คือ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณหนังสอื หรือบทความปริทศันหนังสอื เปนตน      
วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มีกําหนดการออกเลมวารสาร
เปนรายไตรมาส ปละ 4 ฉบับ ดังนี ้        
 ฉบบัที ่1 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม       
 ฉบบัที ่2 ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน          
 ฉบบัที ่3 ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน      
 ฉบบัที ่4 ระหวางเดือนตลุาคม – ธันวาคม       
 การตีพิมพเผยแพรผลงานกับวารสารสงัคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลยั              
ราชภัฏมหาสารคาม มีขอกําหนด ดังน้ี 
         1. เปนบทความที่เกีย่วของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการ     
ดานมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร และจะตองเขยีนบทความตาม
แบบฟอรมของวารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ทีก่ําหนดให
เทานั้น เชน มีชื่อและที่อยูผูนิพนธครบถวน, มีบทคดัยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ, มีเอกสารอางอิงเปน
รูปแบบเดยีวกัน เปนตน (สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดในระบบฐานขอมลูออนไลน)    
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  2. เปนบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพในหนังสอื วารสาร และอ่ืนใดมากอน   
  3. บทความจะตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒ ิ(Peer Review) ตามที่กองบรรณาธิการคัดสรร
ตรงตามสาขาวชิาและไมมีสวนไดสวนเสยีกับเจาของผลงานหรือผูนิพนธ ไมนอยกวา 2 คน ลงความเห็นวา
ผลงานมีคุณภาพสมควรลงตีพิมพในวารสารได       
  4. กองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาการลงตพิีมพในวารสารภายหลงัจากกองบรรณาธิการได
พิจารณาบทความในเบือ้งตนแลว         
  5. หากบทความใดไดรับการพิจารณาตีพิมพ เจาของผลงานหรือผูนิพนธจะตองแกไขตนฉบับใหเสร็จ
และสงคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธ์ิการตพิีมพ   
  6. ผูสงบทความจะตองสงผานระบบออนไลนเว็บใซตของวารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม (http://social.rmu.ac.th/web/) เทาน้ัน   

บรรณาธิการ           

 รองศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศรี 

ที่ปรกึษาบรรณาธิการ         

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง 

ผูชวยบรรณาธิการ          
 นายนครินทร  มวงออน (ผูชวยและเลขาบรรณาธิการ) 

กองบรรณาธิการ          
 กองบรรณาธิการของวารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม ประกอบดวย กองบรรณาธิการจากภายนอกมหาวิทยาลยั จํานวน 11 คน และกองบรรณาธิการ
จากภายในมหาวิทยาลยั 3 คน ดังน้ี 

กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย      
 1. ศาสตราจารย ดร.ธเนศวร  เจริญเมือง   มหาวิทยาลยัเชยีงใหม  
 2. รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ  มหาวิทยาลยัมหดิล 
 3. รองศาสตราจารย ดร.พจน  ไชยเสนา   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 4. รองศาสตราจารย ดร.สกุัญญา  เอมอ่ิมธรรม  มหาวิทยาลยัขอนแกน  
 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ  บุญเหลือ  มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริเพ็ญ  อัตไพบูลย  มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บฆูอรี  ยีหมะ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยทุธิ์  จํารัสพันธุ  มหาวิทยาลยัขอนแกน  
 9. ดร.อธิราชย  นันขันต ี     มหาวิทยาลยันครพนม  
 10. ดร.จุฑามาส  ชมผา     มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
 11. ดร.สุธีกติิ์  ฝอดสงูเนิน    มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย  
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กองบรรณาธิการภายในมหาวทิยาลัย       
 1. รองศาสตราจารย ดร.สญัญา  เคณาภูม ิ   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 2. รองศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศรี   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม     
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชมพูนุท  เมฆเมืองทอง  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม    

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิหรือผูประเมินบทความ (Peer Review)     

 ผูประเมินบทความ (Peer Review) วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัย          

ราชภัฏมหาสารคาม ของเลมปที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 ไดแก    
 1. รองศาสตราจารย ดร.สัญญา  เคณาภูมิ       

 2. รองศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศรี       

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญชา  พุฒิวนากุล      

 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิบปย ชยานุสานี จันทรดอน     

 5. ดร.จุฑามาส  ชมผา         

 6. ดร.สุธีกิติ์  ฝอดสูงเนิน         

คณะกรรมการตรวจพิสูจนอักษร ตรวจรูปแบบ และตรวจการอางอิง    

 1. อาจารยศรัณยา  อัตถากร        

 2. อาจารยนุจรี  ใจประนบ        

 3. ผูชวยศาสตราจารยทนงศักดิ์  ปดสินธุ        

สํานักพิมพ           

 โรงพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่อยู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80         

ถนนนครสวรรค ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย 44000 โทร. 043-722118 
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บทบรรณาธิการ 

 วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (JOURNAL OF 

SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY) ฉบับน้ีเปนฉบับ         

ประจําปที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 เน้ือหาของบทความฉบับน้ี อยูในขอบขายตามระเบียบ

ขอกําหนดของวารสาร 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยบทความที่ผานการคัดเลือกจากการพิจารณา    

ของผูประเมินบทความ (Peer Review) ใหไดรับการเผยแพรตีพิมพผลงานในฉบับน้ี คือ บทความจากผูนิพนธ

ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 4 เร่ือง และบทความจากผูนิพนธภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 เร่ือง รวม

ทั้งหมด จํานวน 5 เร่ือง ซ่ึงประกอบดวยบทความวิจัย จํานวน 4 เร่ือง ไดแก เร่ืองความคิดเห็นของประชาชน

ตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม เร่ืองการ

บริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เร่ืองการมีสวน

รวมของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช ตําบลทาสองคอน 

อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เร่ืองการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และบทปริทัศนหนังสือมี 1 เร่ือง ไดแก เร่ือง

การเมืองอํานาจทมิฬ           

 ซ่ึงบทความในฉบับนี้ ทุกบทความไดผานการประเมินผลจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูทรงคุณวุฒิ หรือ        

ผูประเมินบทความ (Peer Review) กลั่นกรองพิจารณาอยางเครงครัดแลว    

 สุดทายนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาวารสารฉบับนี้ จะเปนประโยชนที่ทรงคุณคาทางวิชาการสําหรับผูนิพนธ

และผูอาน ตลอดจน ขอขอบพระคุณผูทรงคณุวุฒหิรือผูประเมินบทความ (Peer Review) กองบรรณาธิการทั้ง

ภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งผูนิพนธทุกทาน ไวพบกันใหมในวารสารฉบับหนา ตอไป 
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สารบัญ 
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ความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบรหิารสวนตําบลหัวเรือ               
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

Public Opinion on Service Quality of Hua Ruea Sub-District Administration Organization 
Wapi Pathum District Maha Sarakham Province. 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อประเมินความคิดเห็นตอความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ
งานรายดานขององคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อประเมินความคิดเห็นตอความ
พึงพอใจของประชาชนตองานบริการโดยภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ จํานวน 374 คน โดยกลุมตัวอยางที่ใชใน
การสํารวจกําหนขนาดตัวอยางตามตารางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูรับบริการที่มีตองานบริการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) คา
อัตราสวนรอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการพรรณนาความ (Description) 
ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นตอความพึงพอใจตองานบริการงานรายดาน พบวา งานสาธารณสุข ผูรับบริการมีความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.81) คิดเปนรอยละ 96.20 งานดานรายไดหรือภาษี ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด (Mean = 4.79) คิดเปนรอยละ 95.80 งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด (Mean = 4.79)  คิดเปนรอยละ 95.80 งานดานงานการศึกษา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด (Mean = 4.57) คิดเปนรอยละ 91.40 ตามลําดับ และ 2) ความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานโดย
ภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม อยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิด
เปนรอยละ 95.20    
 

คําสําคัญ: ความความคิดเห็นของประชาชน, คุณภาพการใหบริการ  
 
Abstract          

 Research on this subject With the objectives 1) to evaluate the opinions on the satisfaction of the 

people on the quality of work services of the Hua Ruea Subdistrict Administration Organization Wapi 

Pathum District Maha sarakham Province 2) to evaluate the opinions on the satisfaction of the people 

towards the service work as a whole of the Hua Ruea Subdistrict Administration Organization Wapi 

Pathum District Maha sarakham province The sample group consisted of 374 people living in the area of 

Hua Ruea Subdistrict Administration Organization. The sample group used to survey sample size according 

to Taro Yamane's table. Tools used for collecting Data such as questionnaires for opinions of service 

recipients towards service work Statistics used in data analysis were Mean Percentage and Standard 

Deviation The research found that. 1) Opinions on satisfaction with job service in each aspect showed that 

the public health service recipients were satisfied at the highest level (Mean = 4.81) equivalent to 96.20 
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percent, Service recipients were satisfied at the highest level (Mean = 4.79) equivalent to 95.80 percent, 

Social development and community welfare Service recipients were satisfied at the highest level (Mean = 

4.79) equivalent to 95.80 percent, Service recipients were satisfied at the highest level (Mean = 4.57) 

equivalent to 91.40 percent, respectively. and 2) public opinion on job quality services by the overall 

picture of Hua Ruea Subdistrict Administration Organization. Wapi Pathum District Maha sarakham province 

At the highest level (Mean = 4.76) equivalent to 95.20 percent.  

Keywords: Public Opinion, Service Quality 

 

บทนํา            

 การปกครองทองถิ่นทําใหประชาชนรูจักทองถ่ินการปกครองตนเอง (Self-Government) หัวใจของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใชเปนการปกครองอันเกิดจากคําสั่งเบื้องบน โดยเปนการที่

ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง ซึ่งผูบริหารทองถ่ินนอกจากจะไดรับเลือกต้ังมาเพื่อรับผิดชอบบริหารทองถิ่นโดยอาศัย

ความรวมมือรวมใจจากประชาชนแลว ผูบริหารทองถิ่นจะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตยประชาชนออกเสียง

ประชามติ (Reference) ใหประชาชนมีอํานาจถอดถอน (Recall) ซ่ึงจะทําใหประชาชนเกิดความสํานึกในความสําคัญของ

ตนเองตอทองถ่ิน และมีสวนรับรูถึงปญหาและแกไขปญหาทองถ่ินของตน 3) การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของ

รัฐบาล ซ่ึงเปนหลักสําคัญของการกระจายอํานาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยางกวางขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น 

ขณะที่แตละทองถ่ินยอมมีปญหาและความตองการที่แตกตางกัน ประชาชนจึงเปนผูมีความเหมาะสมที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ในทองถิ่นน้ันมากที่สุด และกิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถิ่น ไมเก่ียวกับทองถิ่นอ่ืน ๆ และไมมีสวนไดสวนเสียตอ

ประเทศโดยสวนรวม จึงเปนการสมควรที่จะใหประชาชนทองถิ่นดําเนินการดังกลาวเอง ทั้งนี้การแบงเบาภาระดังกลาวทําให

รัฐบาลมีเวลาที่จะดําเนินการในเรื่องที่สําคัญ ๆ หรือกิจการใหญ ๆ ระดับชาติอันเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยสวนรวม 

และมีความคลองตัวในการดําเนินงานของรัฐบาลจะมีมากข้ึน 4) การปกครองทองถิ่นสามารถสนองตอบความตองการของ

ทองถิ่นตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทองถิ่นมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร ประชาชน 

ความตองการ และปญหายอมตางกันออกไป ผูที่ใหบริการหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนไดเปนอยางดีก็คือ หนวยการปกครองทองถ่ินน้ันเอง 5) การปกครองทองถิ่นจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองและ

การบริหารของประเทศในอนาคต ผูนําหนวยการปกครองทองถิ่นยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การเลือกตั้ง การ

สนับสนุนจากประชาชนในทองถ่ินยอมเปนพื้นฐานที่ดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝนทักษะทางการบริหารงาน

ในทองถ่ินอีกดวย 6) การปกครองทองถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอํานาจทําใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (ชูวงศ  ฉายะบุตร, 2539: 29)       

 ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหบริการแกประชาชนในทองถิ่นทุกระดับโดยภายในองคกรจะ

