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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. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ชมผา   มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 
 10. ดร.อธิราชย  นันขันต ี    มหาวิทยาลยันครพนม  
 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 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562 ไดแก   
  1. รองศาสตราจารย ดร.สัญญา  เคณาภูมิ      

  2. รองศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศรี      

  3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญชา  พุฒิวนากุล     

  4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิบปย ชยานุสานี จันทรดอน    

  5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑามาส  ชมผา      

  6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ  บุญเหลือ    

คณะกรรมการตรวจพิสูจนอักษร ตรวจรูปแบบ และตรวจการอางอิง    

 1. อาจารยศรัณยา  อัตถากร        

 2. อาจารยนุจรี  ใจประนบ        

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 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562 เนื้อหาของบทความฉบับน้ี อยูในขอบขายตามระเบียบ
ขอกําหนดของวารสาร 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยบทความที่ผานการคัดเลือกจากการพิจารณา    
ของผูประเมินบทความ (Peer Review) ใหไดรับการเผยแพรตีพิมพผลงานในฉบับน้ี คือ บทความจากผูนิพนธ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 เร่ือง และบทความจากผูนิพนธภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 เร่ือง รวม
ทั้งหมด จํานวน 5 เร่ือง ไดแก 1) เร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนความเขมแข็ง
ตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2) เร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ
ภายใตบริบททองถิน่ตาํบลสนัปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 3) เร่ืองความพึงพอใจของประชาชน
ตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 4) เร่ือง
ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด และ 5) เร่ืองการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนใน
ชุมชนบานโนนสระพัง ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 
 ซ่ึงบทความในฉบับน้ี ทุกบทความไดผานการประเมินผลจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูทรงคุณวุฒิ หรือ        

ผูประเมินบทความ (Peer Review) กลั่นกรองพิจารณาอยางเครงครัดแลว    

 สุดทายนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาวารสารฉบับนี้ จะเปนประโยชนที่ทรงคุณคาทางวิชาการสําหรับผูนิพนธ

และผูอาน ตลอดจน ขอขอบพระคุณผูทรงคณุวุฒิหรือผูประเมินบทความ (Peer Review) กองบรรณาธิการทั้ง

ภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งผูนิพนธทุกทาน ไวพบกันใหมในวารสารฉบับหนา ตอไป 

 

 

 

 

 
    รองศาสตราจารย ดร.วาริธ  ราศรี 

         บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

                                มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  

 

 

 

 



 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 3 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562                

6 

สารบัญ 

 หนา 
การพัฒนารูปแบบการจัดการกองทุนสวัสดกิารชุมชนความเขมแข็งตําบลเม็กดํา อําเภอ         
พยคัภูมิพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 
 The Development of Management Community Welfare Fund towards Strength of 
Mekdam Sub-District Phayakkhaphum Phisai District Maha Sarakham Province. 
     วริดา  พลาศรี1, ทนงศักด์ิ  ปดสินธุ2 
     Warida  Palasri1, Thanongsak  Patsin2 

7 

การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดกิารผูสงูอายุภายใตบริบททองถิ่นตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม 
The Development of Elderly Welfare in Local Context of Sanpatong Sub–district 
Na chuek District Maha Sarakham Province. 
     รามนรี  นนทพา, ทนงศักด์ิ  ปดสินธุ 
     Ramnaree  Nontapa, Thanongsak  Patsin 

14 

ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา อําเภอ
พยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และ 2) พัฒนารูปแบบการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา 
อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนในตําบลเม็กดํา 
จํานวน 336 คน กําหนดจากตารางเครจซ่ีและมอรแกน และกลุมเปาหมาย ไดแก คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
จํานวน 15 คน สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 15 คน และผูนําชุมชน 5 คน รวม 35 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนําเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความ
เขมแข็งตําบลเม็กดํา โดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ดานการไดรับผลประโยชน ดาน
การตัดสินใจ ดานการดําเนินกิจกรรม และดานการประเมินผลตามลําดับ และ 2) รูปแบบการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน   
สูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงประกอบดวย 1) การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน  
สูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา ไดแก ดานการตัดสินใจ ดานการดําเนินกิจกรรม ดานการรับผลประโยชน และดานการ
ประเมินผล 2) สภาพปญหาในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา ไดแก ดานการนํานโยบาย      
ไปปฏิบัติ ดานสมรรถนะองคกร ดานการมีสวนรวม และดานความผูกพัน 

  
คําสําคัญ: การจัดการ, กองทุนสวัสดิการชุมชน, ความเขมแข็ง 

 
Abstract           

 The purpose of research this study was 1) Study the management of the community welfare 

fund for strengthening Mekdam Sub-District Phayakkhaphum Phisai District Maha Sarakham Province And 

2) to develop a model for strengthening community welfare fund for Mekdam Sub-District 

Phayakkhaphum Phisai District Maha Sarakham Province. The sample consisted of 336 members of the 

Community Welfare Fund in Mekdam Sub-district determined from the Crazy and Morgan tables. And the 

target group were 15 community welfare fund committees 15 community welfare fund members and 5 

community leaders totaling 35 people. The research instruments were questionnaires, interview forms 

and statistical observation forms for data analysis, including percentage. Average and standard deviation 

Then present the results of the descriptive analysis. The results of the research are as follows: 1) 

Community Welfare Fund Management for Strengthening Mekdam Subdistrict Overall and each aspect is 

at a low level. In descending order, namely receiving benefits Decision-making Activity And evaluation 
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respectively, and 2) the form of community welfare fund management To strengthen Mekdam Sub-district 

Phayakkhaphum Phisai District Maha sarakham province Consisting of 1) managing community welfare 

funds To strengthen Mekdam Sub-district including decision-making Activity Benefits And the evaluation. 

2) The problems in the management of community welfare funds for strengthening the Mekdam Sub-

district include policy implementation, organizational competency Participation And attachment. 

Keywords: Management, community welfare fund, strength 

บทนํา 
 จากการที่ชุมชนตาง ๆ ในแตละพื้นที่ (เริ่มต้ังแตระดับหมูบาน) ไดมีสวนรวมซึ่งเปนหนวยสําคัญในการจัดตั้งองคกร
ทางการเงินระดับตําบลที่เรียกวา กองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งเปนไปตามนโยบายของทางราชการ จากการศึกษานโยบาย
ขางตนปรากฏวาไดริเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 โดยที่ปจจุบันประชาชนในชุมชนตาง ๆ มักจะกลาวถึงกองทุนดังกลาววามีขอดี 
ขอจํากัดในเชิงระบบของการใหบริการหรือในเชิงของผลผลิตจากการใหบริการแกบุคคลหรือกลุมบุคคลในแงมุมตาง ๆ ใน
เบื้องตน ไดตระหนักถึงปญหาที่สําคัญของการดําเนินงานในกองทุนสวัสดิการชุมชนอยูหลายประเด็น อันไดแก เรื่องของความ
คุมคาหรือความสมเหตุสมผล (การตระหนักและการยอมรับ) ในประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากกองทุน ความเทาเทียมหรือ
ความชอบธรรมในการใหบริการและการไดรับบริการจากกองทุน และประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการจัดการ
ระบบกองทุนในอันที่จะนําไปสูความเขมแข็งหรือความยั่งยืนของกองทุน ซึ่งการจัดสวัสดิการสังคม เปนปจจัยสําคัญในการ
ปองกันและแกไขปญหาสังคม ซึ่งเปนปจจัยในการสรางโอกาส โดยการสรางโอกาสใหกับคนจน คนดอยโอกาส ซ่ึงเปนเงื่อนไข
เบื้องตน ในการลดปญหาทางสังคม เปนสิทธิขั้นพื้นฐานทางสังคมใหคนจนบางกลุม ชดเชยความลมเหลวของระบบตลาดและ
สรางความสันติสุขใหแกผูยากไร (ณรงค  เพ็ชรประเสริฐ, 2546: 71-74) 
  “การจัดสวัสดิการในสังคมไทย” โดยภาพรวมจะมีเปาหมาย 3 ระดับคือ การแกไขปญหาความเดือดรอนโดยวิธี
บําบัดรักษาโดยใชรูปแบบการสงเคราะหการปองกันปญหาซึ่งเนนการพัฒนาความรูและการฝกอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพ
ความคิดและจิตใจ โดยการพัฒนาใหมีอารยธรรม ซ่ึงมุงเนนใหคนมีสวัสดิการชุมชนพื้นฐาน (ขั้นต่ํา) คือการจัดสวัสดิการสังคม
ที่ครอบคลุมการสงเคราะหสังคม การจัดทํานโยบายสวัสดิการสังคม รวมทั้งการมองสวัสดิการสังคมเชิงนโยบายทางสังคมอยาง
เปนองครวมโดยใชคนเปนศูนยกลาง จึงสามารถปองกันปญหาและพัฒนาได (บัว พันธ พรหมพักพิง และคณะสํานักงาน
สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดขอนแกน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อางถึงในอภิญญา  
เวชชัย, 2546 และชัยพร  พิบูลศิริ และคณะ, 2549: 1) ซ่ึง “การจัดสวัสดิการ” (Welfare) ตามแนวคิดของนักวิชาการ
โดยทั่วไปมองวา เปนเรื่องเก่ียวของกับรัฐอยางแยกไมออก โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องรัฐสวัสดิการ (Welfare State)      
ที่มองวาสวัสดิการ เปนสินคาหรือบริการที่รัฐจะตองจัดหา หรือจัดใหมีสําหรับประชากร โดยเฉพาะกลุมผูที่ออนแอ อันเกิด
จากการแขงขันกันในระบบตลาด ซึ่งหลังจากที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ 
(Informal Sector) ไดเขามีบทบาทและมีความสําคัญในฐานะที่เปนแหลงการจางงานของคนไทย กลุมคนที่ทํางานในภาค
เศรษฐกิจที่ไมเปนทางการหรือเศรษฐกิจนอกระบบ มีถึง 73% ของผูที่มีงานทําทั้งประเทศหรือมีอยูประมาณ 23 ลานคน โดย
เปนเกษตรกรที่ทําไร ทํานา ทําสวน เล้ียงสัตว ทําประมง มากที่สุดถึง 13.5 ลานคน รองลงไปไดแก ผูที่ทํางานอยูในสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน และกลุมเครดิตยูเนี่ยน จํานวน 8.4 ลานคน และผูรับงานไปทําที่บาน อาทิ การตัดเย็บเสื้อผา เจียระไนพลอย 
ทํารองเทา มีอยูประมาณ 5 แสนคน ซึ่งเทากับจํานวนผูที่ทํางานอิสระอ่ืน ๆ เชน แมบาน ชาง แพทย (บุญยงค  เวชมณีศรี, 
2547) 
  ตําบลเม็กดํา มีพื้นที่โดยทั่วไปสวนใหญสภาพเปนที่ลุมเหมาะแกการเพาะปลูก โดยเฉพาะการปลูกขาว เปนที่ปา
สาธารณะประมาณ 2,000 ไร ซ่ึงมีลักษณะเปนปาเส่ือมโทรม มีลําหวยหน่ึงสาย คือ หวยลําพังชู ซึ่งเหมาะแกการเหมาะแกการ
เพาะปลูกและเปนแหลงกําเนิดของตนน้ําลําธารของแมน้ํามูล ประชากรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทางดาน
เกษตรกรรม ผลผลิตที่สําคัญไดแก ขาวหอมมะลิ ซึ่งสามารถสรางรายไดหลักของตําบล รองลงมาคือ ผลิตภัณฑการจักรสาน 
การปลูกหมอนเลี้ยงไหม และผาไหมมัดหม่ีทอมือ นอกน้ันประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมไดแก รับจาง คาขาย และรับ
ราชการ ดานการคาและบริการสวนใหญเปนกิจการขนาดเล็กประเภทขายของเบ็ดเตล็ด และขายของชํา ซึ่งใหบริการภายใน
ชุมชน ผลิตภัณฑของตําบลประกอบไปดวย ขาวหอมมะลิ ซึ่งเปนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของตําบลเม็กดํา 
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ผลิตภัณฑทางดานจักรสานของกลุมจักรสานซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่ทํารายไดใหกับประชากรของตําบล การปลูกหมอนเลี้ยงไหม
บางสวน โดยเฉพาะผาไหมมัดหมี่ทอมือ และมีฐานการเรียนรูตาง ๆ เพื่อใหผูที่มีความสนใจดานการเกษตร ผูที่ตองการเขามา
ศึกษาเรียนรูทั้งในและนอกพื้นที่ และยังเปนแหลงเรียนรูใหกับคนรุนใหม หรือเกษตรกรที่มีพื้นที่จํากัดแตตองการสรางการ
เปล่ียนแปลง สรางรายไดใหกับครอบครัว ในการดําเนินงานแบบมีสวนรวม เนนการเขาถึงประชาชนผานการประชุมสัญจรของ
ผูนําชุมชน โดยมีการหมุนเวียนไปทุกหมูบานเปนประจําทุกเดือน เพื่อรับฟงและแลกเปลี่ยนแนวทางการทํางานและการแกไข
ปญหา และมีการออกจัดทําแผนพัฒนาตําบล เพื่อรับฟงความคิดเห็น ความตองการและปญหาของประชาชนอยางตอเนื ่อง
และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลเม็กดํา ดวยการเขารวมเปนกรรมการในการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน จึงทําใหรูปธรรมของการดําเนินงานมีองคประกอบจากการทํางานรวมกันของ 4 ภาคสวน แมเปน
ตําบลที่มีขนาดใหญ แตสามารถทํางานและสรางการมีสวนรวมอยางทั่วถึง มีการจัดสวัสดิการชุมชน โดยใหชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดต้ังและดูแลกองทุนในหมูบานของตนเอง ซึ่งในปจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งหมด 23 กองทุน โดยองคการบริหาร
สวนตําบลเม็กดํามีหนาที่ดูแลและเปนตัวกลางในการประสานงานกับภาครัฐ ซึ่งผูวิจัยและคณะไดลงพื้นที่สํารวจบริบทพื้นที่
วิจัยและความตองการของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเม็กดําเบื้องตน พบวา สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
เม็กดํามีความตองการที่พัฒนารูปแบบการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเม็กดํา มีการจัดการโครงสรางการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนใหมี
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 
  2. เพื่อพัฒนารปูแบบการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง/กลุมเปาหมาย 
  1.1 ประชากร ไดแก สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 2,088 คน 
   1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 336 คน โดยการกําหนดขนาดตัวอยางจากตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie และ Morgan) 
   1.3 กลุมเปาหมาย ไดแก คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 15 คน สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 15 คน และผูนําชุมชน 5 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน       
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย         
   2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire)       
   2.2 แบบสัมภาษณ (Interview form)       
   2.3 แบบสังเกต (Observation form) 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล         
  3.1 การเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ไดแก สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนในเขตตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 336 คน  
   3.2 การเก็บรวบรวมจากกลุมเปาหมายโดยใชแบบสัมภาษณ (Interview form) และแบบสังเกต 
(Observation form) ไดแก คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 15 คน สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 15 คน 
และผูนําชุมชน 5 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน         