ประกอบไปดวยผูนําองคกรที่มีความรูความสามารถในนโยบายการบริหารและมีคณะทํางานที่สามารถดําเนินงานตามนโยบาย

ผูบริหารเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนผูมารับบริการไดอยางรวดเร็วและเปนไปตามความตองการ นอกจากน้ี

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานราชการที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด จากแนวคิดของการกระจายอํานาจของ

ทองถิ่นในการใหบริการไปถึงตัวประชาชนให มากที่สุดและการบริการถือวาเปนดานหนาของการสรางความสัมพันธอันดีให

เกิดระหวางหนวยงานทองถ่ินกับประชาชน เพราะถามีบริการที่ดียอมทําใหผูรับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจ และมี

ทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่ของรัฐและตอหนวยงานดวย คณะผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญของการใหบริการจึงตองการที่จะศึกษา

เพื่อใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดาน

เจาหนาที่ผูใหบริการและดานส่ิงอํานวยความสะดวกในงานตาง ๆ ที่ใหบริการวาเปนอยางไร และเพื่อตองการทราบถึงปญหา

และขอเสนอแนะในการใหบริการ ทั้งน้ีเพื่อที่นําผลการศึกษาใช เปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการใหบริการใหมี

ประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูมาใชบริการตอไป 
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องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม เปนองคการบริหารสวนทองถ่ิน ที่จัดต้ังขึ้น
ภายใตพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ซึ่งเปนการ
แกไขเพิ่มเติมใหทันสมัยมากขึ้น นอกจากน้ีตามพระราชบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 ก็ไดบัญญัติถึงการ
ปกครองสวนทองถิ่นไวในหมวด 14 ที่วาดวย การปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีสาระสําคัญคือ รัฐตองใหอิสระแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักการจัดทําบริการสาธารณะ มีอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บ
ภาษีและ รายไดอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประชาชนในทองถ่ิน มีอิสระในการ
กําหนดนโยบายการบริหารการจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ ซ่ึงทําใหมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารงาน เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ        
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความในมาตรา 250-252 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก็กําหนดให
องคกรทองถิ่นมีกลไกลการตรวจสอบดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก ซึ่งเทากับใหอํานาจประชาชนในการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมาตรา 253 ก็ไดกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
กิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยองคกรสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไวดวย และ
ในมาตราเดียวกันนี้ ยังกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และในมาตรา 254 ไดระบุถึง “การมีสวน
รวมของชุมชนทองถิ่น” ซึ่งหมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองยอมใหประชาชนในทองถิ่นสามารถตรวจสอบ แสดงความ
คิดเห็น ลงมติ หรือประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
 การที่ภาคประชาชนจะเขาไปประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการขององคการบริหารสวนทองถิ่น ไดแก สภา
ทองถิ่น และองคการบริหารสวนตําบลน้ัน จะตองเปนการประเมินผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับอํานาจหนาที่ในการจัดการ
บริหารสาธารณะอันเปนประโยชนแกประชาชนในทองถิ่น ตามที่กําหนดไวในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542 และอํานาจหนาทีอ่งคการบริหารสวนตําบลอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล  
 เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลขางตน จะเห็นวามีอยูหลายดาน ซึ่งแตละดานจะเกี่ยวของ
กับการใชอํานาจ และการปฏิบัติหนาที่ที่มีผลกระทบตอวิถีความเปนอยูและประโยชนสุขของประชาชนในชุมชนนั้นๆ ทั้งสิ้น 
ดวยสาเหตุนี้ การที่องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองรับผิดชอบตอประชาชนตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552จึงตองนําอํานาจตาม
พระราชบัญญัติที่ตองดําเนินการบริหารและพัฒนาทองถิ่น และเม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ที่ใหอํานาจแก
ประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของตนแลว องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ จึงตองใหประชาชนในทองถ่ินมี
สวนประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลจึงจะถือวาสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ดั้งน้ัน การ
สํารวจการวิจัยและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหัวเรือจึงเปนแนวทางหน่ึงที่จะทราบถึงผลการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหัวเรือวาสอดคลองกับพระราชบัญญัติ และความตองการของประชาชนหรือไม อีกทั้ง
ยังถือวาเปนสวนหน่ึงของการควบคุม และตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหัวเรือโดยภาคประชาชนไป
พรอม ๆ กันดวย (องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ, 2560) 
 ดังน้ัน ผลสรุปจากการประเมินผลการดําเนินงานที่ไดจะเปนขอมูลที่ ช้ีใหคณะผูบริหารและพนักงานในองคการ
บริหารสวนตําบลหัวเรือ ไดนําไปใชประกอบเปนแนวทางแกไขปรับปรุงทั้งดานนโยบาย วิธีการดําเนินงาน และการใหบริการ 
เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับความตองการและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ยังจํานํามาซึ่งความสุขความเจริญแกทองถิ่น
นั้นยิ่ง ๆ ข้ึนไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อประเมินความคิดเห็นตอความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานรายดานขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวเรือ อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

2. เพื่อประเมินความคิดเห็นของประชาชนตองานบริการโดยภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ อําเภอวาปปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม 
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วิธีการดําเนินงานวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง           
 1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนที่พักอาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ อําเภอวาปปทุม

จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 5,640 คน 
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ จํานวน 374 คน 

โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจแบบไมเจาะจงจากประชากรที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ  
จํานวนตัวอยางที่จัดเก็บไดมาจากหลักการกําหนดขนาดตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย         

 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูรับบริการที่มีตองานบริการในดานขั้นตอนการใหบริการดานชองทางการใหบริการ  

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการและดานสิ่งอํานวยความสะดวก เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 24 ขอเครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires)       

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล         

 การเก็บรวบขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) ความคิดเห็นของผูรับบริการที่มีตองานบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลหัวเรือ อําเภอวาปปทุมจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 374 คน      

  4. การวิเคราะหขอมูล          

 ในการการวิเคราะหขอมูลจะใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยวิธีการทางสถิติดวยการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean)  

คาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการอธิบายความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตาง ๆ เพื่อบงช้ีและยืนยันผลการประเมินใหเที่ยงตรงมากยิ่งข้ึน โดยการตรวจแบบสอบถามและการใหคะแนน

รายละเอียด             

 5. สถิติที่ใชในการวิจัย         

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน 

ผลการวิจัย           

 การวิจัยเ ร่ืองความคิดเห็นตอความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานขององคการบริหารสวน

ตําบลหัวเรือ อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังนี้ 

1. เพื่อประเมินความคิดเห็นตอความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานรายดานขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวเรือ อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางทั้งหมด 374 คน จําแนกตามเพศ สวนใหญเปนหญิง 193 คน คิดเปนรอยละ 51.63 

และเปนเพศชาย 181 คน คิดเปนรอยละ 48.40 สวนใหญมีอายุ 51ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 28.34 รองลงมามีอายุ 31 – 40 

ป คิดเปนรอยละ 26.20 รองลงมามี 41-50 ป คิดเปนรอยละ 26.20 และต่ํากวา 30 ป คิดเปนรอยละ 19.25 จําแนกตาม

ระดับการศึกษาสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 26.20 มีการศึกษาอยูใน

ระดับอนุปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 20.32 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญา คิดเปนรอยละ 18.45 มีการศึกษาอยู

ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 18.72 และมีการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 5.61  

จําแนกตามอาชีพ สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 34.49 รองลงมาคือคาขาย/ประกอบธุรกิจคิดเปนรอยละ

28.88 รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 15.51 นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 11.76 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 6.68 

และนอยที่สุดเปนอาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 2.6 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นตอความพึงพอใจของประชาชนตอ

คุณภาพการใหบริการงานเปนรายดานขององคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยเรียงคา

คะแนนจากมากไปหานอยมี 4 ดาน พบวา 1) งานสาธารณสุข ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 

4.81) คิดเปนรอยละ 96.20 2) งานดานรายไดหรือภาษ ีผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.79) คิด

เปนรอยละ 95.80 3) งานพฒันาสังคมและสวัสดิการชุมชน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.79) 
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คิดเปนรอยละ 95.80 และ 4) งานดานงานการศึกษา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.57)       

คิดเปนรอยละ 91.40 ตามลําดับ          

 2. เพื่อประเมินความคิดเห็นของประชาชนตองานบริการโดยภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ อําเภอ

วาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม          

 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนตองานบริการโดยภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ อําเภอ

วาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76)  คิดเปนรอยละ 95.20  

 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเ ร่ืองความคิดเห็นตอความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหัวเรือ อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นตอความพึงพอใจตองานบริการงานรายดาน พบวา งานสาธารณสุข ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.81) คิดเปนรอยละ 96.20 งานดานรายไดหรือภาษี ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด (Mean = 4.79) คิดเปนรอยละ 95.80 งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด (Mean = 4.79)  คิดเปนรอยละ 95.80 งานดานงานการศึกษา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean 
= 4.57) คิดเปนรอยละ 91.40 ตามลําดับ         
 2. ความคิดเห็นของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานโดยภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ อําเภอ
วาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบวา อยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอยละ 95.20   
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเ ร่ืองความคิดเห็นตอความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานขององคการบริหารสวน

ตําบลหัวเรือ อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม จากวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อประเมินความคิดเห็นตอความพึงพอใจของ

ประชาชนตอคุณภาพการใหบริการรายดานขององคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ พบวา งานสาธารณสุข ผูรับบริการมีความพึง

พอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.81) คิดเปนรอยละ 96.20 งานดานรายไดหรือภาษี ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากที่สุด (Mean = 4.79) คิดเปนรอยละ 95.80 งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากที่สุด (Mean = 4.79)  คิดเปนรอยละ 95.80 งานดานงานการศึกษา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด (Mean = 4.57) คิดเปนรอยละ 91.40 ตามลําดับ โดยแตละงานมีคุณภาพการใหบริการทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมากที่สุด 

คุณภาพในดานการใหบริการของเจาหนาที่ผูใหบริการดีที่สุด รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมา คือ ดานการ

ใหบริการและการรับบริการและนอยที่สุดคือ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ซึ่งจากผลการประเมินดังกลาวแสดงให

เห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหนาทีแ่ละจิตสํานึกในการใหบริการที่ดีของพนักงานและลูกจางทุกคนไดตระหนักถึงความสําคัญ

ในการใหบริการประชาชน ซ่ึงเปนคนในชุมชนและยังสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคประชาชนในรูปแบบของการประชาคม  

อีกทั้งยังมีโครงการตาง ๆ ที่ใหบริการประชาชนนอกสถานที่ทําใหประชาชนมีความพึงพอใจเปนอยางมาก เปนตน 

 อีกทั้ง จากวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อประเมินความคิดเห็นของประชาชนตองานบริการโดยภาพรวมขององคการ

บริหารสวนตําบลหัวเรือ พบวา อยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.76) คิดเปนรอยละ 95.20 ซึ่งจากผลการประเมินดังกลาว 

แสดงใหเห็นถึงความต้ังใจในการปฏิบัติหนาที่และจิตสํานึกในการใหบริการที่ดีของขาราชการ พนักงานและลูกจางทุกคนได

ตระหนักถึงความสําคัญในการใหบริการประชาชนสงผลใหผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับสูงสุด สอดคลองกับ

สมศักด์ิ พรมเด่ือ (2560) ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล 

จังหวัดมหาสารคาม พบวา ปจจัยที่สงผลใหองคกรไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด เพราะ การทํางานเปนทีมเปนส่ิง