4. การวิเคราะหขอมูล         
 ไดแก การวิเคราะหโดยใชสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ 
(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis)          
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 5. สถิติที่ใชในการวิจัย         

 ไดแก สถิติการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D.) ในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ เพื่อบงชี้และยืนยันผลการประเมินใหเที่ยงตรง

มากยิ่งขึ้น โดยการตรวจแบบสอบถามและการใหคะแนนรายละเอียด 

ผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม           
 ผลการวิจัยพบวา  

    1.1 สมาชิกกองทุนหมูบานมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบล
เม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการตัดสินใจ มีการจัดการอยูในระดับปานกลาง 3 ขอ โดยเรียงจากมาก
ไปหานอย ไดแก การสนับสนุนและสงเสริมในการวางแผนแกไขปญหาและตัดสินใจในการดําเนินงานกองทุนหมูบาน การ
จัดสรรผลกําไรของกองทุนหมูบาน และคณะกรรมการกองทุนหมูบานศึกษาและวิเคราะหปญหาเม่ือมีปญหาที่เกิดขึ้นกับ
กองทุนหมูบานและมีการจัดการอยูในระดับนอย 2 ขอ ไดแก การตัดสินใจอยางเปนอิสระในการดําเนินงานบนพื้นฐานของ
เหตุผลโดยไมถูกชี้นําทางความคิดจากผูอ่ืน และการจัดลําดับความสําคัญเพื่อนํามาปรับใชในการพัฒนากองทุนหมูบาน 
       1.2 สมาชิกกองทุนหมูบานมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบล
เม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการดําเนินกิจกรรม มีการจัดการอยูในระดับปานกลาง 2 ขอ ไดแก การ
ติดตามประสานงานประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบานอยางสมํ่าเสมอและสรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชน
ตอกองทุนหมูบานและสนองตอความตองการของสมาชิกกองทุนหมูบาน และมีการจัดการอยูในระดับนอย 3 ขอ โดยเรียงจาก
มากไปหานอย ไดแก จายคาตอบแทนหรือมอบของรางวัลใหแกสมาชิกกองทุนหมูบาน การพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพและ
การศึกษาใหความรูสมาชิกกองทุนหมูบาน และการใชเงินตามวัตถุประสงคที่ทานขอกู เชน ใชประกอบอาชีพ คาเลาเรียนบุตร 
ฯลฯ 
       1.3 สมาชิกกองทุนหมูบานมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบล
เม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการรับผลประโยชน สวนใหญมีการจัดการอยูในระดับปานกลาง โดยเรียง
จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก การเขามาใหความชวยเหลือกับทานในยามที่ทานประสบปญหา การนําเงินกองทุนไป
ใชเพื่อบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจําเปนเรงดวนของครอบครัว และการนําความรูจากการเขารวมกองทุนมาเสริมสราง
กระบวนการพึ่งพาตนเองในการเรียนรูเพื่อแกไขปญหา 
      1.4 สมาชิกกองทุนหมูบานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบล
เม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดานการประเมินผล สวนใหญมีการจัดการอยูในระดับนอย โดยเรียงจากมาก
ไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก การประเมินผลการกําหนดการดําเนินงานกองทุนหมูบาน การประเมินผลการกําหนดแผนการ
จัดหาเงินกองทุนหมูบาน และการติดตามตรวจสอบโครงการที่เสนอขอกูเงินของสมาชิกกอนการอนุมัติเงินกู 
          1.5 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา อําเภอพยัค       
ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยเรียงความถี่จากมากไปนอย ไดแก ควรมีคารักษาพยาบาลในยามเจ็บปวยกรณีที่ไมไดนอน
โรงพยาบาล ควรเพิ่มวงเงินกูและเพิ่มระยะเวลาชําระคืนใหมากข้ึน ควรมีการอบรมและใหความรูแกสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กองทุนเพื่อใหสมาชิกกองทุนมีความเขาใจเพิ่มขึ้น ควรมีคลินิกกองทุนเพื่อเปนที่สําหรับใหคําปรึกษาปญหาแกสมาชิก และควร
มีการใหเงินสําหรับผูที่ออมเงินสมํ่าเสมอเพื่อกําลังใจในการออม 
 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม  
  ผลการวิจัยพบวา          
  2.1 การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา 
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          1) ดานการตัดสินใจ คือ การสนับสนุนและสงเสริมในการวางแผนแกไขปญหาและตัดสินใจใน
การดําเนินงานกองทุนหมูบาน การจัดสรรผลกําไรของกองทุนหมูบาน และคณะกรรมการกองทุนหมูบานศึกษาและวิเคราะห
ปญหาเมื่อมีปญหาที่เกิดขึ้นกับกองทุนหมูบาน การตัดสินใจอยางเปนอิสระในการดําเนินงานบนพื้นฐานของเหตุผลโดยไมถูก
ชี้นําทางความคิดจากผูอ่ืน และการจัดลําดับความสําคัญเพื่อนํามาปรับใชในการพัฒนากองทุนหมูบาน 
          2) ดานการดําเนินกิจกรรม คือ การติดตามประสานงานประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินงาน
กองทุนหมูบานอยางสม่ําเสมอและสรางสรรคส่ิงใหมที่เปนประโยชนตอกองทุนหมูบานและสนองตอความตองการของสมาชิก
กองทุนหมูบาน จายคาตอบแทนหรือมอบของรางวัลใหแกสมาชิกกองทุนหมูบาน การพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพและ
การศึกษาใหความรูสมาชิกกองทุนหมูบาน และการใชเงินตามวัตถุประสงคที่ทานขอกู เชน ใชประกอบอาชีพ คาเลาเรียนบุตร 
ฯลฯ 
          3) ดานการรับผลประโยชน คือ การเขามาใหความชวยเหลือกับทานในยามที่ทานประสบปญหา 
การนําเงินกองทุนไปใชเพื่อบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจําเปนเรงดวนของครอบครัว การนําความรูจากการเขารวมกองทุนมา
เสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนเองในการเรียนรูเพื่อแกไขปญหา กองทุนหมูบานไดใหความชวยเหลือแกสมาชิกกองทุน
หมูบาน และการนําเงินจากเงินกูยืมมาใชในการลงทุนพัฒนาอาชีพเพื่อสรางรายได 
          4) ดานการประเมินผล คือ การประเมินผลการกําหนดการดําเนินงานกองทุนหมูบาน การ
ประเมินผลการกําหนดแผนการจัดหาเงินกองทุนหมูบาน การติดตามตรวจสอบโครงการที่เสนอขอกูเงินของสมาชิกกอนการ
อนุมัติเงินกู การติดตามประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินกิจกรรมภายในกองทุนหมูบาน และการตรวจสอบหลักฐาน
ทางการเงินตาง ๆ ของกองทุนหมูบาน 
    2.2 สภาพปญหาในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา 
          2.1) ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ ปรับปรุงการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน และศึกษา
การดําเนินงานจากกองทุนหมูบานที่ดําเนินงานสําเร็จตามวัตถุประสงคกองทุน การมอบหมายงานใด ๆ ของกองทุนควรใหมี
คณะกรรมการในการกํากับดูแล ภายใตขอบังคับของกองทุน และสมาชิกกองทุนต้ัง คณะกรรมการตรวจสอบการชําระหน้ีของ
คณะกรรมการ และมีการประชุมช้ีแจงใหเกิดความโปรงใส 
          2.2) ดานสมรรถนะองคกร คือ ติดประกาศผลการพิจารณาเงินกู จากมติที่ประชุมของ 
คณะกรรมการกองทุน เพือ่ใหสมาชิกไดทราบรายละเอียดและสามารถทักทวงได ประชุมคณะกรรมการและสมาชิก ในการ
จัดหาวัสด ุอุปกรณเพื่อใหการดําเนินงานกองทุนสะดวกขึน้การสับเปลี่ยนหนาที่ของคณะกรรมการ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพการจัดสรรเงินกําไร ควรใหขอมูลที่เปดเผย ตรวจสอบได เพือ่ประโยชนของสมาชิกกองทุนหมูบานและ
การประชุมพิจารณาปญหาการดําเนินงานกองทุน ควรเชิญสมาชิกกองทุนหมูบานเขารวมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนดวย
ทุกครั้ง 
          2.3) ดานการมีสวนรวม คือ สมาชิกกองทุนเขาใจในระเบียบ ขอบังคับและรายละเอียดของ
กองทุน มีสวนรวมในการจัดสรรผลประโยชนของสมาชิกกองทุนหมูบาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุน มีสวนรวมมี
สวนรวมในการตัดสินใจ และสมาชิกกองทุนหมูบานกับหนวยงานที่เกีย่วของมีการประชุมรวมกัน การมีสวนรวมของ 
         2.4) ดานความผูกพัน คือ สมาชิกกองทุนหมูบานและคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีสวนรวมใน
การดําเนินงานกองทุนเพือ่บรรลุผลสําเร็จของกองทุน ควรจัดใหมีการประชุมสมาชิกกองทุนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน แตละวาระ เพือ่เปดโอกาสใหสมาชิกกองทุนหมูบานไดเขามาเปนคณะกรรมการรวมกัน จัดใหมีการศึกษาดูงานนอก
สถานที่กับกองทุนหมูบานที่มีการบริหารจัดการกองทุนหมูบานที่ดีและควรมีการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกกองทุน
หมูบาน ตอการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 

 
สรุปผลการวิจัย  
           การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม สรุปผลการวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม            
 ผลการวิจัยพบวา ดานการไดรับผลประโยชน ดานการตัดสินใจ ดานการดําเนินกิจกรรม และดานการประเมินผล
ตามลําดับ 
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 ระยะที่ 2 รูปแบบการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม            
 ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา ประกอบดวย ดานการตัดสินใจ 
ดานการดําเนินกิจกรรม ดานการรับผลประโยชน และดานการประเมินผล 2) สภาพปญหาในการจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา ประกอบดวย ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานสมรรถนะองคกร ดานการมีสวนรวม และ
ดานความผูกพัน 
 
การอภิปรายผล   
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก ดานการไดรับผลประโยชน ดานการ
ตัดสินใจ ดานการดําเนินกิจกรรม และดานการประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอกลักษณ  สุวรรณชัย (2546: 58-
60) ที่ไดวิจัยการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการกลุมออมทรัพย ผลการวิจัยพบวา กลุมมีการจัดการบริหาร 2 ดาน คือ ดาน
การเงินและดานสวัสดิการอ่ืน ๆ การบริหารดานการเงินมีการบริหารตามขั้นตอนการที่ไดเงินมา ทั้งจากภายในกลุมและเงิน
สนับสนุนจากภายนอก สวนดานสวัสดิการจะบริหารเก่ียวกับการใหสมาชิกกูยืมเพื่อการลงทุนหรือการปรับสภาพชีวิตทั่วไป 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของอรวรรณ  สุทธิพิทักษ (2549: 65-69) ที่ศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธของกลุมสัจจะในจังหวัดสงขลา พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ
จะตองเนนที่ประธานกลุมหรือกรรมการกลุมที่จะตองยึดหลักการทํางานเปนทีม มีความเสียสละ มีความสามารถในการบริหาร
องคกรประกอบกับความซื่อสัตย โปรงใส ในการรักษาผลประโยชนรวมกันของกลุม 
 2. รูปแบบการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม           
 พบวา 2.1 การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา ประกอบดวย ดานการตัดสินใจ ดานการ
ดําเนินกิจกรรม ดานการรับผลประโยชน และดานการประเมินผล 2.2 สภาพปญหาในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสู
ความเขมแข็งตําบลเม็กดํา ประกอบดวย ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานสมรรถนะองคกร ดานการมีสวนรวม และดาน
ความผูกพัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวราภา  คุณาพร (2547) ไดศึกษาความสามารถในการชําระคืนเงินกูของสมาชิก
กองทุนหมูบานในจังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาและอุปสรรคในการชําระคืนเงินกู คือ ระยะเวลาในการกูเงินสั้นเกินไป 
จํานวนเงินกู 31 ครั้งไมเพียงพอ และในบางกองทุนมีอัตราดอกเบี้ยคอนขางสูงและขั้นตอนการขอกูมีความซับซอน 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายกองทุนหมูบานควรใหความสนใจเปนพิเศษ
กับปจจัย ทั้ง 4 ที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการชําระคืนเงินกู โดยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมน้ันควรอยูที่ระดับรอยละ 
6 ตอป นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงทางดานกฎระเบียบของกองทุนใน 2 ประเด็น คือ 1) เพิ่มระยะเวลาของการกูยืมเงินให
มากวา 1 ป และ 2) ขยายวงเงินกูเพิ่มขึ้น สุดทายทางภาครัฐบาลควรมีการจัดสงเจาหนาที่เขาไปใหความรูในการพัฒนาอาชีพ
สมาชิก ฯ เพื่อใหสมาชิกสามารถสรางโอกาสสรางรายไดใหตนเองจากเงินทุนที่ไดจากกองทุนหมูบานไดมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนสอดคลองกับสุวณีย  บุญจิตสิทธ์ิศักด์ิ (อางถึงในสุขกาย  ยวงทอง, 2551: 32-33) ไดศึกษาเร่ืองการดําเนินงานกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง: ศึกษากรณีชุมชนวัดมโนรม หมูที่ 9 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา สมาชิกของ
กองทุนขาดความรูในการบริหารจัดการกองทุนสมาชิกกองทุนไมสามารถสงเงินกองทุน ไดทันตากําหนดเวลา จํานวน
เงินกองทุนไมเพียงพอตอความตองการของสมาชิก ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการกํากับ ติดตาม สงเสริมการใช
เงินของกองทุนระเบียบขั้นตอนการขอกูยืมมีความยุงยาก ซับซอน คณะกรรมการยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่
ของตนในการบริหารจัดการกองทุน  
  
ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
      1.1 ควรมีการจัดหางบประมาณในการดําเนินกิจกรรมจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนใหเพียงพอ เพราะ
อาจจะสงผลกระทบตอความเขมแข็งของคณะกรรมการกองทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน  
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      1.2 ควรมีการจัดผลประโยชนเพิ่มข้ึน โดยมีการเพิ่มวงเงินกูและเพิ่มระยะเวลาการชําระคืนใหมากกวาเดิม
เนื่องจากอาจมีปญหาเดือดรอนหรือจาเปนเรงดวน  
      1.3 ควรที่จะตองสรางความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของกองทุนสวัสดิการชุมชนใหมาก
ยิ่งข้ึน เพื่อใหประชาชนในชุมชนชวยกันรักษากองทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน และเพื่อใหเกิดความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน สืบทอดตอไปยังรุนตอไป 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
     2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องของบทบาทภาคประชาชน ภาครัฐและองคกร/หนวยงานอ่ืน ๆ ใน
การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อนําไปสูการปรับรูปแบบการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนใหมีความสมบูรณ และเพื่อ
นําไปสูขอเสนอในการเพิ่มศักยภาพการทางานดานการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตอไป  
      2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ ใน
ประเทศ เพือ่นําผลการศึกษาวิจัยไปประยุกตใชในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน หรือนําไปสูขอเสนอในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
      2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนอยางตอเน่ืองเพื่อใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมเพื่อใหรูปแบบการจัดการกองทุนหมูบาน สามารถนําไปใชใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  วิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากบุคลากรหลายฝาย ผูวิจัยขอขอบพระคุณสํานัก
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนเขมแข็งและทองถิ่นนาอยูอยาง
ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงงบประมาณ 2560–2561 ที่สนับสนุนทุนในการทําวิจัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ใหความชวยเหลือติดตอประสานงานกับสํานักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส. )  จนประสบความสําเร็จค ร้ังนี้ ขอขอบใจนัก ศึกษาสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน  มหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏมหาสารคามทุกคน ที่ชวยในการขอมูลในครั้งนี้จนกระทั่งงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ประโยชนและคุณคาจาก
งานวิจัยน้ี ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา–มารดา ครู-อาจารย ที่มีสวนใหชีวิตและปญญาแกผูวิจัยจนประสบผลสําเร็จ 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่น
ตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 2) ศึกษาความตองการการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่น
ตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และ 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่น
ตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปใน
ตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 236 คน จาก 12 หมูบาน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบง
ชั้น (Stratified Random Sampling) และกลุมเปาหมาย ไดแก ประธานชมรมผูสูงอายุหรือกรรมการผูสูงอายุในตําบลสันปา
ตอง จํานวน 12 หมูบาน แหงละ 1 คน รวมจํานวน 12 คน และเจาหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบล แหงละ 1 คน รวม 
จํานวน 12 คน รวมทั้งส้ิน 24 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต โดยมีสถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 
1) สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่นตําบลสันปาตอง เม่ือแยกเปนรายดานอยูในระดับปาน
กลาง 2 ดาน ไดแก ดานรายไดและดานนันทนาการ และอยูในระดับนอย 4 ดาน ไดแก ดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว 
ผูดูแล และการคุมครอง ดานที่อยูอาศัย ดานการสรางบริการและเครือขายการเกื้อหนุน และดานสุขภาพและรักษาพยาบาล
ตามลําดับ 2) ความตองการการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่นตําบลสันปาตอง เม่ือแยกเปนรายดานอยูในระดับ
มาก 5 ดาน ไดแก ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานนันทนาการ ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานการ
แกไขปญหาความยากจนและดอยโอกาส และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานที่อยูอาศัยตาม และ 3) การพัฒนารูปแบบ
การจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่นตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พบวา ดานสุขภาพอนามัย 
ดานการศึกษา ดานนันทนาการ ดานที่อยูอาศัย ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และดานการแกไขปญหาคนยากจน
และดอยโอกาส 
  
คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบ, การจัดสวัสดิการผูสูงอายุ 
 
Abstract           

 The purpose of research this study was 1) Study the current conditions regarding the welfare 

provision of the elderly under the local context of SanPaTong Sub-district Na Chueak District Maha 

Sarakham Province 2) Study the needs of the elderly welfare management under the local context of San 

PaTong Sub-district Na Chueak District Maha Sarakham Province and 3) To develop the model Arranging 

welfare for the elderly under the local context of SanPaTong Sub-district Na Chueak District Maha 

Sarakham Province. The sample consisted of 236 elderly people aged 60 years and over in SanPaTong 

Sub-district Na Chueak District Maha Sarakham Province consisting of 236 people from 12 villages which 
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were obtained from Stratified Random Sampling and the target group were club president. Elderly or 

elderly committee in SanPaTong Sub-district, 12 villages, 1 person, a total of 12 people and officials in the 

Subdistrict Administration Organization The first part of a total of 12 people, 24 people in total were used 

in the research were questionnaires, interviews and observation with the statistical methods used to 

analyze data were percentage, mean, standard deviation. And content analysis. The results of the 

research are as follows: 1.1) Current conditions regarding the welfare provision of the elderly under the 

local context of SanPaTong Sub-district When separated in each side at the moderate level, 2 aspects 

which are income and recreation And at a low level in 4 areas, namely social security, family, caregivers 

and protection. Residential side Creating services and support networks And health and medical care, 

respectively. 1.2) Needs for welfare provision of the elderly under the local context of SanPaTong Sub-

district When separated in each aspect at the high level, in 5 aspects which are health, education, 

recreation Safety in life and property In poverty and underprivileged problem solving And at a moderate 

level, 1 in terms of housing, according to And 2) the development of an elderly welfare model under the 

local context of SanPaTong Sub-district Na Chueak District Maha Sarakham Province contain with Health, 

education, recreation Residential side Safety in life and property And the solution to the problems of the 

poor and underprivileged.      