สําคัญในการที่จะทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย จึงเนนหนักในการใหความสําคัญในการทํางานเปนทีมเห็นไดจากการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาไดมีการกําหนดทีมในการเรงดําเนินงานใหสําเร็จจากหลาย ๆ เปนตน 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการทําวิจัยครั้งนี้ 
  1.1 องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ ควรมีการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนเปนประจําทุกป (ปงบประมาณ) อยางตอเน่ือง 
  1.2 องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ ควรมีการออกบริการนอกสถานที่หรือการบริการสัญจรอยูบอยครั้ง 
เพื่อใหประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึงและรวดเร็ว 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 องคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ ควรสงเสริม สนับสนุน ใหเกิดการวิจัยองคกร หนวยงานอยางตอเน่ือง เพื่อจะได
รับรูและรับทราบถึงปญหาและความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ นักวิจัย อาจารย ที่ไดใหคําแนะนําที่ดีสําหรับการทําวิจัยในครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณ ผูบริหารทองถิ่น ชุมชน ประชาชน และผูที่เกี่ยวของในพื้นที่ชุมชนตําบลหัวเรือ อําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม            
 ทายสุดนี้หวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยดังกลาวจะเปนแนวทางและขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหกับองคกรหนวยงาน     
ที่เก่ียวของ นําไปพัฒนาชุมชน ทองถิ่น ตอไป  
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บทคัดยอ            
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคามอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และการประกอบ
อาชีพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ประชากรที่มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไปที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
จํานวน 30 ชุมชน ทั้งประชากรหลักและประชากรแฝง จํานวน 380 คน โดยใชการสุมแบบแบงชั้นและการสุมแบบงาย  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคามีความเช่ือมั่นเทากับ .96 สถิติวิเคราะหขอมูล 
โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย ความถี่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช T-test (Independent-Samples t 
test) และ F-test (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา 1) ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ประชาชนมีความเห็นดวยกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคามอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานการกําจัด
ขยะมูลฝอย ณ แหลงเกิด และดานการเก็บรวบรวมและการขนสง เห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานการกําจัดขั้น
สุดทายและดานการทิ้งขยะมูลฝอย ตามลําดับ และ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามเพศ พบวา ประชาชนที่มีเพศ
ตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ดานการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงเกิด แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ระดับการศึกษา และตามอาชีพ ที่แตกตางกัน ทั้งโดยรวมและรายดาน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
 
คําสําคัญ: การบริหาร, การจัดการขยะมูลฝอย 
 
Abstract 
 This research With the objectives 1) to study the opinions on solid waste management of the 

municipality of Maha Sarakham Mueang District Maha Sarakham Province and 2) to compare the opinions 

of the people on solid waste management of Maha Sarakham Municipality Mueang District Maha 

Sarakham Province classified by gender education level And occupation The sample group used in this 

research was a population of 18 years of age and over who lived in Maha Sarakham Municipality totaling 

30 communities including the main population and the population of 380 people using stratified random 
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sampling and simple random sampling. The research instruments were questionnaires on the 

management of solid waste management of Maha Sarakham Municipality Mueang District Maha Sarakham 

Province. Is a rating scale with confidence equal to .96 statistical data analysis By finding the percentage, 

mean, frequency, standard deviation Test the hypothesis by using T-test (Independent-Samples t test) 

and F-test (One-way ANOVA) The results of the research were as follows 1) The people had opinions on 

solid waste management of Maha Sarakham Municipality Mueang District Maha Sarakham Province. 

Overall at a high level When considering each aspect It was found that the people agreed with the solid 

waste management of Maha Sarakham Municipality in two aspects: solid waste disposal at the source and 

the collection and transportation. Agree on the medium level 2 aspects namely the final disposal and the 

waste disposal respectively According to gender it was found that people with different gender had 

different opinions When classified by area it was found that in the area of solid waste management at 

different sources there were statistically significant differences at the level of .05 On the other side no 

differences were found And compare the opinions of people with different levels of education and career 

Both overall and individual There was no significant difference at the level of .05. 

Keywords: Management, Solid Waste Management 

บทนํา 
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันสิ่งแวดลอมของสหภาพยุโรปนั้น สิ่งแวดลอมหมายถึง ทุก ๆ ส่ิงหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่

เปนสื่อจับตองและรูสึกได อันไดแก อากาศ น้ํา ดิน สื่อทางอากาศธรรมชาติและในอาคารส่ิงกอสราง และส่ิงที่มนุษยทําขึ้นทั้ง
บนดินและใตดิน และคําวา “สิ่งแวดลอม” น้ี เม่ือเปนปญหาในสังคมจะไดรับพิจารณาควบคูกับคําวา “Pollution” หรือกลาว
โดยรวมคือ มลภาวะของสิ่งแวดลอม (Polluter of the Environment) ในกฎหมายเดียวกันไดใหคําจํากัดความของคําวา
มลภาวะของสิ่งแวดลอม หมายถึง การปลอยหรือกระจายออกของสิ่งที่เปนสิ่งแวดลอมทั้งหลายจากกระบวนการผลิตหรือ
เกิดขึ้นของสสารซ่ึงสามารถทําใหเกิดอันตรายตอมนุษยหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนที่ดํารงอยูไดเนื่องจากการสนับสนุนหรือค้ําจุนจาก
สิ่งแวดลอมน้ัน (Murdie,  1993: 3) จะเห็นวาปญหาส่ิงแวดลอมเปนปญหาที่สําคัญแทบทุกประเทศไดพยายามดําเนินการ
แกไขดวยวิธีตาง ๆ ปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญอยางหนึ่งที่ประชากรโลกประสบปญหา คือ ปญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากร โดยเฉพาะในชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนนทําใหไมสามารถจัดเก็บและกําจัดขยะมูล
ฝอยหรือส่ิงปฏิกูลเหลานี้ไดทัน จึงทําใหมีขยะมูลฝอยหลงเหลืออยูในชุมชนหรือในที่สาธารณะทั่ว ๆ ไป ซึ่ งนอกจากจะ
กอใหเกิดความสกปรกแลวยังสงกลิ่นเหม็นและเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคอีกดวยในประเทศไทยปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
อยางหน่ึงคือปญหาขยะมูลฝอย 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (3) บัญญัติไววา “การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและ
ที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล” เปนหนาที่ที่เทศบาลตองทําในเขตเทศบาลและพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 3 มาตรา 18 บัญญัติไววา “การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถ่ินใดใหเปน
อํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นนั้น (วรรคสอง) ในกรณีที่มีเหตุอันควรราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดเปน
ผูดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยได” (กรมควบคุมมลพิษ, 2544) 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ไดรับยกฐานะเปนเทศบาลเมืองโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองมหาสารคาม      
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ พ .ศ. 2479 ประชากรในทะเบียนราษฎรเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ .ศ. 2549 มีจํานวน 
43,354 คน แบงเปนชาย 21,076 คน หญิง 22,278 คน ความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่ประมาณ 1,796 คนตอตาราง
กิโลเมตร มี 14,748 หลังคาเรือน 6,604 ครัวเรือน ขนาดครอบครัวประมาณ 6 คนตอครอบครัว (เทศบาลเมืองมหาสารคาม,  
2559) นอกจากจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรแลว ยังมีประชากรแฝงเปนจํานวนมาก สวนใหญเปนนักศึกษาที่มาเชา
หอพักเพื่อศึกษาตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ จากการศึกษาประชากรแฝงเม่ือป พ.ศ. 2548 เพื่อคิดและคาดการณปริมาณขยะ
มูลฝอยคิดเปนรอยละ 40 ของประชากรในทะเบียนราษฎร ประชากรแฝงในปจจุบันประมาณ 17,342 คน ประชากรที่อาศัย
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อยูจริงในปจจุบันประมาณ 60,696 คน ประชากรเหลาน้ีเปนผูผลิตขยะมูลฝอยจากการดําเนินชีวิตประจําวันปริมาณขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามประมาณ 16,425 ตันตอปหรือ 45 ตันตอวัน คิดเปนอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.74 
กิโลกรัมตอคนตอวันทําการเก็บขนขยะมูลฝอยเพื่อนําไปกําจัดไดประมาณรอยละ 95.5 หรือเก็บขนขยะมูลฝอยไดประมาณ 43 
ตันตอวัน (เทศบาลเมืองมหาสารคาม, 2559: 120-125) แตเน่ืองจากเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามมีเนื้อที่กวางถึง 24.14 
ตารางกิโลเมตร ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหนวยงานของรัฐมักประสบปญหาเรื่องงบประมาณทําใหการวางแผนและการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีรวมถึงการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ตองใชเงินลงทุนมากจึงทําใหเกิดปญหาในการกําจัดขยะมูลฝอย 

ลักษณะของปญหาสวนใหญเกิดจากการจัดการขยะไมถูกวิธีหรือมีขยะมูลฝอยมากในแตละวันจนไมสามารถ
ดําเนินการจัดเก็บและกําจัดไดหมดในวันเดียวขยะมูลฝอยจึงตกคางในชุมชนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดปญหาดานการจัดการขยะ
มูลฝอยคือการเพิ่มอยางรวดเร็วของจํานวนประชากร ทําใหปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะของประชากร
ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามประชากรสวนใหญเปนประชากรแฝง จึงเปนปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอยเนื่องจากไม
สามารถคํานวณปริมาณขยะมูลฝอยเพื่อวางแผนการจัดการได ซึ่งจะเกิดปญหาขยะตกคางกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญและ
ปญหาดานอ่ืน ๆ           
 ดังน้ัน ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะเปนประชาชนคนหนึ่งและเปนสมาชิกเทศบาลเมือง
มหาสารคาม มีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามและเปนแนวทาง
ในการนําขอเสนอแนะตาง ๆ ไปพัฒนางานดานการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคามใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ 
  
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ป ข้ึนไปที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

จํานวน 30 ชุมชน ทั้งประชากรหลักจํานวน 21,460 คน และประชากรแฝง จํานวน 6,821 คน รวม 28,281 คน  
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่มีอายุต้ังแต 18 ป ข้ึนไปที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
จํานวน 30 ชุมชน ทั้งประชากรหลักและประชากรแฝง จํานวน 380 คน โดยใชตารางของเครจซี และมอรแกน (บุญชม  ศรี
สะอาด, 2543: 40) จากนั้นใชวิธีการเลือกแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) 

  1.3 การสุมตัวอยาง ไดแก เมื่อไดขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการแลว ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางใชวิธีการ
สุมแบบงาย (Simple random sampling) ดวยวิธีการจับสลากโดยการกําหนดหมายเลขกํากับรายช่ือประชากรกลุม
ประชากร แลวจับสลากหมายเลขออกใหไดประชากรเทากับจํานวนกลุมตัวอยาง คือ 380 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย         
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาทฤษฎี 
แนวคิด และเอกสารที่เก่ียวของ โดยขอคําถามไดครอบคลุมถึงวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 
ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่  2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่ มีตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ตัวเลือก จํานวน 22 ขอ 
  ตอนที่ 3 เปนขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอ แนะของประชาชนตอการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปนคําถามแบบปลายเปด จํานวน 5 ขอ 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล         
 เก็บจากแบบสอบถาม (Questionnaires) กับกลุมตัวอยาง คือ 380 คน    
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  4.1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สถิติที่ใช ไดแก การแจกแจงความถ่ี และรอยละ   
  4.2 การวัดความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามสถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว
นํามาเปรียบเทียบตามเกณฑ           
  4.3 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปรียบเทียบความคิดเห็นแบงกลุมตามเพศ สถิติที่ใช ไดแก t– 
test (Independent) และระดับการศึกษา และอาชีพ สถิติที่ใชไดแก F– test (One-way ANOVA) โดยกําหนดคานัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และถาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยจะเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียโดย
การทดสอบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)         
  4.4 สรุปขอเสนอแนะ ของผูตอบแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา โดยสรุปประเด็นหา
ความหมายและแจกแจงความถี่แลวนําเสนอดวยการพรรณาความ 
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย         

 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) สถิติการคํานวณหาคาเฉล่ีย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ เพื่อบงชี้และยืนยันผลการ

ประเมินใหเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น โดยการตรวจแบบสอบถามและการใหคะแนนรายละเอียด 2) ไดแก t– test (Independent) 

และระดับการศึกษา และอาชีพ สถิติที่ใชไดแก F– test (One-way ANOVA) โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และถาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยจะเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียโดยการทดสอบรายคูดวย

วิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี       
 1. ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 380 คน พบวา 

สวนใหญมีจํานวนใกลเคียงกัน โดยเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 51.84 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญ      

มีการศึกษามัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 25.5 สวนดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคาขายหรือธุรกิจสวนตัว       

คิดเปนรอยละ 51.84             

 2. ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก (3.49) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานการกําจัดขยะ

มูลฝอย ณ แหลงเกิด (3.79) และดานการเก็บรวบรวมและการขนสง (3.74) ตามลําดับ และอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ 

ดานการกําจัดข้ันสุดทาย (3.33) และดานการทิ้งขยะมูลฝอย (3.08) ตามลําดับ     

 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่มีเพศตางกัน โดยรวม พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ดานการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงเกิด มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการกําจัดขั้นสุดทาย ดานการเก็บรวบรวมและการขนสง ดานการทิ้งขยะไมพบ             

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

18 

 4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม          

ที่มีการศึกษาแตกตางกัน พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง

มหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดานไมพบความแตกตางอยาง         

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05         

 5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม        

ที่มีอาชีพแตกตางกัน พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายดาน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบวา 1) ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชนมีความเห็นดวยกับการจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคามอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานการกําจัดขยะมูลฝอย ณ แหลงเกิด และดานการเก็บ
รวบรวมและการขนสง เห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานการกําจัดข้ันสุดทายและดานการทิ้งขยะมูลฝอย 
ตามลําดับ และ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามเพศ พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม
แตกตางกัน เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ดานการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงเกิด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีระดับการศึกษา และตามอาชีพ ที่
แตกตางกัน ทั้งโดยรวมและรายดาน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี         
 1. ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเปนไดวาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งดานการทิ้งขยะ การจัดการขยะ ณ แหลงเกิด การเก็บรวบรวมและการ
ขนสงและการกําจัดขั้นสุดทาย สามารถแกปญหาขยะมูลฝอยได เปนที่พอใจของประชาชนในระดับมาก โดยมีการจัดทํา
โครงการเมืองมหาสารคามนาอยู นามอง มีการรณรงค และจัดทําปายประชาสัมพันธใหประชาชนในทุกชุมชนไดชวยกันในการ
รักษาความสะอาด อีกทั้งผูบริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม ไดใหความสําคัญในการบริหารจัดการขยะเพื่อการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป         
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามเพศ โดยรวม พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน อาจเปนไดวาประชาชนที่เปนเพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็นตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองมหาสารคามใกลเคียงกันโดยในการจัดการในการทิ้งขยะ การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงเกิด การเก็บรวบรวม
และขนสงและการกําจัดข้ันสุดทายนั้นเทศบาลเมืองมหาสารคาม ไดมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสรางความพึง
พอใจใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย จึงทําใหความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
มหาสารคามไมแตกตางกัน โดยการดําเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคามไดมีการจัดกิจกรรมรณรงคในการรักษาความ
สะอาดมีการเชิญชวนประชาชนใหเขารวมในทุกชุมชนเขารวมอยางตอเน่ืองและรักษาความสะอาดของชุมชนรวมกัน        
เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ดานการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงเกิด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
ดานอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตาง         
 3. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดาน ไมพบความแตกตาง อาจ
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เปนไดวาถึงแมประชาชนจะมีระดับการศึกษาตางกัน แตไดรับการบริการดานการกําจัดขยะมูลฝอยจากทางเทศบาลเมือง
มหาสารคามอยางเทาเทียมกันทุกหมูบานและทุกชมชน ดังน้ันระดับการศึกษาตาง ๆ จึงไมมีผลตอความคิดของประชาชนตอ
การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   
 4. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายดาน ไมพบความแตกตาง ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมติฐาน อาจเปนไดวาประชาชนที่มีอาชีพตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
มหาสารคามใกลเคียงกัน เนื่องมาจากการประกอบอาชีพที่ตางกันในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามน้ันมีความหลากหลาย
อาชีพ แตเทศบาลเมืองมหาสารคามก็ไดดําเนินการในรณรงคประชาสัมพันธและการบริการดานการกําจัดขยะมูลฝอยจากทาง
เทศบาลเมืองมหาสารคามอยางเทาเทียมกันทุกหมูบานและทุกชมชน โดยผูบริหารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ไดมี        
การประสานงานกับผูนําชุมชนทุกชุมชน สมาชิกเทศบาลเมืองมหาสารคามบุคคลทุกกลุมอาชีพในการรวมกันรักษาความ
สะอาด และใหความสําคัญกับประชาชนทุกกลุมอาชีพ ดังน้ัน การประกอบอาชีพตาง ๆ จึงไมมีผลตอความคิดของประชาชน
ตอการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
        
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช       
 จากการวิจัยพบวาผลการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีบางประเด็นที่มีปญหาอยู  
ซึ่งเปนประเด็นที่ควรนํามาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคามใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน  
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 เทศบาลควรสนับสนุนใหมีการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่คัดแยกจากแตละครัวเรือน   
  2.2 เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ในดานการทิ้งขยะ
อยางสม่ําเสมอ           
  2.3 ควรมีการประชาสัมพันธใหรางวัลสําหรับผูใชสินคาที่มีสวนประกอบจากวัสดุรีไซเคิล  
  2.4 เทศบาลควรผลักดันใหเกิดการลดและแยกชนิดของขยะจากบานเรือนของประชาชนกอนทิ้งลงถัง
  2.5 เทศบาลควรผลักดันหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายใหเปนรูปธรรม โดยตองใหเกิดความเปนธรรมให
ประชาชนยอมรับได โดยการพิจารณาปรับปรุงเทศบัญญัติในดานน้ีอยางจริงจัง     
  2.6 ติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยอยางเปนระบบและอยางตอเนื่อง   
  2.7 เทศบาลควรจัดทําวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและสามารถนําขยะมูลฝอยมาใชในประโยชน
ไดสูงสุดที่เหมาะสมกับปริมาณและลักษณะขยะมูลฝอย       
  2.8 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสรางศูนยจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสานโดยเนนการนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางสูงยิ่งจากผูนําชุมชน ผูบริหารทองถ่ิน 

ประชาชน และผูที่เก่ียวของในพื้นที่วิจัยทุกทาน        

 ขอขอบพระคณุหนวยงาน องคกรตาง ๆ ที่ไดชวยเหลืออํานวยความสะดวกในการวิจัย และอ่ืน ๆ ตลอดการวิจัย

 ขอขอบพระคณุทีมนักวิจัยที่ไดรวมแรงรวมใจชวยเหลือกันในการวิจัยจนสําเร็จสมบูรณลุลวงไปดวยดี  
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การมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกบัการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช 
ตําบลทาสองคอน อําเภอเมอืง จังหวัดมหาสารคาม 

Participation in Community Solid Waste Management of Ban Upparat Thasongkhon 
Sub-district Mueang District Maha sarakham Province. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชนบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2) เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนเก่ียวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้น
ไปที่อาศัยในชุมชนบานอุปราชหมู 3 จํานวน 244 คน ซ่ึงกําหนดขนาดตัวอยางในการวิจัยดวยการเปดตารางของ Krejcie and 
Morgan เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) และแบบคําถามปลายเปด (Open - ended) คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.919 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test และ F – test ผลการวิจัยพบวา 1) ประชาชน
มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดานการมีสวน
รวมทั่วไป และดานการมีสวนรวมในการจัดการขยะ ตามลําดับ และ 2) เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชน
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช หมู 3 พบวา ประชาชนที่มีเพศ อาย ุระดับการศึกษา 
และอาชีพ มีการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 

คําสําคัญ: การมีสวนรวมของชุมชน, การจัดการขยะมูลฝอย 
 
Abstract 
 Research on this subject The objective is to study 1) Public participation in the operation of solid 
waste management of Ban Upparat community Moo 3 ThaSongKhon Sub-district Mueang District Maha 
Sarakham Province 2) Compare the level of public participation in the operation Work on solid waste 
management of Ban Upparat Moo 3 ThaSongKhon Sub-district Mueang District Maha Sarakham Province. 
classified by gender age education level The sample group consisted of 244 people aged 18 years and 
over who lived in the Ban Upparat Moo 3 number 244 people which set the sample size in the research 
by opening the Krejcie and Morgan table. Checklist rating scale and open-ended questionnaire confidence 
value equal to 0.919 Statistics used in data analysis Percent, mean, standard deviation, t-test and            
F-test The research found that 1) Participation of people in moderate level, 3 aspects from descending to 
the least, namely participation in operations General participation And the participation in waste 
management respectively There are community solid waste management operations. Overall and each 
side is no different. For people of different ages Overall no difference. When considering each aspect, it 
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was found that People participated in the solid waste management of Ban Upparat Moo 3 in general 
participation and participation in operation was significantly different at .05 level.  
 

Keywords: Participation in Community, Solid Waste Management 
 

บทนํา 
 ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่สําคัญอยางมากในปจจุบัน เน่ืองจากมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ จึงสงผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิต และสภาพความเปนอยูของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม ปญหาสิ่งแวดลอมในประเทศไทยมีหลาย
ประการ เชน มลพิษตาง ๆ ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การใชทรัพยากรอยางไมเหมาะสม โดยสาเหตุสวนใหญเกิดจากการ
กระทําของมนุษยน่ันเอง เปนปญหาที่เกิดจากความเห็นแกตัว ขาดความมีระเบียบวินัย รวมถึงการขยายตัวของชุมชนและ
ความหนาแนนของประชากร (สมสมาน  อาษารัฐ, 2548) ซึ่งขยะเปนปญหาสําคัญของมนุษยชาติ โครงการส่ิงแวดลอมแหง
สหประชาชาติไดเขามาเปนหนวยงานกลางที่ประสานความรวมมือของประเทศตาง ๆ ในการแกไขปญหาขยะลนเมืองดวยการ
กําหนดใหมีโครงการวันรณรงคเพื่อโลกสะอาดเปนครั้งแรกในป 1993 เพื่อเชิญชวนใหทุกประเทศไดมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาเก่ียวกับขยะในชุมชนของตนทําใหทุกคนไดเกิดความตระหนักถึงปญหาขยะที่มีผลกระทบตอสุขภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งใหความรวมมือในการแกไขปญหาขยะ การกําจัดขยะมูลฝอยของชุมชนมีอุปสรรคที่เกิดข้ึนอยางหนึ่งที่
แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบของคนไทย คือ ประชาชนมักทิ้งภาระหนาที่ใหกับเจาพนักงานทําความสะอาดไมรวมมือใน
การลดและนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนการแกไขปญหาขยะจึงไมควรมองไปที่เรื่องของสวนรวมเพียงอยางเดียว แตควร
มองยอนกลับมาที่ตัวบุคคลเปนหลักสําหรับแนวทางที่แกปญหาขยะลนเมืองในภาคประชาชนน้ันสามารถใชหลักการ 4 Rs 
สรางจิตสํานึกตอสังคม ไดแก 1) ลดการใช ลดการบริโภคสินคาที่ฟุมเฟอยใชอยางประหยัด และใชเทาที่จําเปน 2) การ
ซอมแซมการซอมแซมวัสดุส่ิงของที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่ดีใชงานไดนาน ไมตองทิ้งเปนขยะหรือตองสิ้นเปลืองซื้อใหม 3) การ
ใชซ้ําการนําสิ่งของที่ใชแลวมาใชประโยชนใหคุมคา 4) การนํากลับมาใชใหม การนําขยะมาแปรรูป เพื่อนํากลับมาใชใหมการ
ลดขยะดวยวิธีการเหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากตอคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ดีย่ิงขึ้น โดยประชาชน
ควรใหความสนใจ มีการตระหนักและรับรูถึงปญหาของขยะในสถานการณปจจุบันและที่จะขยายตัวในอนาคตอีกทั้งหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีการจัดโครงการรณรงคพรอมชวยเหลือเพื่อรวมกันแกไขปญหาขยะที่เกิดข้ึน (วิกรม  กรมดิษฐ, 
2554)  
  การจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนั้นตองอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล ตามมาตรา 50 (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือ
ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการงานดานตาง ๆ ทั้งนี้ให เปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยการดําเนินงานเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและ ส่ิงปฏิกูลนั้นจะตองดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีสําหรบัในเขตเทศบาลในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น
ตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามบทบัญญัติในสวนที่เก่ียวของกับเทศบาลตําบล ดังนั้น ภาระหนาที่ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ปจจุบันตกอยูกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตเพียงผูเ ดียว ในขณะที่ปริมาณขยะมีเพิ่มมากข้ึนทุกวัน ถึงแมวาจะมีการ
ออกแบบระบบการจัดการขยะที่ดีเพียงใดก็ไมสามารถจะเพียงพอตอปริมาณขยะ ที่นับวันจะเพิ่มข้ึนเปนทวีคูณ ดังนั้นการให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมในการกําจัดขยะมูลฝอยของภาคประชาชนจึงมีสวนชวยในการจัดการขยะ เพราะการเขามามี
สวนรวมของประชาชนเปนปจจัยหลักที่มีสวนทําใหการแกไขปญหาขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประสบ
ความสําเร็จได ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นเริ่มใหความสนใจใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะเพราะใน
ขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนน้ีขยะจะถูกลดปริมาณลงมาก เนื่องจากประชาชนมีจิตสํานึกในการหลีกเลี่ยงการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑที่กอใหเกิดขยะอีกทั้งยังมีการใชซํ้าและการคัดแยกขยะที่สามารถนําไปขายเปนรายไดเสริม (สรัญญา  ตันศิริ, 2554)  
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยผลที่ไดจากการศึกษาจะใชเปน
ขอมูลสําคัญในการพิจารณาหาแนวทางสงเสริมพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่ถูกตองเพื่อสนับสนุนการ
รักษาความสะอาดและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหถูกตองตามสุขลักษณะและความเหมาะสมตอไปและสิ่งสําคัญคือตองอาศัยความ
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รวมมือรวมใจจากประชาชนในการรักษาความสะอาด เพราะประชาชนถือวาเปนผูใชทรัพยากรและเปนผูผลิตขยะมูลฝอย หาก
ประชาชนมีการควบคุมการผลิตและการบริโภคที่เนนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและรูจักการนําของใชแลวกลับมาใชซํ้า
หรือมาแปรรูปก็จะทําใหปญหาของขยะมูลฝอยลดลงและสรางลักษณะนิสัยในการทิ้งขยะของประชาชนในเขตพื้นที่ใหมี
จิตสํานึกที่ดี ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช 
หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
บานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ  
   