Keywords: Model Development, Welfare for the elderly 

บทนํา 
  การพัฒนาดานสาธารณสุขในประเทศไทยมีผลใหอัตราการเกิดและการตายของประชากรในประเทศลดลง ซึ่งสงผล
ใหจํานวนและสัดสวนของประชากรผูสูงอายุเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและตอเน่ืองจากอดีต  และในอนาคตวาจะเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ไมเพียงแตจํานวนและสัดสวนสูงขึ้นเทาน้ัน อายุเฉล่ียยังยาวขึ้น การดูแลผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวยการจัด
สวัสดิการใหกับผูสูงอายุจึงมีความสําคัญ และการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุในประเทศไทยเริ่มมีตั้งแตกอนป พ.ศ. 2525 แต
หากพิจารณาจากขอเท็จจริงเก่ียวกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุในปจจุบัน ผูสูงอายุของประเทศไทยยังประสบปญหาในดาน   
ตาง ๆ เปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนปญหาดานรายได การถูกทอดทิ้งไมมีผูดูแล จากการสํารวจของสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคมมหาวิทยาลัยมหิดล พบวา 1 ใน 4 ของจํานวนผูสูงอายุไมมีผูดูแลเมื่อเจ็บปวย (ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา และคณะ, 
2548) อันที่จริงผูสูงอายุจัดวาเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาและมีความสําคัญไมดอยไปกวาทรัพยยากรกลุมอ่ืน ๆ เนื่องจาก
ผูสูงอายุเปนผูมีประสบการณในชีวิตมากกวากลุมอ่ืน เปนผูที่ทําประโยชนใหกับสังคมมากมาย ประการสําคัญคือ เปนที่ยึด
เหน่ียวจิตใจใหการอบรมกับลูกหลานถายทอดภูมิปญญา วัฒนธรรมประเพณี และประสบการณใหกับอนุชนรุนหลังตลอดมา
อยางตอเน่ือง ปจจุบันผูสูงอายุรูจักวิธีการดูและรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้นและระบบทางการแพทยที่มีเครื่องมือในการ
รักษาที่ทันสมัย สามารถลดอัตราการตายของประชากรลงสงผลใหมีจํานวนผูสูงอายุมากขึ้น มีอายุเฉล่ียยืนยาวขึ้น ดังจะเห็นได
จากขอมูลประชากรของการคาดประมาณประชากรประเทศไทย 2543–2568 ที่คาดวาจํานวนผูสูงอายุในประเทศไทยมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจากรอยละ 9.2 ในป พ.ศ. 2543 รอยละ 9.7 ในป พ.ศ. 2546 และเพิ่มข้ึนรอยละ 10.4 ในป 
พ.ศ. 2548 และคาดวาจะมีผูสูงอายุถึงรอยละ 11.3 ในป พ.ศ. 2552 และคาดวาจะมีผูสูงอายุถึงรอยละ 15.3 ในป พ.ศ.2563 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2549) 
  การจัดบริการและการดูแลผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีถือวาเปนเร่ืองสําคัญที่ทุกฝายตองใหความรวมมือระหวางคน
ในชุมชนและผูสูงอายุ สวนชุมชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเปนฝายสนับสนุนการแกไขปญหาและการจัดบริการ
ดําเนินงานตาง ๆ ที่มุงเสริมสรางคุณภาพชีวิต ซึ่งบทบาทของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินน่ันมีความสําคัญมาก 
เนื่องจากมีปจจัยความพรอมดานทรัพยากรและทุนทางสังคมมากมาย ดังนั้นบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ดูแลผูสูงอายุจึงถือวาเปนสิ่งจะตองใหความสําคัญและรวมกันหาแนวทางพัฒนาและเสริมสรางการจัดสวัสดิการสังคมแก
ผูสูงอายุ เพราะผูสูงอายุเปนผูที่สามารถถายทอดความรูและประสบการณใหแกลูกหลานและเยาวชนรุนหลังได อีกทั้งยังเปน
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ผูทําประโยชนใหแกสังคม หากมีสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี ก็จะเปนม่ิงขวัญของครอบครัวและเปนผูถายทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมใหแกอนุชนรุนหลังไดเปนอยางดี ดวยเหตุผลดังกลาวจะเห็นไดวาผูสูงอายุซึ่งเปน “ผูให” มากกวาคร่ึงชีวิต จึงควร
ไดรับผลตอบสนองในฐานะ “ผูรับ” จากสังคม โดยเฉพาะความชอบธรรมในสิทธิมนุษยชนที่พึงมีทั้งในดานสุขภาพอนามัย 
การศึกษา ความมั่นคงทางรายได สังคมวัฒนธรรม และสวัสดิการ แตจากสภาพความเปนจริงในสังคมไมวาในสังคมไทยหรือ
สังคมตางชาติทั่วโลกจะพบวาสังคมไมไดใหความสําคัญกับผูสูงอายุ และมีการทอดทิ้งผูสูงอายุกันมาก (กรมอนามัย, 2548) 
ดังน้ันปญหาผูสูงอายุที่ควรไดรับการพิจารณาก็คือ 1) ปญหาดานเศรษฐกิจ ผูสูงอายุเปนผูที่พนจากวัยทํางานสูวัยเกษียณอายุ 
เนื่องจากสมรรถภาพทางรางกายเสื่อมถอยลง ทําใหผูสูงอายุขาดรายได สงผลตอฐานะทางการเงินของผูสูงอายุ 2) ปญหาดาน
สุขภาพ เม่ือเขาสูวัยสูงอายุ ระบบการทํางานของรางกายจะเสื่อมประสิทธิภาพลงตามวัยที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถแบงปญหาดาน
สุขภาพของผูสูงอายุได 2 ดาน คือ สุขภาพกายและสุขภาพจิต 3) ปญหาดานสังคม โดยสวนใหญเปนปญหาความตองการทาง
สังคมของผูสูงอายุ ไดแก ความตองการมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของกลุมหรือสังคม ตองการการยอมรับและความ
เชื่อถือจากบุคคลในสังคม ตองการมีสัมพันธภาพกับคนอ่ืน ๆ และ 4) ปญหาดานครอบครัว คือ การรักษาวัฒนธรรมในการที่
บุตรหลานดูแลปู ยา ตา ยาย ผูสูงวัย ความเคารพผูอาวุโส ตลอดจนการจัดระบบดูแลในครอบครัว และครอบครัวสัมพันธ
ปญหาดานเคหะและชุมชนเกี่ยวกับที่อยูอาศัย และบทบาทของสังคมในการแกปญหาเรื่องผูสูงอายุในกลุมคนประเภทตาง ๆ 
  องคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง ในฐานะที่ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ มีภารกิจและหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 67 
(6) กําหนดวาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) ระบุวาใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส (กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น, 2547) จึงจําเปนอยางยิ่งที่องคการบริหารสวนตําบลสันปาตองจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตพื้นที่ ดังนั้นผูศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจในการจัดสวัสดิการผูสูงอายุขององคการบริหารสวน
ตําบลสันปาตอง ไดเกิดตระหนักวาผูสูงอายุที่มีอยูในตําบลสันปาตอง เปนทรัพยากรที่มีคุณคาและสําคัญยิ่งตอสังคมและ
ครอบครัว ควรไดรับการเหลียวแล ยกยอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นเหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรมและสังคม          
ที่เปลี่ยนแปลงไปตองการศึกษาสภาพการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ศึกษาความคาดหวังของชุมชนและแนวทางการพัฒนา
สวัสดิการผูสูงอายุและเพื่อศึกษาความรูความเขาใจการพัฒนาสวัสดิการผูสูงอายุตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาสวัสดิการผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดย
ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ 1) ดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2) ดานการสงเสริมผูสูงอายุ 3) 
ดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ เพื่อนําไปวางแผนปรับปรุงการพัฒนาสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ วางมาตรการ
รองรับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม ทั้งในดานความรู การจัดการทรัพยากรและบริการทางสังคม 
รวมทั้งการเตรียมความพรอมในการรับมือกับจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต    
 ดังน้ัน ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะสามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากรผูสูงอายุในพื้นที่ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. ศึกษาสภาพปจจุบันเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่นตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม 
 2. ศึกษาความตองการการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่นตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม 
  3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่นตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง/กลุมเปาหมาย 
         1.1 ประชากร ไดแก ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป ในตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
จํานวน 571 คน จาก 12 หมูบาน 
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         1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป ในตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
จํานวน 236 คน จาก 12 หมูบาน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)   
  1.3 กลุมเปาหมาย ไดแก ประธานชมรมผูสูงอายุหรือกรรมการผูสูงอายุในตําบลสันปาตอง จํานวน 12 หมูบาน 
แหงละ 1 คน รวมจํานวน 12 คน และเจาหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบล แหงละ 1 คน รวม จํานวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 
24 คน             
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย         
   2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire)       
   2.2 แบบสัมภาษณ (Interview form)       
   2.3 แบบสังเกต (Observation form) 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล         
  3.1 การเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ไดแก ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 
ปขึ้นไป ในตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 236 คน จาก 12 หมูบาน ไดมาโดยการสุมตัวอยาง
แบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) 
   3.2 การเก็บรวบรวมจากกลุมเปาหมายโดยใชแบบสัมภาษณ (Interview form) และแบบสังเกต 
(Observation form) ไดแก ประธานชมรมผูสูงอายุหรือกรรมการผูสูงอายุในตําบลสันปาตอง จํานวน 12 หมูบาน แหงละ 1 
คน รวมจํานวน 12 คน และเจาหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบล แหงละ 1 คน รวม จํานวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน 
 4. การวิเคราะหขอมูล         
 ไดแก การวิเคราะหโดยใชสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ 
(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis)          
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย         

 ไดแก สถิติการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D.) ในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ เพื่อบงชี้และยืนยันผลการประเมินใหเที่ยงตรง

มากยิ่งขึ้น โดยการตรวจแบบสอบถามและการใหคะแนนรายละเอียด 

ผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่นตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 สภาพปจจุบันเก่ียวกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่นตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม          
 ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุเห็นวามีสภาพปญหาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่นตําบลสันปา
ตอง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และมีปญหาเปนรายดานอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก ดานรายไดและดาน
นันทนาการ และอยูในระดับนอยอีก 4 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว 
ผูดูแล และการคุมครอง ดานที่อยูอาศัย ดานการสรางบริการและเครือขายการเกื้อหนุน และดานสุขภาพและรักษาพยาบาล
ตามลําดับ 
 ระยะที่ 2 ความตองการการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถ่ินตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม            
 ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุในตําบลสันปาตอง มีความตองการการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่น โดยรวม
และเปนรายดาน 5 ดาน คือ ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานนันทนาการ ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ดานการแกไขปญหาความยากจนและดอยโอกาสอยูในระดับมาก และมีความตองการอีก 1 ดาน คือ ดานที่อยูอาศัยอยูใน
ระดับปานกลางตามลําดับ 
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 ระยะที่ 3 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถ่ินตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม          
 ผลการวิจัยพบวา 
      3.1 ดานสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการดานการรักษาโดยไมตองเสียคาใชจาย การจัดต้ังสถานบริการ
สาธารณสุข คลินิกผูสูงอายุ หอผูปวยผูสูงอายุ และสถานบริการสุขภาพเร้ือรังในชุมชน เพื่อเอ้ือประโยชนใหแกผูสูงอายุที่มี
รายไดนอยและไมสามารถชวยเหลือตนเองได 
      3.1 ดานการศึกษา การเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดแสดงความสามารถในการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นใหแก
เยาวชนในชุมชนและนอกชุมชน การเผยแพรประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น การรณรงคใหสังคมมีจิตสํานึก
และตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุใหมากยิ่งขึ้น 
     3.3 ดานนันทนาการ การออกกฎหมายใหมีการลดราคาคาโดยสารยานพาหนะแกผูสูงอายุ และการจัดให
มีการจัดสวนสาธารณะ สนามกีฬาสําหรับออกกําลังกายและพักผอนที่เหมาะสมปลอดภัยแกผูสูงอายุ 
     3.4 ดานที่อยูอาศัย การจัดโครงการแหลงเงินกูดอกเบี้ยตํ่าเพื่อปลูกสรางที่อยูอาศัยใหกับผูสูงอายุจัดสราง
บานพักคนชราช่ัวคราวสําหรับผูสูงอายุที่ลูกหลานไมอยูในชวงระยะเวลาสั้น ๆ โดยไมเสียคาใชจาย 
     3.5 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การจัดสรางส่ิงอํานวยความสะดวกในสถานที่สาธารณะแก
ผูสูงอายุ เชน ถนน ทางเดิน อาคาร หองสุขา มีการจัดการดานรักษาความสงบและความปลอดภัยแกผูสูงอายุในอาคาร/
สถานที่สาธารณะใหสูงย่ิงขึ้น 
     3.6 ดานการแกไขปญหาคนยากจนและดอยโอกาส การเขาไปตรวจสอบกองทุนในชุมชนเพื่อใหการ
ชวยเหลือผูสูงอายุ สงเคราะหเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนแกผูสูงอายุที่ขาดผูดูแลและไมสามารถประกอบอาชีพได และเพิ่มเบี้ยยัง
ชีพรายเดือนแกผูสูงอายุใหมากข้ึนและใหครอบคลุมจํานวนผูสูงอายุที่ควรไดรับการสงเคราะห 
 
สรุปผลการวิจัย  
           การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่นตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม สรุปผลการวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 สภาพปจจุบันเก่ียวกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่นตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม         
 พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และมีปญหาเปนรายดานอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก ดานรายไดและ
ดานนันทนาการ และอยูในระดับนอยอีก 4 ดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานความม่ันคงทางสังคม 
ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง ดานที่อยูอาศัย ดานการสรางบริการและเครือขายการเกื้อหนุน และดานสุขภาพและ
รักษาพยาบาลตามลําดับ 
 ระยะที่ 2 ความตองการการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถ่ินตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม          
 พบวา โดยรวมและเปนรายดาน 5 ดาน คือ ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานนันทนาการ ดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน ดานการแกไขปญหาความยากจนและดอยโอกาสอยูในระดับมาก และมีความตองการอีก 1 ดาน คือ 
ดานที่อยูอาศัยอยูในระดับปานกลางตามลําดับ 
 ระยะที่ 3 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถ่ินตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม          
 พบวา ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานนันทนาการ ดานที่อยูอาศัย ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
และดานการแกไขปญหาคนยากจนและดอยโอกาส 
 
การอภิปรายผล   
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสูความเขมแข็งตําบลเม็กดํา อําเภอพยัคภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม อภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้ 
 1. สภาพปจจุบันเก่ียวกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายภุายใตบริบททองถ่ินตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม           
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 พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และมีปญหาเปนรายดานอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก ดานรายไดและ
ดานนันทนาการ และอยูในระดับนอยอีก 4 ดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานความม่ันคงทางสังคม 
ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง ดานที่อยูอาศัย ดานการสรางบริการและเครือขายการเกื้อหนุน และดานสุขภาพและ
รักษาพยาบาล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรศักดิ์  เกาะนํ้าใส (2552: 67) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการบริหาร
สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ พบวา การเตรียมความพรอมสําหรับประชากรเพื่อวัยสูงอายุ ตองมีการสงเสริมการสรางความรู การ
ออมในวัยทํางาน และใหความรูในการดูแลตนเองอยางถูกตองและตอเน่ืองดังน้ันผูสูงอายุจึงควรไดรับความชวยเหลือดูแล และ
มีสวัสดิการที่เพียงพอที่จะตอบสนองความตองการอยางตอเน่ือง  
 2. ความตองการการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่นตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม            
 พบวา โดยรวมและเปนรายดาน 5 ดาน คือ ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานนันทนาการ ดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน ดานการแกไขปญหาความยากจนและดอยโอกาสอยูในระดับมาก และมีความตองการอีก 1 ดาน คือ 
ดานที่อยูอาศัยอยูในระดับปานกลางซ่ึงสอดคลองกับรวมมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 และการศึกษาของสุร
ศักดิ์  เกาะน้ําใส (2552: 67 - 70) ที่ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ ในดานการจัดใหบริการ
ของศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน พบวา บริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุที่จัดข้ึนในชุมชนที่ดีทั้งดานคุณภาพ
และปริมาณนั้น คือ บริการดานสาธารณสุข สงเสริมใหผูสูงอายุไดดูแลตนเองอยางถูกตองอยางสม่ําเสมอ 2) การคุมครองดาน
รายไดที่สําคัญ โดยจัดสวัสดิการดานรายไดแกผูสูงอายุที่ยากจนและไมมีแหลงพึ่งพิงที่เพียงพอ ปรับปรุงเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
สงเสริมการจัดตั้งกองทุนออมทรัพยในชุมชนที่มีวัตถุประสงคครอบคลุมผูสูงอายุ 
 3. พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่นตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม           
 พบวา ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานนันทนาการ ดานที่อยูอาศัย ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
และดานการแกไขปญหาคนยากจนและดอยโอกาส ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรอนันต  กิตติม่ันคง (2547: 102-103) ได
ศึกษาการศึกษาความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลศรีวิไล มี
ความตองการใหมีการจัดสิง่อํานวยความสะดวกในสถานที่สาธารณะ มีการจัดการในดานรักษาความสงบและความปลอดภัยใน
อาคาร/สถานที่สาธารณะตองการใหเทศบาลจัดกิจกรรมรวมกลุมเพื่อใหความรูในการหลีกเล่ียงภัยดานตาง ๆ ที่เคยและอาจ
เกิดข้ึน เชน อาชญากรรม อุบัติเหต ุภัยธรรมชาติ ใหหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบชวยเหลือผูสูงอายุที่ไดรับอันตรายจากการ
ถูกทารุณกรรมถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย และถูกทอดทิ้ง และตองการใหมีการจัดตั้งอาสาสมัครเขาเวรดูแล
รักษาความปลอดภัยในชุมชนและเพื่อคุมครอง   
  
ขอเสนอแนะ  
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
       1.1 องคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ควรใหความชวยเหลือหรือ
สงเสริมดานอาชีพแกผูสูงอายุ เชน อาชีพรับจาง คาขาย เพื่อใหมีรายไดตอเดือนเพียงพอ  
      1.2 องคการบริหารสวนตําบลสันปาตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ควรนําเทคโนโลยีมาใชใน
การดูแลติดตามผูสูงอายุ เชน มือถือ กลองระบบวงจรปดโดยนํามาใชติดตามดูแลความปลอดภัยใหผูสูงอายุและออกตรวจ
เยี่ยมบานผูสูงอายุ  
       1.3 ควรสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับความรูที่เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องที่จําเปนกับความตองการของผูสูงอายุ
เชน ดานสุขภาพ ดานศาสนา เปนตน  
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
      2.1 ควรมีการศึกษาความตองการดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุในตัวแปรอ่ืน เชน  ความสัมพันธของ
ครอบครัว สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวการดูแลเอาใจใสของสมาชิกในครอบครัว เปนตน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ
ความตองการไดรับสวัสดิการของผูสูงอายุ 
       2.2 ควรศึกษาเร่ืองการปฏิบัติงานของผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการสําหรับ
ผูสูงอายุ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมาประกอบการวิจัยเพิ่มเติม  
       2.3 ควรทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานโดยรวม

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และ 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มีกลุมตัวอยาง จํานวน 368 คน ที่มา

จากการกําหนขนาดตัวอยางตามตารางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กําหนดใหสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร 

เทากับ 0.5 ระดับความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได 5% เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ

การพรรณนาความ (Description) ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานโดยรวมของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก อยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิดเปนรอยละ 95.40 2) ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะที่มีตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก พบวา 2.1) ขอเสนอแนะเชิงบวก (1) การใหบริการ

ของเจาหนาที่ดูแลและใหคําปรึกษาใหคําแนะนําดีมาก (2) องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก ใหความสําคัญกับงานประเพณี

ตาง ๆ ของชุมชน (3) องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก เปดโอกาสใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมในโครงการกิจกรรมตาง ๆ 2.2) 

ขอเสนอแนะตอการพัฒนา (1) ถนนบางเสนยังไมดีพอการเดินทางยังไมสะดวกเทาที่ควร (2) อยากใหที่ทิ้งขยะเพิ่มจุดมากขึ้น 

(3) อยากใหเพิ่มชองทางการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น สวนงานบริการในภาพรวมมีเสียงสะทอนที่ประชาชน

ผูรับบริการ (4) อยากใหผูบริหารและพนักงานควรปรับปรุงแกไขตอไปเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดและทั่วถึง  

คําสําคัญ: คุณภาพการใหบริการ, ความพึงพอใจ 

Abstract 
 The purpose of research this study was 1) to assess people's satisfaction with the quality of 

service provision of the Nong Mek Subdistrict Administrative Organization Na Chueak District Maha 

Sarakham Province and 2) to study the suggestions on the operations of the Nong Mek Subdistrict 

Administration Organization Na Chueak Maha Sarakham Province. A sample of 368 people came from the 

Taro Yamane's sample size determination. The proportion of the characteristics of interest in the 

population was 0.5 with a tolerable tolerance level of 5%. Research is a questionnaire and statistics used 

in data analysis such as Mean, Percentage and Standard Deviation and Descriptive. The results of the 

research are as follows: 
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1) Public satisfaction with the quality of service provision of the Nong Mek Subdistrict Administration 

Organization The highest level (Mean = 4.77) was 95.40% 2) The opinions and suggestions regarding the 

operations of Nong Mek Subdistrict Administration Organization found that 2.1) Positive suggestions (1) 

giving The service of the care staff and give advice is very good. (2) Nong Mek Subdistrict Administration 

Organization Giving importance to various traditions of the community. (3) Nong Mak Subdistrict 

Administration Organization Give the community the opportunity to participate in various activities 2.2) 

Suggestions for development (1) Some roads are not good enough Traveling is not convenient as it 

should be (2) Want a lot of dumps to add points More (3) wanting to increase communication channels 

for public relations As for the overall service work there is a sound that the people in the service 

recipients and (4) want the management and staff to continue to improve So that people can get the 

most and thorough benefits. 