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   
 1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปที่อาศัยในบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน 
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 508 คน 
 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่มีอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไปที่อาศัยในบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสอง
คอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 224 คน ซึ่งกําหนดขนาดตัวอยางที่ใชในการวิจัยดวยกําหนดขนาดตัวอยางจาก
ตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie และ Morgan) (บญุชม  ศรีสะอาด และคณะ, 2551: 23 - 24)  
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โดยแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

    ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เปนตน 
    ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มี 3 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมทั่วไป ดาน
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน และดานการมีสวนรวมในการจัดการขยะ เปนแบบสอบถามที่ใหแสดงระดับการมีสวนรวมมี 5 
ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล          
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูจากประชาชนในบานอุปราชหมูที่ 3 ซ่ึงเปน
กลุมตัวอยางที่จะศึกษา โดยนําแบบสอบถามไปใหโดยตรงดวยตนเองพรอมทั้งช้ีแจงรายละเอียดและวัตถุประสงคของ
แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดแจกแบบสอบถาม จํานวน 224 ชุด และรับคืนดวยตนเอง  

4. การวิเคราะหขอมูล  
    4.1 นําแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณในการตอบแบบสอบถามแลวนํามาลงรหัส

ขอมูลและนํามาวิเคราะห ประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอในรูป
ตารางประกอบ 

   4.2. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
    4.3 วิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของ

ชุมชนบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
    4.4 ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามโดย

ใชสถิติ t - test สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรตนที่มี 2 กลุมที่ระดับนัยสําคัญ .05 และใชสถิติ F - test 
สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรตนที่มี 3 กลุมขึ้นไปที่ระดับนัยสําคัญ .05  
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5. สถิติที่ใชในการวิจัย  
  5.1 สถิติพื้นฐาน ประกอบดวย คารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  
 5.2 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียทั้ง 2 กลุมดวยคาที (t - test) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 5.3 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2 กลุมขึ้นไปดวยคา (F - test) ที่ระดับนัยสําคัญ 
.05 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเก่ียวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช 
หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี   
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 55.80) ซ่ึงมีอายุมากกวา 
60 ป (รอยละ 29.90) มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 43.80) และสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร (รอยละ 50.50)   
 2. การมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช หมู 3 
ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบวา ประชาชนบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคามมีการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน เห็นวาประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางทั้ง 3 ดาน 
โดยเรียงมากไปหานอย ไดแก ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมทั่วไป และดานการมีสวนรวมในการ
จัดการขยะ ตามลําดับ 

3. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบาน
อุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบวา ประชาชนที่มีเพศ และอาชีพตางกัน มีการดําเนินงาน
ดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและเปน
รายดานไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีอายุตางกัน มีการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช หมู 3 
ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการขยะมูลฝอยของบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามในดานการมีสวนรวม
ทั่วไปและดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอยของบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามในดานการมีสวนรวมในการ
จัดการขยะไมแตกตางกัน และประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
บานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามใน
ดานการมีสวนรวมทั่วไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามในดานการมีสวนรวมในการดําเนินงานและดานการ
มีสวนรวมในการจัดการขยะไมแตกตางกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเก่ียวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช 
หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช 
หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบวา ประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน โดยเรียง
จากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมทั่วไป และดานการมีสวนรวมในการจัดการ
ขยะ ตามลําดับ 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
บานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
พบวา เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช 
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หมู 3 พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
การอภิปรายผล 
 การมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช หมู 3 ตําบล
ทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 
 1. ประชาชนบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีการดําเนินงานดานการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก         
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของพิรียุตม  วรรณพฤกษ (2548: 47 - 48) กลาวถึงแนวความคิดการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ไมไดจํากัดเพียงการใชเทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอยแตรวมถึงพฤติกรรมการบริโภคการผลิต
และทิ้งของเสียของประชาชน การจัดเก็บและการขนสงเพื่อนําไปกําจัดหรือการนํากลับไปใชประโยชนใหมโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่รับ ผิดชอบตองรณรงคใหความรูความเขาใจแกประชาชนเพื่อสรางความสํานึกที่ดีกอใหเกิดการพัฒนา
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวยแนวทางปฏิบัติ 4 ประการ คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยการนํากลับมา
ใชใหมการนําพลังงานมาใชประโยชนการฝงกลบนอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชยากร  สุวรรณจรัส (2558: 58 - 62) 
ไดศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองตําลึง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวา 
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนองตําลึง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบวา โดย
ภาพรวมประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับคอนขางดี ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยภัทร สายนรา 
(2552: 90-92) ไดศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชน: กรณีศึกษาชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 1 
เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนใน
ชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 1 เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง    
 2. ประชาชนที่มีเพศ และอาชีพตางกัน มีการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช หมู 3 
ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ     
รุงอรุณ  วงษอินทร (2556: 67-70) ไดศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอางศิลา 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบวา เพศตางกัน มีพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอางศิลา 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของปยภัทร  สายนรา (2552: 90-92) ไดศึกษา
การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชน: กรณีศึกษาชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 1 เทศบาลนครอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยและการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย
ไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกันมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยไมแตกตางกัน   
 3. ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสอง
คอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในดานการมีสวนรวมทั่วไปและดาน
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะ
มูลฝอยของบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในดานการมีสวนรวมในการจัดการขยะไม
แตกตางกัน อาจเน่ืองมาจากความแตกตางกันดานอายุทําใหมีผลตอความรับผิดชอบตอภารกิจและหนาที่ที่แตกตางกัน จึงอาจ
สงผลตอการมีสวนรวมในการตัดสินใจและการมีสวนรวมในการประเมินผลแตกตางกัน เชน คนที่อยูในวัยทํางานยอมมีเวลาใน
การจัดการขยะในครัวเรือนนอยกวาคนที่ใชเวลาสวนใหญในครัวเรือน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปยภัทร  สายนรา (2552: 
90-92) ไดศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชน: กรณีศึกษาชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 1 เทศบาล      
นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ประชาชนที่มีอายุแตกตางกัน จะมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยไมแตกตาง
กัน แตมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งพบวาประชาชนที่มีอายุตั้งแต 56 ป
ขึ้นไปมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของจิรพัฒน  หงสทอง (2553: 79-80) 
ไดศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลบึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัด
หนองคาย พบวา ประชาชนที่มีอายุระหวางอายุแตกตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลบึงโขงหลง 
อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการการมีสวนรวมในการ
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ตัดสินใจและดานการสวนรวมในการดําเนินงานมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย แตกตางกัน สวนรายดานอ่ืน ๆ ไม
แตกตางกัน 

4. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช หมู 3 
ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการขยะมูลฝอยของบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามในดานการมีสวนรวม
ทั่วไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยของบานอุปราช     
หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในดานการมีสวนรวมในการดําเนินงานและดานการมีสวนรวมใน
การจัดการขยะไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากความรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดเปนหนาที่ของทุกคนไมวาจะมี
การศึกษาในระดับใดก็ควรจะตองปฏิบัติ เพราะเปนเรื่องใกลตัวและยังสงผลกระทบตอความเปนอยูและคุณภาพชี วิต          
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุพัตรา  โพธิแทง (2553: 116-121) ไดศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการใช
หลักธรรมภิบาลเพื่อการจัดการขยะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ พบวา ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีสวนรวมในการใชหลักธรรมภิบาลเพื่อการจัดการขยะไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
นงลักษณ  ทุงจันทร (2549: 92-95) ไดศึกษาการศึกษาการดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะขององคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม พบวา ผูรับผิดชอบที่จบการศึกษาตางกัน มีการดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบล โดยรวมและรายไดไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 ควรใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบานอุปราช หมู 3 ตําบล
ทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหเกิดผลตอการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืน 
 1.2 ควรมีการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนในดานตาง ๆ โดยสื่อประชาสัมพันธ เชน เสียงตามสาย เอกสารแผนพับหรือปาย เพื่อใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจถึงประโยชนในการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเน่ือง         
 1.3 ควรจัดเวทีประชาคมเพื่อใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ของตนเอง เชน ต้ังเปนคณะกรรมการดูแลในเร่ืองการจัดการขยะในชุมชน หรือหมูบานตาง ๆ 
 1.4 หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก หนวยงานสาธารณสุข หนวยงานดานสิ่งแวดลอมและหนวยงานตาง ๆ 
ควรสงเสริมใหชุมชนมีความรูและสามารถในการทําปุยหมัก และนํ้าหมักชีวภาพ เปนทางเลือกในการกําจัดขยะและยังกอ
ประโยชนในดานเกษตรอินทรียไดอีกดวย 
  2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควร พัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 2.2 ควร ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนโดยนําปจจัยอ่ืน ๆ มาศึกษาเพิ่มเติม เชน ความตระหนัก การสนับสนุนของทางราชการ และสื่อ เปนตน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยฉบับนี้สํา เร็จลุล วงไป ไดดวยความอนุเคราะหอย างดี ย่ิ งจากบุคลากรหลายฝาย  ผู วิจั ยขอขอบคุณ               
ผูชวยศาสตราจารยทนงศักดิ์  ปดสินธุ อาจารยสาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ใหคําปรึกษาและแนวทางในการทํางานวิจัยฉบับนี้ กระทั่งงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
ขอขอบคุณชาวบานอุปราช หมู 3 ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนกับงานวิจัย
ฉบับนี้ จนกระทั่งงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ประโยชนและคุณคาจากงานวิจัยน้ี ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย ที่มีสวนใหชีวิตและปญญาแกผูวิจัยจนประสบผลสําเร็จ 
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บทคัดยอ            
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแก
องคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน
ตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ที่มีเพศ และหมูบานที่แตกตาง
กัน และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของประชาชนตอการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จํานวน  344 คน โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น 
และการสุมแบบมีระบบเครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.95 แลว
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในการ
ทดสอบสมมติฐานใช t-test และ F-test โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการดําเนินงาน
ดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาอยูในระดับมาก 4 ดาน คือ ดานการผังเมืองและการควบคุมอาคาร ดานสาธารณูปโภค ดานการคมนาคมและ
ดานสาธารณูปการ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอน
ภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน จําแนกตามเพศและหมูบานที่อาศัยอยู พบวา ประชาชนที่มีเพศและหมูบาน
ตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกนัอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานดาน
โครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน ไดแก 3.1) ดานการคมนาคม พบวา เม่ือถนนมี
สภาพที่ชํารุดองคการบริหารสวนตําบลดงดวน ควรรีบดําเนินการซอมแซม ควรใหมีการจัดทําถนนเชื่อมระหวางหมูบานใหได
มาตรฐาน ควรเพิ่มการกอสรางถนนเพื่อการเกษตรและควรมีมาตรการในการจํากัดนํ้าหนักรถบรรทุกที่ว่ิงผานถนนลาดยาง
หรือคอนกรีตของหมูบาน 3.2) ดานสาธารณูปโภค พบวา มีการกอสรางระบบคลองชลประทานใหทั่วถึงทุกหมูบานและควรมี
การสรางระบบประปาที่ไดมาตรฐานครบทุกหมูบาน 3.3) ดานสาธารณูปการควรมีการกอสรางไฟฟาสาธารณะตามถนนและ
ตามซอยตาง ๆ อยางทั่วถึงและควรสนับสนุนใหมีตลาดชุมชนประจําตําบลในการแลกเปล่ียนสินคา 3.4) ดานการผังเมืองและ
การควบคุมอาคาร พบวา ควรมีการออกกฎระเบียบควบคุมสิ่งกอสรางอยางจริงจัง ควรมีการควบคุมสถานบริการใหมีโซนที่
ชัดเจนและควรสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดสรางสิ่งกอสรางที่มีผลกระทบกับประชาชน 
 