Keywords: Quality of Service, Satisfaction 

บทนํา            
 การปกครองทองถิ่น เปนรูปแบบการปกครองที่จําเปนและมีความสําคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชน  
ตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งกลาวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครองจะเห็นได
วารัฐบาลซ่ึงเปนกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น ยอมมีภาระหนาที่อยางมากมายในการบริหารประเทศใหประชาชน
ไดรับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต (Well Being) อีกทั้งความมั่นคงแหงชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม (National Security) แตยอมเปนไปไมไดที่รัฐบาลจะดูแลและจัดทําบริการใหกับประชาชนไดทั่วถึงทุกชุมชนของ
ประเทศเพราะอาจจะเกิดปญหาเกี่ยวกับความลาชาในการดําเนินงาน การที่อาจจะไมสนองตอบตอความตองการของแตละ
ชุมชนได และรวมทั้งขอจํากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจาหนาที่ดําเนินงานใหทั่วถึงได เมื่อเปนดังน้ี 
การลดภาระของรัฐบาลโดยการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบตอความตองการของ
ชุมชน จะไดเกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุงประสงคของชุมชนน้ัน ๆ จึงเปนผลใหการปกครองทองถิ่นมีบทบาท
และความสําคัญเกิดขึ้น 
 ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหบริการแกประชาชนในทองถิ่นทุกระดับโดยภายในองคกรจะ
ประกอบไปดวยผูนําองคกรที่มีความรูความสามารถในนโยบายการบริหารและมีคณะทํางานที่สามารถดําเนินงานตามนโยบาย
ผูบริหารเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนผูมารับบริการไดอยางรวดเร็วและเปนไปตามความตองการ นอกจากน้ี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานราชการที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด จากแนวคิดของการกระจายอํานาจของ
ทองถิ่นในการใหบริการไปถึงตัวประชาชนให มากที่สุดและการบริการถือวาเปนดานหนาของการสรางความสัมพันธอันดีให
เกิดระหวางหนวยงานทองถ่ินกับประชาชน เพราะถามีบริการที่ดียอมทําใหผูรับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจและมี
ทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่ของรัฐและตอหนวยงานดวยคณะผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญของการใหบริการจึงตองการที่จะศึกษา
เพื่อใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการดานเจาหนาที่
ผูใหบริการและดานสิ่งอํานวยความสะดวกในงานตาง ๆ ที่ใหบริการวาเปนอยางไรและเพื่อตองการทราบถึงปญหาและ
ขอเสนอแนะในการใหบริการ ทั้งน้ีเพื่อที่นําผลการศึกษาใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการใหบริการให มี
ประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูมาใชบริการตอไป (ชูวงศ  ฉายะบุตร, 2539: 29)  
 องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เปนองคการบริหารสวนทองถิ่นที่จัดต้ังขึ้น
ภายใตพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ซึ่งเปนการ
แกไขเพิ่มเติมใหทันสมัยมากขึ้น นอกจากน้ีตามพระราชบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 ก็ไดบัญญัติถึงการ
ปกครองสวนทองถิ่นไวในหมวด 14 ที่วาดวยการปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งมีสาระสําคัญคือ รัฐตองใหอิสระแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักการจัดทําบริการสาธารณะ มีอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บ
ภาษีและรายไดอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประชาชนในทองถิ่นมีอิสระในการ
กําหนดนโยบายการบริหารการจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเอง
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โดยเฉพาะ ซ่ึงทําใหมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารงาน เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความในมาตรา 250-252 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ก็กําหนดใหองคกรทองถ่ินมีกลไกลการตรวจสอบดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก ซึ่งเทากับใหอํานาจประชาชนในการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมาตรา 253 ก็ไดกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมใน
การบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยองคกรสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไว
ดวย และในมาตราเดียวกันน้ี ยังกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานในรอบป เพื่ อให
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และในมาตรา 254 ไดระบุ
ถึง “การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น” ซึ่งหมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองยอมใหประชาชนในทองถิ่นสามารถ
ตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น ลงมติ หรือประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได (ราชกิจจานุเบกษา, 
2552)            
 การที่ภาคประชาชนจะเขาไปประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการขององคการบริหารสวนทองถิ่น ไดแก สภา
ทองถิ่น และองคการบริหารสวนตําบลน้ัน จะตองเปนการประเมินผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับอํานาจหนาที่ในการจัดการ
บริหารสาธารณะอันเปนประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นตามที่กําหนดไวในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542 และอํานาจหนาทีอ่งคการบริหารสวนตําบลอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ดังปรากฏในมาตรา 66 และมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ตามมาตรา66 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนา
ตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมาตรา67ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดังตอไปนี้ (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก (2) รักษาความสะอาดของถนนทางนํ้า
ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (4) ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (5) สงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (6) สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผูสูงอายุและผูพิการ (7) คุมครอง
ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (8) บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น (9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปนและ
สมควรจากอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลขางตนแตละดานจะเกี่ยวของกับการใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ที่มี
ผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูและประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ (ราชกิจจานุเบกษา, 2542)  
 เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลขางตน จะเห็นวามีอยูหลายดาน ซึ่งแตละดานจะเกี่ยวของ
กับการใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ที่มีผลกระทบตอวิถีความเปนอยูและประโยชนสุขของประชาชนในชุมชนน้ัน ๆ ทั้งสิ้น 
ดวยสาเหตุนี้ การทีอ่งคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองรับผิดชอบตอประชาชนตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 จึงตองนําอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติที่ตองดําเนินการบริหารและพัฒนาทองถ่ินและเม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจแก
ประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของตนแลว องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก จึงตองใหประชาชนในทองถ่ินมี
สวนประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลจึงจะถือวาสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ดั้งน้ัน การ
สํารวจการวิจัยและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็กจึงเปนแนวทางหน่ึงที่จะทราบถึงผลการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็กวาสอดคลองกับพระราชบัญญัติและความตองการของประชาชนหรือไม อีก
ทั้งยังถือวาเปนสวนหน่ึงของการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็กโดยภาค
ประชาชนไปพรอม ๆ กันดวย ฉะนั้น ผลสรุปจากการประเมินผลการดําเนินงานที่ไดจะเปนขอมูลที่ช้ีใหคณะผูบริหารและ
พนักงานในองคการบริหารสวนตําบลหนองเม็กไดนําไปใชประกอบเปนแนวทางแกไขปรับปรุงทั้งดานนโยบายวิธีการ
ดําเนินงานและการใหบริการ เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับความตองการและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนยังจํานํามาซ่ึง
ความสุขความเจริญแกทองถิ่นนั้น ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก

อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม         
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนที่พักอาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก อําเภอ      

นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 9,449 คน 
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่พักอาศัยอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก จํานวน 

368 คน โดย กลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจแบบไมเจาะจงจากประชากรที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
หนองเม็ก จํานวนตัวอยางที่จัดเก็บไดมาจากหลักการกําหนดขนาดตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย         
 ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นของผูรับบริการที่มีตองานบริการในดานขั้นตอนการใหบริการ 
ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการและดานส่ิงอํานวยความสะดวกเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
จํานวน 24 ขอ 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล         
 ไดแก การเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ความคิดเห็นของผูรับบริการที่มีตอ
งานบริการในดานขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการและดานสิ่งอํานวยความสะดวก
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 24 ขอ กับกลุมตัวอยางจํานวน 368 คน    
 4. การวิเคราะหขอมูล         
 ไดแก การวิเคราะหโดยใชสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ 
(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis)          
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย         

 ไดแก สถิติการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D.) ในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ เพื่อบงชี้และยืนยันผลการประเมินใหเที่ยงตรง

มากยิ่งขึ้น โดยการตรวจแบบสอบถามและการใหคะแนนรายละเอียด 

ผลการวิจัย 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางทั้งหมด 368 คน จําแนกตามเพศ สวนใหญเปนหญิง 187 คน รอยละ 50.82 และ

เปนเพศชาย 181 คน คิดเปน รอยละ 49.18 สวนใหญมีอายุ 51 ป ขึ้นไป รอยละ 27.17 รองลงมามีอายุ 31–40 ป รอยละ 

26.63 รองลงมาม ี41-50 ป รอยละ 26.63 และต่ํากวา 30 ป รอยละ 19.57 จําแนกตามระดับการศึกษาสวนใหญมีการศึกษา

อยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา รอยละ 26.63 มีการศึกษาอยูในระดับอนุปริญญาตรีหรือเทียบเทา 20.65 มี

การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 19.02 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญา18.75 และมีการศึกษาอยูในระดับสูง

กวาปริญญาตรี รอยละ 4.08 จําแนกตามอาชีพ สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 35.05 รองลงมาคือคาขาย/ประกอบ

ธุรกิจรอยละ29.35 รับจางทั่วไป รอยละ 15.76 นักเรียน/นักศึกษา รอยละ 11.96 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ6.79 และนอย

ที่สุด เปนอาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 1.09 

2. ระดับความคิดเห็นตองานบริการ 

ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบล

หนองเม็ก ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิดเปนรอยละ 95.40 เมื่อพิจารณาแตละงานเปน

รายดาน ดังนี้ 

 2.1 งานโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง) ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 

4.57) คิดเปนรอยละ 91.40 
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2.2 งานการศึกษา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) คิดเปนรอยละ 

96.00  

2.3 งานดานรายไดหรือภาษี ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) คิดเปนรอย

ละ 96.00 

2.4 งานสาธารณสุข ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.82) คิดเปนรอยละ 

96.40 

2.5 งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 

4.83) คิดเปนรอยละ 96.60 

2.6 งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 

4.82) คิดเปนรอยละ 96.40 

3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก   

ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการใหบริการในบางประเด็นที่ทําใหผลสัมฤทธ์ิของการบริหารงานไมประสบผลสําเร็จ

สูงสุดได ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะในประเด็นที่ควรปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้นในดานตาง ๆ ดังนี้ สิ่งที่ประชาชนประทับใจใน

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก ไดแก การใหบริการของเจาหนาที่ดูแลและใหคําปรึกษาใหคําแนะนําดี

มากองคการบริหารสวนตําบลหนองเม็กใหความสําคัญกับงานประเพณีตาง ๆ ของชุมชนและองคการบริหารสวนตําบลหนอง

เม็กเปดโอกาสใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมในโครงการกิจกรรมตาง ๆ ปญหาการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

เม็กที่ควรมีการปรับปรุงแกไข ไดแก ถนนบางเสนยังไมดีพอการเดินทางยังไมสะดวกเทาที่ควร อยากใหที่ทิ้งขยะเพิ่มจุดมากขึ้น

และอยากใหเพิ่มชองทางการสื่อสารเพือ่การประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น สวนงานบริการในภาพรวมมีเสียงสะทอนที่ประชาชน

ผูรับบริการอยากใหผูบริหารและพนักงานควรปรับปรุงแกไขตอไปเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดและทั่วถึง ซึ่งจากผล

การศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการเอาใจใสตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน  

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่นตําบลสันปาตองอําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคได ดังนี้       
 1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
เม็กอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม         
 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก อยูใน
ระดับมากที่สุด (Mean = 4.77) คิดเปนรอยละ 95.40       
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก อําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม            
 พบวา ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอการดําเนินงานขององคการบ ริหารสวนตําบลหนองเม็ก ไดแก 2.1) 
ขอเสนอแนะเชิงบวก (1) การใหบริการของเจาหนาที่ดูแลและใหคําปรึกษาใหคําแนะนําดีมาก (2) องคการบริหารสวนตําบลหนอง
เม็ก ใหความสําคัญกับงานประเพณีตาง ๆ ของชุมชน (3) องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก เปดโอกาสใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมใน
โครงการกิจกรรมตาง ๆ 2.2) ขอเสนอแนะตอการพัฒนา (1) ถนนบางเสนยังไมดีพอการเดินทางยังไมสะดวกเทาที่ควร (2) อยากใหที่
ทิ้งขยะเพิ่มจุดมากข้ึน (3) อยากใหเพิ่มชองทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น สวนงานบริการในภาพรวมมีเสียง
สะทอนที่ประชาชนผูรับบริการ (4) อยากใหผูบริหารและพนักงานควรปรับปรุงแกไขตอไปเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดและ
ทั่วถึง   
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อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการผูสูงอายุภายใตบริบททองถิ่นตําบลสันปาตองอําเภอนาเชือก จังหวัด

มหาสารคาม สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคได ดังนี้       

 จากวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการงานโดยรวมของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็กอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม      

 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพการบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็กทั้ง 6  ดาน       

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด จากผลการประเมินดังกลาวแสดงใหเห็น ถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่และ

จิตสํานึกในการใหบริการที่ดีของขาราชการ พนักงานและลูกจางทุกคนไดตระหนักถึงความสําคัญในการใหบริการประชาชน 

ซึ่งเปนคนในชุมชนและยังสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคประชาชนในรูปแบบของการประชาคม อีกทั้งยังมีโครงการตาง ๆ       

ที่ใหบริการประชาชนนอกสถานที่ทําใหประชาชนมีความพึงพอใจเปนอยางมาก ซึ่งสงผลใหผลการประเมินความพึงพอใจอยูใน

ระดับสูงสุด และเมื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนตองานบริการเปนรายดานขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก 

เมื่อพิจารณาแตละงานพบวา งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชน ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 

4.83) คิดเปนรอยละ 96.60 งานสาธารณสุข ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.82) คิดเปนรอยละ 

96.40 งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.82) คิดเปนรอย

ละ 96.40 งานการศึกษา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) คิดเปนรอยละ 96.00 งานดาน

รายไดหรือภาษี ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.80) คิดเปนรอยละ 96.00 และ งานโยธา (การ

ขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง) ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.57) คิดเปนรอยละ 91.40 ตามลําดับ 