คําสําคัญ: การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน, องคการบริหารงานสวนทองถิ่น 
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Abstract 
 Research on this subject With the objectives 1) to study the level of infrastructure operations 

according to the transfer of missions to the Dong Duan Sub-District Administrative Organization Nadoon 

District Maha sarakham Province 2) to compare the infrastructure operations according to the transfer of 

missions to Dong Duan Sub-District Administrative Organization Nadoon District Maha sarakham Province 

which has different sexes and villages and 3) to study the suggestions of the people towards 

Implementing basic infrastructure according to the transfer of missions to the Dong Duan Sub-District 

Administrative Organization Nadoon District Maha sarakham Province By studying from a sample of people 

who are eligible to vote in the subdistrict administrative organization of Dong Duan Sub-District Na Dun 

District Maha Sarakham Province by stratified sampling And systematic random sampling The instrument 

used for collecting data is a questionnaire with a confidence value of 0.95 and then analyzing the data 

with a computer program. The statistics used are percentage, mean, standard deviation And in the 

hypothesis testing using t-test and F-test with statistical significance .05 The results of the research were 

as follows 1) The level of infrastructure operation according to the transfer of mission to the Dong Duan 

Subdistrict Administration Organization Overall at a high level When considering each aspect It was found 

that it was in a high level in 4 areas: urban planning and building control Utilities 2) The results of the 

comparison of public opinion on the operation of infrastructure according to the transfer of mission to the 

Dong Duan Subdistrict Administration Organization Classified by gender and village residents it was found 

that people with different sexes and villages had different opinions with statistically significant differences 

at the level of .05 and 3) suggestions on infrastructure operations according to The transfer of the mission 

to the Subdistrict Administration Organization, namely the transportation found that when the road had a 

damaged condition, the Dong Duan Subdistrict Administration Organization Should hurry to repair Should 

have a road connecting the village to the standard Should increase the construction of roads for 

agriculture and should have measures to limit the weight of trucks that run through the paved road or 

concrete of the village For public utilities, it was found that the irrigation canal system was constructed 

throughout every village and should have a standardized water supply system in every village. For public 

utilities, there should be a thorough construction of public electricity along roads and alleyways, and 

should support the community market in the district to exchange goods. In the area of urban planning 

and building control, it was found that the construction regulations should be strictly controlled. There 

should be a control of the service area to have a clear zone and should explore the opinions of the 

people in the construction of buildings that affect people. 

Keywords: Infrastructure Operations, Local Administrative Organizations 

บทนํา 
 การพัฒนาประเทศในระดับทองถิ่น ตําบล หมูบานของไทยรัฐบาลจะเนนใหองคการบริหารสวนตําบลหรืออบต.  
เปนหนวยดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  
2542 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเปนราชการสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. 2537 ซ่ึงถือเปนการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นในระดับฐานราก ทั้งน้ีเพราะเปนการกระจายอํานาจถึงระดับตําบล  
หมูบานที่มีพื้นที่และประชาชนประกอบอาชีพทําการเกษตรอาศัยอยูเปนสวนใหญทั่วประเทศ เพื่อใหเปนองคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นที่มีอํานาจอิสระในการบริหารงานและปกครองตนเองภายใตกฎหมายบัญญัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถกําหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตําบล หมูบานไดสอดคลองกับปญหา
และตรงตามความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง (สถาบันดํารงราชานุภาพ กรมการปกครอง, 2540: 2)  
 การถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดไว 6 ดาน ดังนี้ ประกอบดวยดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิช
กรรมและการทองเที่ยวดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและดานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น การถายโอนภารกิจน้ันตองพิจารณาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวัตถุประสงค 
(ยุวดี  กลางคาร, 2547: 2-3)                 
 องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เปนอีกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดมีการ
เปล่ียนแปลงในอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลตองปรับทิศทางในการบริหารงาน และโดยอํานาจหนาที่ที่เพิ่มขึ้นดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลยังไม
สามารถดําเนินการไดครบถวนและยังมีการถายโอนภารกิจจากหนวยงานตาง ๆ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลยังไมสามารถ
ดําเนินการไดสมบูรณและในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานจึงมีความสําคัญที่จะตองรีบพัฒนาเพื่อเปนผลดีตอสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของจังหวัดมหาสารคามในที่ผานมาน้ัน องคการบริหารสวนตําบลไดจัดสรรงบประมาณในดาน
โครงสรางพื้นฐานมากกวาดานอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะเปนการบรรเทาทุกและแกไขปญหาของราษฎรในการใชสิ่งจําเป นพื้นฐาน  
เชนถนนหนทางคมนาคม ระบบประปา ไฟฟา ทางระบายน้ําเสีย เสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร การบํารุงรักษา การ
กอสรางตาง ๆ เปนตน                   
 ดังน้ัน การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานจึงถือไดวาเปนความสําคัญประการแรกที่องคการบริหารสวนตําบลตอง
ดําเนินการกอนการพัฒนาในดานอ่ืน นอกจากจะเปนตัวชี้วัดการเจริญเติบโตของทองถิ่นแลว ยังเปนทองถ่ินที่มีความนาอยู
สะดวกสบายในดานตาง ๆ อีกดวย สําหรับการวัดความเจริญเติบโตขององคการบริหารสวนตําบลตัววัดที่สําคัญและมองเห็น
เปนรูปธรรมมากที่สุดตองวัดที่โครงสรางพื้นฐานของตําบล ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการดําเนินงานดานโครงสราง
พื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผลของการวิจัยจะเปน
ขอมูลอางอิงในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อสนองตอบการบริหารสาธารณะใหกับ
ประชาชนใหไดมากที่สุด ตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน  
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน  
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ที่มีเพศ และหมูบานที่แตกตางกัน 
 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของประชาชนตอการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน  

จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 2,432 คน 
 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังในพื้นที่องคการบริหาร สวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 344 คน โดยวิธีการหาขนาดกลุมตัวอยาง เพื่อเปนตัวแทนของประชากรตามสูตรของทาโร ยามา
เน (Taro Yamane)  
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย         
 แบบสอบถามการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
จํานวน 28 ขอ         

3. การเก็บรวบรวมขอมูล         
 เก็บจากแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ไดกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอน
ภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม     
 4. การวิเคราะหขอมูล 
  ในการการวิเคราะหขอมูล จะใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยวิธีการทางสถิติดวยการคํานวณหารอยละ คาเฉลี่ย  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและในการทดสอบสมมติฐานใช t-test (Independent-Samples t-test) และ F-test โดยกําหนด

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ เพื่อบงช้ี และยืนยันผลการประเมินให

เที่ยงตรงมากยิ่งข้ึน โดยการตรวจแบบสอบถามและการใหคะแนนรายละเอียด       

  5. สถิติที่ใชในการวิจัย         

  สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ เพื่อบงชี้และยืนยันผลการ

ประเมินใหเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น โดยการตรวจแบบสอบถามและการใหคะแนนรายละเอียด   

ผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน        
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี     
 1. เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา ระดับการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแก
องคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
อยูในระดับมาก 4 ดาน คือ ดานการผังเมืองและการควบคุมอาคาร ดานสาธารณูปโภค ดานการคมนาคม และดาน
สาธารณูปการ ตามลําดับ 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล
ดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ที่มีเพศและหมูบานแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา   
  2.1 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจ
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามเพศระหวางชายกับเพศหญิง โดยรวม 
พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตาม การโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล
ดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 3 ดาน คือ ดานการคมนาคม ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ  
สวนดานผังเมืองและการควบคุมอาคารไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  2.2 เปรียบเทียบการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล
ดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามหมูบานระหวางหมูบานจํานวน 10 หมูบานโดยรวมพบวา ประชาชนมี
ความคิดเห็นตอการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน  
จังหวัดมหาสารคาม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงหมายความวาตองมีระดับความคิดเห็นตอการ
ดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  
แตกตางกัน จํานวน 13 คู  คือ ระหวาง หมูที่ 1, หมูที่ 2 และหมูที่ 7 โดยที่ประชาชน หมูที่ 7 มีระดับความคิดเห็นตอการ
ดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน นอยกวา หมูที่ 1 และหมูที่ 2
ระหวาง หมูที่ 2, หมูที่ 3, หมูที่ 5, หมูที่ 6, และหมูที่ 7 โดยที่ประชาชน หมูที่ 7 มีระดับความคิดเห็นตอการดําเนินงานดาน
โครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวนนอยกวา หมูที่ 2, หมูที่ 5, และหมูที่ 6 ระหวาง 
หมูที่ 3, หมูที่ 4, และหมูที่ 7 โดยที่ประชาชน หมูที่ 7 มีระดับความคิดเห็นตอการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการ
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โอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน นอยกวา หมูที่ 3, และหมูที่ 7 ระหวาง หมูที่ 5, หมูที่ 7, และหมูที่ 8 โดยที่
ประชาชน หมูที่ 7  มีระดับความคิดเห็นตอการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลดงดวน นอยกวา หมูที่ 5, และหมูที่ 8 ระหวาง หมูที่ 7, หมูที่ 8, หมูที่ 9 และหมูที่ 8 โดยที่ประชาชน หมูที่ 7 มีระดับ
ความคดิเห็นตอการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน นอยกวา หมูที่ 
8, และหมูที่ 9 เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 ดาน คือ ดานการ
คมนาคม สวนดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ และดานการผังเมืองและการควบคุมอาคาร เปนตน  
 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของประชาชนตอการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ไดแก 1) ดานการคมนาคม พบวา เม่ือถนนมีสภาพที่ชํารุด
องคการบริหารสวนตําบลดงดวน ควรรีบดําเนินการซอมแซม ควรใหมีการจัดทําถนนเชื่อมระหวางหมูบานใหไดมาตรฐาน ควร
เพิ่มการกอสรางถนนเพื่อการเกษตรและควรมีมาตรการในการจํากัดนํ้าหนักรถบรรทุกที่ว่ิงผานถนนลาดยางหรือคอนกรีตของ
หมูบาน 2) ดานสาธารณูปโภค พบวา มีการกอสรางระบบคลองชลประทานใหทั่วถึงทุกหมูบานและควรมีการสรางระบบ
ประปาที่ไดมาตรฐานครบทุกหมูบาน 3) ดานสาธารณูปการ ควรมีการกอสรางไฟฟาสาธารณะตามถนนและตามซอยตาง ๆ 
อยางทั่วถึงและควรสนับสนุนใหมีตลาดชุมชนประจําตําบลในการแลกเปลี่ยนสินคา 4) ดานการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
พบวา ควรมีการออกกฎระเบียบควบคุมสิ่งกอสรางอยางจริงจัง ควรมีการควบคุมสถานบริการใหมีโซนที่ชัดเจนและควรสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในการจัดสรางสิ่งกอสรางที่มีผลกระทบกับประชาชน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน        
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแก
องคการบริหารสวนตําบลดงดวน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก 4 ดาน คือ ดาน
การผังเมืองและการควบคุมอาคาร ดานสาธารณูปโภค ดานการคมนาคมและดานสาธารณูปการ 2) ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน 
จําแนกตามเพศและหมูบานที่อาศัยอยู พบวา ประชาชนที่มีเพศและหมูบานตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกันอยาง
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแก
องคการบริหารสวนตําบลดงดวน ไดแก 3.1) ดานการคมนาคม พบวา เมื่อถนนมีสภาพที่ชํารุดองคการบริหารสวนตําบลดงด
วน ควรรีบดําเนินการซอมแซม ควรใหมีการจัดทําถนนเชื่อมระหวางหมูบานใหไดมาตรฐาน ควรเพิ่มการกอสรางถนนเพื่อ
การเกษตรและควรมีมาตรการในการจํากัดน้ําหนักรถบรรทุกที่ ว่ิงผานถนนลาดยางหรือคอนกรีตของหมูบาน 3.2) ดาน
สาธารณูปโภค พบวา มีการกอสรางระบบคลองชลประทานใหทั่วถึงทุกหมูบานและควรมีการสรางระบบประปาที่ไดมาตรฐาน
ครบทุกหมูบาน 3.3) ดานสาธารณูปการควรมีการกอสรางไฟฟาสาธารณะตามถนนและตามซอยตาง ๆ อยางทั่วถึงและควร
สนับสนุนใหมีตลาดชุมชนประจําตําบลในการแลกเปล่ียนสินคา 3.4) ดานการผังเมืองและการควบคุมอาคาร พบวา ควรมีการ
ออกกฎระเบียบควบคุมสิ่งกอสรางอยางจริงจัง ควรมีการควบคุมสถานบริการใหมีโซนที่ชัดเจนและควรสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนในการจัดสรางสิ่งกอสรางที่มีผลกระทบกับประชาชน  
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน        
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี      
 1. ระดับการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอ   
นาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 4 ดาน คือ ดานการผัง
เมืองและการควบคุมอาคาร ดานสาธารณูปโภค ดานการคมนาคม และดานสาธารณูปการ ตามลําดับ อาจเปนไดวาในการ
ดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ไดมีการพัฒนาในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับมอบหมาย 
และภาระกิจในหนาที่ไดอยางเต็มที่โดยปรากฎเห็นไดจากแนวทางการพัฒนาที่ไดกําหนดยุทธศาสตรหลักในหารพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป ในทุก ๆ ป  รวมทั้งแนวนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลในทุก ๆ วาระดํารงตําแหนงตาง
กําหนดการดําเนินการพัฒนาที่มุงเนนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนลําดับตนๆ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานขององคการ
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บริหารสวนตําบลไดมีการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณที่มุงปฏิบัติในดานโครงสรางพื้นฐานเปนสวนมากไมวาจะเปนการสราง
ถนนเพื่อการเกษตร การปรับปรุงถนนคอนกรีตถนนลาดยางและยังมีการดําเนินงานในดานการพัฒนาระบบชลประทานสงนํ้า
เพื่อการเกษตร การจัดทําระบบประปา การจัดทําโครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร จัดทําตลาดชุมชน รวมถึงการ
ควบคุมสิ่งกอสราง โดยเปนภารกิจหลักที่องคการบริหารสวนตําบลมีการดําเนินการประจําทุกปสอดคลองกับงานวิจัยสุทธิรักษ  
ประจงกูล (2552: 132) ไดวิจัยเรื่องการดําเนินงานตามแผนการกระจายอํานาจการปกครองใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดกาฬสินธุ พบวา การดําเนินงานตามแผนการกระจายอํานาจการปกครองใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
อยูในระดับมาก 4 ดาน คือ ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ตามลําดับ และอยูในระดับ
ปานกลาง 2 ดาน คือ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการทองเที่ยว และดานการจัดระเบียบชุมชน  
สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยสอดคลองกับสมศักด์ิ  พรมเดื่อ (2559) ไดอธิบายกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนกระบวนการที่มีความสําคัญยิ่งในทุกกระบวนการไมวาจะเปนการมีสวนรวมในการวางแผนการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติการมีสวนรวมในการจัดสรรประโยชนและการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล โดยตองสรางการมีสวนรวมให
ประชาชน และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดรวมในนโยบาย ซึ่งจะทําใหนโยบายมีความหลากหลายเปนนวัตกรรมทางนโยบาย
 2. ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลดงดวน  อําเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกเปน
รายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 3 ดาน คือ ดานการคมนาคม ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ สวนดานผังเมืองและการควบคุมอาคาร ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ประชาชนเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการ
บริหารสวนตําบล แตกตางกันอาจเปนไดวาในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม นั้นโดยสวนใหญบทบาทการมีสวนรวมทางการเมืองการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนเพศชายจะมีความต่ืนตัว
ทางการเมืองการรับรูความเคลื่อนไหวของหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลดงดวน มากวาเพศหญิง เชน สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลดงดวน สวนใหญเปนเพศชายมากถึงรอยละ 90 การเขารวมกับทางองคการบริหารสวนตําบลในการเปน
คณะกรรมการในรูปแบบตาง ๆ ก็มีแต เพศชาย เชน คณะกรรมการในการดําเนินกิจกรรมงานประเพณีตาง ๆ หรือ
คณะกรรมการตรวจรับงานจางในงานโครงสรางพื้นฐาน คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลจึงมี
ความคิดเห็นตอการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลมากกวาเพศหญิงอีก
ทั้งประชาชนที่มีหมูบานตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตกตางกัน 
จํานวน 13 คู ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว อาจเปนไดวา ในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจ
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ถือไดวามีภารกิจที่จะตองดําเนินการหลายดาน     
ซึ่งการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดงดวน ตองมีการดําเนินการพัฒนาทั้งตําบลในทุก ๆ ดาน และดําเนินในแตละ
หมูบานอยางเทาเทียมกันโดยการพัฒนาอาจตองมีการดําเนินการที่คอย ๆ พัฒนาทีละหมูบานในแตละดานสับเปลี่ยนกันไป
ตามงบประมาณที่อยูอยางจํากัดทําใหแตละหมูบานมีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานที่ไมเทากันจึงทําใหประชาชนในแตละ
หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานดาน
โครงสรางพื้นฐานตามการโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบลดงดวน อําเภอนาดนู จังหวัดมหาสารคาม แตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช       
    1.1 องคการบริหารสวนตําบลดงดวน ควรมีการพัฒนาดานสาธารณูปการใหเพิ่มมากขึ้น 
    1.2 องคการบริหารสวนตําบลดงดวน ควรสนับสนุนมีการจัดโครงการสูบน้ําดวยเพื่อการเกษตร 
    1.3 องคการบริหารสวนตําบลดงดวน ควรพัฒนาการจัดใหมีตลาดสดเพื่อเปนแหลงซ้ือขายสินคาและ
บริการมีการควบคุมตลาดใหถูกสุขลักษณะ        
    1.4 องคการบริหารสวนตําบลดงดวน ควรมีการกอสรางไฟฟาสาธารณะตามถนนและตามซอยตาง ๆ 
อยางทั่วถึง             
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    1.5 ควรมีการออกกฎระเบียบคุมส่ิงกอสรางการวางผังเมืองอยางจริงจัง และสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในการจัดสรางส่ิงกอสรางที่มีผลกระทบกับประชาชนควรมีการกอสรางระบบคลองชลประทานใหทั่วถึงในพื ้นที่
การเกษตร 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 จากผลการวิจัยดังกลาว ทําใหเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลดงดวน จะตองมีการพัฒนาดานสาธารณูปโภคเพิ่ม
มากขึ้น ซ่ึงองคกรจะตองมีการพัฒนาตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง ตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ในงานวิจัยเรื่องนี้ สําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณดวยความกรุณาอยางยิ่งจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ อาทิ นักวิชาการ 
ผูวิจัย ผูนําทองถิ่น ประชาชน และผูที่เก่ียวของอ่ืน ๆ ที่ไดสละเวลาอันมีคา จนงานวิจัยเรื่องนี้ สําเร็จสมบูรณลุลวงไปไดดวยดี
คณะผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้  
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บทคัดยอ           

 หนังสือเร่ืองการเมืองอํานาจทมิฬ เปนหนังสือที่ถายทอดเรื่องราวของการเมืองการปกครองในชวงหลังการปฏิวัติ 

2475 ของคณะราษฎร แลวเกิดการแตกแยกกัน โดยเฉพาะกลุมทหารเสือของกองทัพบกจนลุกลามใหญโตเปนเหตุใหการ

เมืองไทยในชวงขณะน้ันมีความดุเดือดรุนแรง ถึงข้ันใชกําลังทหารเขาหํ้าห่ันกันหลายครั้ง จึงเปนที่มาของคําวา “การเมือง

อํานาจทมิฬ” ที่ตองสูและแลกกันดวยชีวิตที่ไมไดนํามาซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ แตในความเปนจริง

กลายเปนเสนทางหายนะใหกับระบบการเมืองไทยมาจนถึงปจจุบันน้ี 

คําสําคัญ :  การเมือง, อํานาจ 

Abstract          

 Black Power Politics Books Is a book that tells the story of politics and government in the post-

revolutionary period of 1932. In particular, the army of the army of the army until it grew so large that the 

Thai politics at that time were fierce. Up to the point of using military force to pound many times 

Therefore is the origin of the word “Tamil power politics” that must fight and exchange with life that 

does not bring complete democratic governance But in reality became a disastrous route to the Thai 

political system until today. 

Keywords: Politics, Power 
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ที่มาของภาพ: มติชนสุดสัปดาหออนไลน 

  

 แตตอมา ทั้งสี่คนตองมีอันแตกคอกัน ซึ่งพระยาทรงสุรเดช มีบทบาทสูงสุดในคณะทหาร มีการปรับโครงสราง

กองทัพบกใหมมอบหมายใหพระยาพหลพลพยุหเสนา รับตําแหนงผูบัญชาการทหารบกสวนตัว พระยาทรงสุรเดชรับตําแหนง

ผูชวยเสนาธิการทหารบก ฝายยุทธการ ภายใตโครงสรางใหม พระยาทรงสุรเดชก็รวบอํานาจแตอาจจะดวยความตั้งใจดี เพราะ

คิดวาเปนหนทางที่ดีที่สุด ขณะเดียวกันพระยาพหลพลพยุหเสนาก็มีทาทีไมคอยจะชอบการรวบรัดอํานาจแบบน้ี พยายาม

แสดงอํานาจ และใชความคิดของตนเอง แตพระยาทรงสุรเดชมักยกเลิกสิ่งที่พระยาพหลพลพยุหเสนาเสนอไป ความรูสึ ก

เหลานี้ก็กลายเปนขอบาดหมางและน่ีเปนความแตกราวในคณะราษฎรสายทหาร ขณะเดียวกันก็เกิดความแตกราวใน

คณะราษฎรสายพลเรือน จุดเริ่มตนความขัดแยงในสภามาจากเคาโครงเศรษฐกิจของอาจารยปรีดีที่ถูกมองวาเปนคอมมิวนิสต 

อาจารยปรีดีถูกบังคับใหไปตางประเทศไปดูงานตางประเทศ พระยาพหลพลพยุหเสนาไปเขารวมกับหลวงพิบูลสงคราม สวน

พระยามโนปกรณนิติธาดา หาฐานกําลังโดยเขารวมกับพระยาทรงสุรเดช เปนตน 

      สายทหารมีความขัดแยงกันอยางหนัก พระยาทรงสุรเดชเสนอความคิดตอส่ีทหารเสือวาใหทุกคนวางมือลาออก     
ทุกคนก็ตกลงใจวาลาออกและมีการย่ืนใบลาออกในวันที่ 10 มิถุนายน 2476 เหตุผลเบื้องหลังที่พระยาทรงสุรเดชวางไวก็คือ 
เมื่อย่ืนใบลาออกผานพระยามโนปกรณนิติธาดาและรายชื่อไปถึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหออกหมด ยกเวนพระยาทรง
สุรเดชไวคนเดียว มีผูตั้งขอสังเกตวาเปนแผนกําจัดพระยาพหลพลพยุหเสนาและในกาลตอมาก็มีการเปดเผยวาเปนการลาออก
เฉพาะตําแหนงทางการเมือง ขณะที่ตําแหนงทางการทหารยังอยู ดานกรมโฆษณาการมีการประกาศออกมาวา ทั้งสี่คนลาออก
จากทุกตําแหนง แตพออีกวันก็กลับออกประกาศใหมวาลาออกเฉพาะตําแหนงทางการเมือง จากน้ันมีประกาศเฉพาะของทหาร
ปลดพระยาพหลพลพยุหเสนาและพระยาทรงสุรเดชออกจากตําแหนงทหาร และใสชื่อของพระยาศรีสิทธิสงครามกับ
นายทหารอีกคนเขามาแทนตําแหนงที่ปลดทั้งสองคนออกและมีการเตรียมรางคําส่ังปลดหลวงพิบูลสงคราม ทําใหขาวนี้ไปถึงหู
หลวงพิบูลสงคราม จนกระทั่งนํามาสูการยึดอํานาจ 20 มิถุนายน 2476 ตอมามา เมื่อหลวงพิบูลสงครามยึดอํานาจพระยามโน
ปกรณนิติธาดา ใหพระยาพหลพลพยุหเสนาขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี และเปนผูบัญชาการทหารบก สวนหลวงพิบูลสงครามขึ้น
เปนรองผูบัญชาการทหารบก มีการประกาศคําสั่งทหารใหพระยาฤทธิอัคเนยพนจากตําแหนงผูบังคับทหารปนใหญไปเปน
ปลัดกระทรวง ตําแหนงน้ีจึงวาง หลวงพิบูลสงครามก็รักษาการแทน เสนทางของสี่ทหารเสือหลังวันที่ 20 มิถุนายน 2476 ก็คือ 
เสือตัวที่ 1 พระยาพหลพลพยุหเสนา ข้ึนเปนนายกรัฐมนตรี เสือตัวที่ 2 พระยาทรงสุรเดชไมมีอํานาจ เสือตัวที่ 3 พระยาฤ
ทธิอัคเนย ไปเปนปลัด ไมมีกําลัง และเสือตัวที่ 4 พระประศาสนพิทยายุทธ อยูกรมยุทธการทหารบก พระยาศรีสิทธิสงคราม
พนจากตําแหนงรองผูบัญชาการทหารบกไปอยูกระทรวงธรรมการ เปนผูตรวจการลูกเสือตามเดิม เปนตน 
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จุดประสงค          

 หนังสือเลมนี้ ตองการเลาเรื่องลําดับเหตุการณของผูนําฝายทหารในคณะราษฎรสี่คน อันไดแก พระยาพหลพล

พยุหเสนา (พจน พหลโยธิน) พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) พระยาฤทธิอัคเนย (สละ เอมะศิริ) พระประศาสนพิทยายุทธ 

(วัน ชูถ่ิน) ซึ่งทั้งส่ีนี้ หลังจากทําการปฏิวัติสําเร็จ ตอมาภายหลังไดเกิดความขัดแยงกันจนนําไปสูการแกงแยงชิงดีกัน (จากมิตร

กลายเปนศัตรู) ดวยเหตุเพราะตางคนตางอยากไดอยากมีคําวา “อํานาจทางการเมือง” นั้นเอง 

สาระสําคัญ          

 หนังสือเลมนี้ ไดอธิบายใหเห็นถึงเหตุการณลําดับข้ันตอนของการปฏิวัติเพื่อเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยไปเปนประชาธิปไตย อันมีประชาชนเปนหัวใจในการปกครองและการเปนรัฐชาติ (การมี

ประชาชน การมีดินแดน การมีรัฐบาล และการมีอํานาจอธิปไตย) ตลอดจน ยังเปนจุดกําเนิดของหลักการพื้นฐานทางความคิด

วิวัฒนาการเกี่ยวกับรัฐสมัยใหม ทฤษฎีการใชอํานาจรัฐ เปนตน 

การสะทอนคุณคา           

 1. ทําใหผูอานสามารถเขาใจถึงเหตุการณประวัติศาสตรทางการเมืองการปกครองสมัยใหมของไทย (การกอกําเนิด

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย)          

 2. ทําใหเห็นถึงระบบการเมืองไทยที่ไมสามารถกาวผานความขัดแยงทางการเมือง เพราะติดกับดักในคําวาอํานาจ

ทางการเมือง         

บทสรุป           

 หลังจากคณะราษฎรทําการปฏิวัติสําเร็จเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2475 สี่นายทหารผูใหญที่มีบทบาทสําคัญของคณะ

ราษฎร ไดแก นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา ผูเปนหัวหนาคณะผูกอการฯ นายพันเอก พระยาทรงสุรเดช ซึ่งเปนผู

วางแผนใชกําลังทหารที่มีอยูไมมากทําการยึดอํานาจไดสําเร็จ นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย ผูบังคับการหนวยทหารปนใหญ

อันเปนกําลังหลักของทหารบกที่ใชทําการยึดอํานาจในวันที่ 24 มิถุนายน และนายพันโท พระประศาสนพิทยายุทธ ผูนําทหาร

ไปคุมตัวกรมพระนครสวรรคฯ ที่วังบางขุนพรหมไดสําเร็จ ตอมาทั้งสี่ทานตองขัดแยงกัน (แตกคอกัน) เพราะอันเน่ืองมาจาก

การชวงชิงผลประโยชนทางการเมืองเพื่อใหไดมาซึ่งคําวา “การมีอํานาจทางการเมือง” 
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
(JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY) 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        

วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมและเผยแพรผลงาน

ที่เก่ียวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชา

รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยลักษณะของผลงานที่รับการตพีิมพ คือ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ

หนังสือ หรือบทความปรทิัศนหนังสือ เปนตน วารสารสังคมศาสตร มีกําหนดการออกเลมวารสารเปนรายไตรมาส ปละ 4 

ฉบบั ดังน้ี            

  ฉบบัที่ 1 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม       

  ฉบบัที่ 2 ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน       

  ฉบบัที่ 3 ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน       

  ฉบบัที่ 4 ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม       

 การตีพิมพเผยแพรผลงานกับวารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

มีขอกําหนด ดังนี้ 

          1. เปนบทความที่เกี่ยวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร และจะตองเขียนบทความตามแบบฟอรมของวารสาร

สังคมศาสตรที่กําหนดใหเทาน้ัน เชน มีชื่อและที่อยูผูนิพนธครบถวน, มีบทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ, มีเอกสารอางอิง

เปนรปูแบบเดียวกัน เปนตน (สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดในระบบฐานขอมูลออนไลน)     

  2. เปนบทความที่ไมเคยไดรับการตพีิมพในหนังสือ วารสาร และอ่ืนใดมากอน    

  3. บทความจะตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามที่กองบรรณาธิการคัดสรรตรงตาม

สาขาวิชาและไมมีสวนไดสวนเสียกับเจาของผลงานหรือผูนิพนธ ไมนอยกวา 2 คน ลงความเห็นวาผลงานมีคุณภาพสมควรลง

ตีพิมพในวารสารได           

  4. กองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาการลงตีพิมพในวารสารภายหลังจากกองบรรณาธิการไดพิจารณา

บทความในเบื้องตนแลว          

  5. หากบทความใดไดรับการพิจารณาตพีิมพ เจาของผลงานหรือผูนิพนธจะตองแกไขตนฉบับใหเสร็จและสงคืนกอง

บรรณาธิการภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธ์ิการตีพิมพ      

 6. ผูสงบทความจะตองสงผานระบบออนไลนของเว็บใซตวารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏมหาสารคาม (http://social.rmu.ac.th/web/) เทานั้น   

 

 

 

 

http://social.rmu.ac.th/web/)


 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

40 

 

ชื่อเรือ่งภาษาไทย ตัวอกัษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 หนา 

ENGLISH TITLE FONT TH SARABUNPSK THICK SIZE 16. 

 
       ชื่อผูนิพนธหลักคนท่ี 1 ช่ือผูนิพนธคนท่ี 2 และชื่อผูนิพนธคนท่ี 3 

Author name 1, Author name 2, and Author name 3 

ท่ีอยู/สังกัดหนวยงานของผูนิพนธ 

            Author affilation 1   Author affilation 2 

          * corresponding  author E-mail:....................................................... 
 

บทคัดยอ (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

ตัวอยางการจัดทําเอกสารตนฉบับ ควรปฏิบัติโดยเครงครัด บทคัดยอ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมี

ยอหนาเดียว ความยาวไมเกิน 300 คํา บทคัดยอภาษาไทยใหจัดหัวขอบทคัดยอไวดานซายของกระดาษ กับเน้ือความใน

บทคัดยอและควรจะกลาววัตถุประสงคและสรุปผลที่ไดจากงานวิจัยน้ัน ๆ โดยใหเขียนเปนความเรียง โดยใชตัวอักษร TH 

SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 
 

คําสําคัญ: คําสําคัญคําที่ 1 คําสําคัญคําที่ 2 คําสําคัญคําที่ 3 (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

Abstract (TH SarabunPSK SIZE 14) 

 This is an instruction for manuscript preparation for Publication. Please follow this guideline strictly. 

It should contain a single paragraph and its length should not exceed 300 words. Use by character TH 

SarabunPSK 14 point size. It should include a concise statement of objectives and summary of important 

results.  
 

Keywords:  word1, word2, word3 (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 By character TH SarabunPSK 14 point size. 
 

บทนํา (Introduction) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 เปนสวนของความสําคัญที่นําไปสูการวิจัยสรุปความเปนมาและความสําคัญของปญหา และไมควรใสตารางหรือ

รูปภาพ โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย (Objective/Aim) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย (Research methodology) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 อธิบายเครื่องมือและวิธีการดําเนินการวิจัยใหกระชับและชัดเจน โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัว

ธรรมดา 
 

 

แบบฟอรมการเขียนบทความงานวิจัย 

Front TH SarabunPSK 

12 Point ตัวปกติ 
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ผลการวิจัย (Results) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

บรรยายผลการวิจัยที่ได ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย อาจมีรูปภาพ/ตาราง ประกอบผลการวิจัย โดย

ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา (ตัวอยางตาราง) 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง (n=280) 

ภาวะซึมเศรา จํานวน รอยละ 

ปกติ 280 78.01 

 
สรุปผลการวิจัย (Conclusions) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการวิจัย ไมควรซ้ําซอนกับการแสดงผล แตเปนการสรุปใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยใช

ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

อภิปรายผล (Discussion) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 วิจารณเปรียบเทียบกบัผลการวิจัยที่มีมากอนหนาอยางมีหลักการ โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัว

ธรรมดา 

ขอเสนอแนะการวิจัย (Suggestions) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 ขอแนะนํา/ขอชี้แจง/แนวทางที่จะนําไปใชประโยชน ที่ไดจากการวิจัย โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัว

ธรรมดา 
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Keywords:  word1, word2, word3 (TH SarabunPSK 14 point size) 

 By character TH SarabunPSK 14 point size. 
 

3. บทนํา/เกร่ินนํา (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

4. จุดประสงค (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

       

ชื่อเร่ือง: ……………………………….. 

ผูแตง: …………………………….. 

ปที่พิมพ: ……………………………… 

สํานักพิมพ: ..................................... 

จํานวนหนา: …………………………………….. 

รูปภาพปกหนังสือ

หรือเลมหนังสือ 

Front TH SarabunPSK 

12 Point ตัวปกติ 



 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

47 

5. สาระสําคัญ (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา       

6. การสะทอนคุณคา (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา       

7. บทสรุป (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา      

     

*** บทความควรมีความยาวไมเกิน 9-10 หนา *** 
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