โดยแตละงานมีคุณภาพการใหบริการทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมากที่สุดคุณภาพในดานการใหบริการของเจาหนาที่ผูใหบริการ ดี

ที่สุด รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกรองลงมา คือ ดานการใหบริการและการรับบริการและนอยที่สุดคือ ดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ จากผลการประเมินดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความต้ังใจในการปฏิบัติหนาที่และจิตสํานึกใน

การใหบริการที่ดีของพนักงานและลูกจางทุกคนไดตระหนักถึงความสําคัญในการใหบริการประชาชน ซ่ึงเปนคนในชุมชนและ

ยังสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคประชาชนในรูปแบบของการประชาคมอีกทั้งยังมีโครงการตาง ๆ ที่ใหบริการประชาชนนอก

สถานที่ทําใหประชาชนมีความพึงพอใจเปนอยางมาก 

จากวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก 

อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม         

 พบวา ขอเสนอแนะ ที่มีตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็กผลการศึกษาพบวา คุณภาพการ

ใหบริการในบางประเด็นที่ทําใหผลสัมฤทธ์ิของการบริหารงานไมประสบผลสําเร็จสูงสุดไดผูวิจัยจึงขอเสนอแนะในประเด็นที่

ควรปรับปรุงและพัฒนาใหดีย่ิงขึ้นในดานตาง ๆ ไดแก สิ่งที่ประชาชนประทับใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

หนองเม็ก ไดแก การใหบริการของเจาหนาที่ดูแลและใหคําปรึกษาใหคําแนะนําดีมากองคการบริหารสวนตําบลหนองเม็กให

ความสําคัญกับงานประเพณีตาง ๆ ของชุมชนและองคการบริหารสวนตําบลหนองเม็กเปดโอกาสใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมใน

โครงการกิจกรรมตาง ๆ ปญหาการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองเม็กที่ควรมีการปรับปรุงแกไข ไดแก ถนนบาง

เสนยังไมดีพอการเดินทางยังไมสะดวกเทาที่ควรอยากใหที่ทิ้งขยะเพิ่มจุดมากขึ้น  และอยากใหเพิ่มชองทางการสื่อสารเพื่อการ

ประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น สวนงานบริการในภาพรวมมีเสยีงสะทอนที่ประชาชนผูรับบริการอยากใหผูบริหารและพนักงานควร

ปรับปรุงแกไขตอไปเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดและทั่วถึง ซ่ึงจากผลการศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการเอาใจใส

ตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน เปนตน จากผลสรุปขอเสนอแนะพบวา มีทั้งขอเสนอแนะที่ดี (เชิงบวก) แสดงใหเห็นถึง

ประชาชนหรือผูรับบริการมีทัศนะคติที่ดีตอองคกร หนวยงาน ในการปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจ ตลอดจน ขอเสนอแนะที่ควร

ปรับปรุงและพัฒนา (เชิงแกไข) แสดงใหเห็นถึงประชาชนหรือผูรับบริการมองวายังมีขอบกพรองที่องคกร หนวยงาน ควรนําไป

ปรับปรุงและกอใหเกิดการพัฒนาใหดีย่ิงขึ้นตอไป  



 

วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 3 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562                

27 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
    1.1 องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก สามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปพัฒนาตอยอด โดยการนําไปเปน
แนวทางหรือขอปฏิบัติเพื่อปรับปรุง พัฒนา ตามปญหาและความตองการของประชาชนหรือผูรับบริการได  
   1.2 องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก สามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปวิเคราะหผล เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
การ แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชนหรือผูรับบริการได      
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป       
   2.1 องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยแกประชาชน เพื่อที่
ประชาชนจะไดมีความเขาใจและกลาที่จะใหขอมูล แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนมากกวานี้   
   2.2 องคการบริหารสวนตําบลหนองเม็ก  ควรมีการสํารวจวิจัยเปนประจําทุกป ทั้งนี้เพื่อใหองคกร 
หนวยงาน ไดรับรูรับทราบถึงปญหาและเปนไปตามความตองการของประชาชนในชุมชนอยางตอเนื่อง   
       
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ นักวิจัย อาจารย ที่ไดใหคําแนะนําที่ดีสําหรับการทําวิจัยในครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคณุ ผูบริหารทองถ่ิน ชุมชน ประชาชน และผูที่เกี่ยวของในพื้นที่ชุมชนตําบลหัวเรือ อําเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม           
 ทายสุดนี้หวังเปนอยางย่ิงวางานวิจัยดังกลาวจะเปนแนวทางและขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหกับองคกรหนวยงาน     
ที่เก่ียวของ นําไปพัฒนาชุมชน ทองถิ่น ตอไป 
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ความคิดเห็นของสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบลตอการดําเนินงานขององคการบรหิารสวนตําบล    
ในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

Opinions of Members of Subdistrict Administration Organization Council on the 
Operation of Subdistrict Administration Organization in Selaphum District                   

Roi Et Province. 
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นักบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองมวง ตําบลหนองมวง 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตอการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลที่มีตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตาม 
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณที่ดํารงตําแหนง 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 206 คน โดยใชการสุมแบบ
แบงกลุมและการสุมแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเปนแบบมาตราสวนประมาณคามีความ
เชื่อมั่นเทากับ .96 และสถิติที่ใช ไดแก สถิติการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช t-test (Independent-Samples t -
test) ผลการวิจัยพบวา 1) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตอ
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามอายุ และระดับการศึกษา พบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีความคิดเห็นของ
ตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตามประสบการณ     
ที่ดํารงตําแหนงที่แตกตางกันโดยรวม พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ขอเสนอแนะ พบวา 
ดานการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก ควรมีการสํารวจเปนประจํา วางแผน เพื่อการบํารุงรักษาถนนใหรวดเร็วกวา
นี้ รองลงมา คือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการทําถนนที่มีคุณภาพ เชน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตใหครบทุกหมูบาน  
และควรมีการพัฒนาถนนที่เชื่อมระหวางหมูบาน ดานการรักษาความสะอาดของถนนทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้ง
กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ควรจัดใหมีสถานที่กําจัดขยะหรือเตาเผาขยะ รองลงมา คือ ควรมีเครื่องมือในการจัดเก็บขยะที่
ทันสมัยใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง เชน รถเก็บขยะและควรมีถังขยะครับทุกครัวเรือน ตามลําดับ 
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Abstract 
 The purpose of research this study was 1) to study the opinion of the Subdistrict Administrative 

Organization Council towards the operation of the Operation of Subdistrict Administration Organization in 

Selaphum District Roi Et Province 2) to compare the opinion of the Subdistrict Administrative Organization 

Council towards the operation of the Operation of Subdistrict Administration Organization in Selaphum 

District Roi Et Province Classified by Age Education Level 3) to study the suggestions of the opinion of the 
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Subdistrict Administrative Organization Council towards the operation of the Operation of Subdistrict 

Administration Organization in Selaphum District Roi Et Province. The sample group used in the research 

was the members of the Subdistrict Administration Organization Council in Selaphum District The samples 

were 206 people in Roi-et by using random sampling and simple random sampling. The instrument used 

in the research was a questionnaire with an estimation scale with confidence equal to .96 and the 

statistics used were Statistical Mean Value, Percentage and Standard Deviation. Deviation (SD) and 

hypothesis testing using t-test. The results of the research are as follows: 1) The members of the 

Subdistrict Administration Organization Council have opinions of the Subdistrict Administrative 

Organization Council members regarding the operations of the Subdistrict Administration Organization in 

Selaphum District. Roi et Overall it is at a high level. 2) The comparison of opinions classified by age And 

educational level it was found that the members of the subdistrict administration council had different 

opinions on the operations of the subdistrict administration organization at statistical significance of .05 

and according to their experience 3) Suggestions showed that for the provision of water and land 

maintenance and maintenance services it was found that the statistical significance was at the .05 and 3 

levels. Should have regular surveys plan for faster road maintenance followed by budget allocation for 

quality roads such as asphalt roads concrete roads in every village And roads should be developed 

connecting the villages In the area of cleanliness of roads waterways walkways and public areas including 

the disposal of waste and sewage Should have a place for waste disposal or incinerator followed by 

modern garbage collection tools to serve the people thoroughly such as garbage trucks and every 

household, respectively. 

Keywords: Opinion, Subdistrict Administration Organization, Operation 

บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญในประเทศไทย คือ การเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมา

เปนระบบประชาธิปไตย พระมหากษัตริยและผูนําประเทศไดนําหลักศาสนามาเสริมฐานะของตนเอง เพราะการที่จะสามารถ
ควบคุมคนในสังคมใหสงบเรียบรอยและสังคมมีความสงบสุขนั้น จะออกกฎมาควบคุมเพียงอยางเดียวไมได ตองอาศัยหลัก
ศีลธรรมของศาสนาเขามาชวยจึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมได โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการที่มีการปฏิรูปและ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองคร้ังที่สําคัญ คือ การปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินใหมีความทันสมัยของสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 จนไดมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรใชเม่ือวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 โดยยึดหลักการวา 
อํานาจสูงสุดมาจากประชาชนมีผลประโยชนของประชาชนเปนฐานหรืออาจกลาววา “อํานาจสูงสุดมาจากปวงชน” ซ่ึง
หมายถึง การปกครองประเทศไดถือหลักการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่น
ใหกับประชาชนทุกคนมีสิทธิทางการเมืองที่จะดูแลปกครองตนเอง สวนการใชสิทธิที่จะปกครองตนเองนั้น จะตองกระทําโดย
การเลือกต้ังผูแทนไปทําหนาที่ตนในสภาแตการมีผูแทนนั้นจะตองต้ังอยูบนพื้นฐานปรัชญาการเมืองที่วา “ประชาชนคือผูมี
อํานาจสูงสุดมีสิทธิที่จะปกครองตนเอง” จากหลักการดังกลาวทําใหเกิดการปฏิรูปการปกครองจากการใชกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ (ชัยอนันต  สุมทวณิช,  2545: 230)     
 กฎหมายรัฐธรรมฉบับปจจุบันระบุใหองคการปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระระดับหน่ึง ภายใตขอบเขตของกฎหมายมี
ความคลองตัวสามารถดําเนินการไดหลายสิ่งหลายอยาง โดยตอบสนองประชาชนในทองถ่ินใหมากที่สุดเมื่อเปนเชนน้ีปญหา
ระดับลางที่เปนปญหาสําคัญยิ่งมาอยูที่องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลหรือเมืองพัทยาทําใหระดับชาติที่เปนสวนกลางมี
เวลาที่สามารถนําประเทศไปเสริมสรางศักยภาพแขงขันระดับสากลใหมีเกียรติภูมิ โดยไมตองมาดูในรายละเอียดในแตละเรื่อง
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ประเด็นตรงนี้ที่สําคัญการทํางานไมวาสวนกลาง สวนภูมิภาคหรือสวนทองถิ่น คือ ลักษณะขององคกรที่ตองทํางานประสานกัน
เปนเครือขายเพื่อเปาหมายเดียวกัน คือ เพื่อชาติหรือประเทศรวมกัน (ปุระชัย  เปยมสมบูรณ, 2544: 2-3) 
 องคการสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงที่จัดตั้งข้ึนเพื่อกระจายอํานาจจากรัฐบาลหรือ
สวนกลางใหประชาชนในตําบลเขามาดําเนินการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของตนเอง และจากอดีตที่ผานมาได
มีการปรับเปล่ียนปรับปรุงหลายครั้งเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการดําเนินงานปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลไดพัฒนา
ปรับเปลี่ยนจากสภาตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และมีการกําหนดหนาที่ที่
ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิม่เติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 คือ จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบกรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่
สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันโรคและระงับโรคติดตอปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู สูงอายุ และผูพิการ คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความจําเปนและสมควร 
 การที่แตละทองถิ่นมีอํานาจในการตัดสินใจตามความตองการของแตละทองถิ่นทําใหแตละทองถิ่นสามารถ
ตอบสนองความตองการของตัวเองไดดี ซ่ึงแตละพื้นที่ยอมมีความแตกตางกันในเรื่องภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมการที่แตละทองถ่ินมีอํานาจตัดสินใจไดในระดับหนึ่งทําใหนโยบายออกมาสามารถแกไขปญหาของทองถิ่นไดตรงจุด
แตปญหาที่เกิดขึ้นก็คือตางที่ตางฝายตางดําเนินนโยบายของตนเองอาจทําใหขาดเอกภาพไมมีความเขมแข็งทําใหราษฎรที่เขา
มามีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นรูจักทองถ่ินมากขึ้นรูจักปกครองตนเองและเปนการสงเสริมประชาธิปไตยในระดับรากหญา 
แตอาจมีขอเสีย คือแตละทองถิ่นหากมีการตระหนักความเปนทองถิ่นในระดับที่สูงเกินไปทําใหประชาชนแตกแยกกัน รัก
ทองถิ่นมากกวาประเทศโดยรวมหรืออาจจะมีการแขงขันกันระหวางทองถิ่นแตละทองถิ่นดวยกันเอง นอกจากน้ีการเลือกต้ัง
ภายในทองถิ่นอาจเปนการสงเสริมผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือพวกเจาพอใหมีอิทธิพลมากกวาเดิมมีความรวดเร็วในการแกไข
ปญหาเพราะแตละทองถิ่นเขาใจปญหาสามารถอนุมัติโครงการตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วโดยไมตองเขาสูสวนกลางแตการต้ัง
งบประมาณมาแกไขปญหาแตละครั้งอาจจะทําใหเกิดความส้ินเปลืองเพราะปญหาบางประการอาจแกไขรวมกันได  

อยางไรก็ตาม การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ พบวา ขาดความโปรงใสขาดการ
ตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพไมสามารถวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไดตรงกับความตองการของชุมชนและไม
สามารถนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอาจเปนเพราะวา พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่5) พ.ศ. 2546 ใหอํานาจสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในการ
ตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลนอยกวาพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฉบับ
ที่ผานมา เชน ในการลงมติของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไมรับหลักการในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลฉบับที่ผานมา ทําใหคณะผูบริหารตองพนจากตําแหนง 
สวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจะตองเลือกคณะผูบริหารขึ้นใหม นับไดวาเปนการคานอํานาจที่สมดุล สวนตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร
แยกกันเด็ดขาด โดยตางก็มาจากการเลือกต้ังจากประชาชนโดยตรง การลงมติในการรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป แมวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจะมีมติไมรับหลักการ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปก็ไม
มีผลทําใหรางขอบัญญัติงบประมาณน้ันตกไป แตยังสามารถดําเนินการตอไปไดตามระเบียบกฎหมายเปนการใหอํานาจและ
ความเปนอิสระกับคณะผูบริหาร ทําใหขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ไมโปรงใส เกิดปญหาในการบริหารงาน (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2552)          
 ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวา ปญหาองคการบริหารสวนตําบลข้ึนอยูกับการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนหลัก 
จึงทําใหสนใจศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงเปนตัวแทนของประชาชนในการเขาไป
ตรวจสอบการบริหารงานการผลักดันโครงการตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายและเพื่อทราบระดับการบริหารงานขององคการริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด และขอสนเทศที่ไดจากการวิจัยไดนําไปปรับปรุงพัฒนาและแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีตอการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณที่ดํารงตําแหนง 
 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน  

213 หมูบาน หมูบานละ 2 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 426 คน       
 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ในป  
พ.ศ. 2560 โดยวิธีการหาขนาดกลุมตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนของประชากรตามสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane) ไดจํานวน  
206 คน  

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย         
 ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และเอกสารที่
เกี่ยวของ โดยขอคําถามไดครอบคลุมถึงวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา  
และประสบการณการเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   
   ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการดําเนินงานตามบทบาทองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ 
รวม 8 ดาน  
   ตอนที ่3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด เปนขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะตามภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบลทั้ง 8 ดาน  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล        
 ไดแก การเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยเก็บจากกลุมตัวอยางจํานวน 
206 คน  
 4. การวิเคราะหขอมูล         
 ไดแก การวิเคราะหโดยใชสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ 
(Percentage)  และสวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  การทดสอบสมมติฐานโดยใช  t-test 
(Independent-Samples t -test) และการวิเคราะหในเชิงเน้ือหา (Content Analysis)    
      
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย         
  5.1 สถิติที่ใชในวัตถุประสงคขอที่ 1 ไดแก สถิติการคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ 
(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)   

 5.2 สถิติที่ใชในวัตถุประสงคขอที่ 2 ไดแก การทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยเปรียบเทียบอายุ
ระดับการศึกษาและประสบการณการเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล     
ที่แตกตางกัน ไดแก t – test ผูวิจัยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

ในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สามารถจําแนกผลการวิจัย ดังน้ี      
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 1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีตอการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด        

 จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีตอการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก  

6  ดาน คือ ดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดานการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและ

วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น ดานปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ดานจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก ดานสงเสริม

การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ และดานคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     

อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสะอาดของถนนทางน้ํา ทางเดินและที่

สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีตอการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณที่
ดํารงตําแหนง 
 2.1 จากการศึกษาพบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีตอ
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ระหวางชวงอายุ 25-45 ป กับชวงอายุ 46 
ปขึ้นไปโดยรวม พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2 ดาน คือ ดานการปองกันโรคและระงับโรคติดตอและดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  สวนดานการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก ดานการรักษาความสะอาดของถนนทางนํ้า ทางเดิน และที่
สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ดานการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานการบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
  2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีตอการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ระหวางการศึกษา ประถมศึกษากับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
ขึ้นไปโดยรวม พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2 ดาน คือ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและดานการบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน สวนดานดานการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก ดาน
การรักษาความสะอาดของถนนทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ดานการปองกันโรคและ
ระงับโรคติดตอ ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และ
ผูพิการ และดานการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   
  2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีตอการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ตามประสบการณที่ดํารงตําแหนงของสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล ระหวาง ดํารงตําแหนง 1 สมัยกับดํารงตําแหนง 2 สมัยขึ้นไปโดยรวม พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6 ดาน คือ ดานการรักษาความ
สะอาดของถนนทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดานการปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ดาน
การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน สวนดานการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบกและดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    3. ผลการศึกษาขอเสนอแนะของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด   
 จากการศึกษาพบวา มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยจําแนกเปนรายดาน ดังน้ี 
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 3.1 ดานการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก พบวา ควรมีการสํารวจเปนประจํา วางแผน เพื่อ
การบํารุงรักษาถนนใหรวดเร็วกวาน้ี รองลงมา คือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการทําถนนที่มีคุณภาพ เชน ถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีตใหครบทุกหมูบานและควรมีการพัฒนาถนนที่เช่ือมระหวางหมูบานตามลําดับ 

3.2 ดานการรักษาความสะอาดของถนนทางนํ้า ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
พบวา ควรจัดใหมีสถานที่กําจัดขยะหรือเตาเผาขยะ รองลงมา คือ ควรมีเครื่องมือในการจัดเก็บขยะที่ทันสมัย ใหบริการ
ประชาชนไดอยางทั่วถึง เชน รถเก็บขยะ และควรมีถังขยะครับทุกครัวเรือนตามลําดับ 

3.3 ดานการปองกันโรคและระงับโรคติดตอ พบวา ควรมีการจัดพนยากําจัดยุงลายทุก ๆ เดือน เพื่อ
ปองกันโรค รองลงมา คือควรจัดบริการดานสาธารณสุขในการใหบริการประชาชน ฟรี และควรมีการประชาสัมพันธในการ
รณรงคปองกันโรคตาง ๆ แกประชาชนเปนประจําตามลําดับ 

3.4 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา ควรมีการจัดซื้อรถเคลื่อนที่เ ร็วหรือรถดับเพลิง  
ตลอดจนเครื่องมือที่ทันสมัยใหบริการประชาชน รองลงมา คือ ควรมีการจัดต้ังศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีทีมงาน
ประจํามีความพรอมในเหตุการณตลอดเวลาและมีการประชาสัมพันธการปองกันภัยมีจุดรับแจงเหตุตามลําดับ 

3.5 ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวา ควรมีการสงเสริม หรือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางศาสนา เชน การทําบุญตักบาตร งานประเพณีตาง ๆ รองลงมา คือ ควรสนับสนุนในเรื่องการศึกษาแกประชาชน
ใหมากที่สุดและควรมีการจัดสรรสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยใหแกโรงเรียนตามลําดับ 

3.6 ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พบวา ควรเพิ่มงบประมาณในการ
ดูแล ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส รองลงมา คือ ควรสงเสริม และพัฒนาการสรางรายไดใหสตรีมีงานทําที่เปนกลุมถาวรและควรเพิ่ม
โครงการพัฒนา หรือกิจกรรมใหเสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ มากกวานี้ตามลําดับ 

3.7 ดานการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา ควรจัดทําโครงการ
อนุรักษปาไมมีการปลูกตนไมเปนประจําทุกปรองลงมา คือ จัดทํากฎระเบียบชุมชนในการดูแลรักษาปาชุมชน และ
สาธารณประโยชนและองคการบริหารสวนตําบลควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทําแนวเขตที่สาธารณะตามลําดับ 

3.8 ดานการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน พบวา 
ควรพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น มีการปลูกฝงคานิยม และเผยแผวัฒนธรรมทองถิ่นสูเยาวชน รองลงมา คือ ควรมีการจัดกิจกรรม
ในงานประเพณีทองถิ่นเปนประจําทุกปและควรมีการดูแล สงเสริม ทะนุบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นตามลําดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคได ดังนี้     
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตอการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด       
 ผลการวิจัยพบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตอ
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีตอการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณที่ดํารงตําแหนง
 ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามอายุ และระดับการศึกษา พบวา สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมีความคิดเห็นของตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และตามประสบการณ ที่ดํารงตําแหนงที่แตกตางกันโดยรวม พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 
.05 

3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด       
 ผลการวิจัยพบวา ดานการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก ควรมีการสํารวจเปนประจํา วางแผน เพื่อการ
บํารุงรักษาถนนใหรวดเร็วกวาน้ี รองลงมา คือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการทําถนนที่มีคุณภาพ เชน ถนนลาดยาง ถนน
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คอนกรีตใหครบทุกหมูบาน  และควรมีการพัฒนาถนนที่เชื่อมระหวางหมูบาน ดานการรักษาความสะอาดของถนนทางน้ํา ทางเดิน 
และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ควรจัดใหมีสถานที่กําจัดขยะหรือเตาเผาขยะ รองลงมา คือ ควรมีเครื่องมือในการ
จัดเก็บขยะที่ทันสมัยใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง เชน รถเก็บขยะและควรมีถังขยะครับทุกครัวเรือนตามลําดับ 

   
อภิปรายผลการวิจัย          
 การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคได ดังนี้    
 1. ระดับความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด         
 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีตอการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก จากผลดังกลาวจึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว 
จากผลการวิจัยอาจเปนไดวา           
   1.1 ในการดําเนินขององคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ไดมีการ
ดําเนินงานอยางเต็มที่ในการพัฒนาพื้นที่ ในทุกภารกิจที่ไดรับมอบหมายโดยภาครัฐไดมีการโอนงบประมาณมาเพื่อดําเนิน
กิจกรรมตามภารกิจอยางตอเน่ืองทุกป โดยองคการบริหารสวนตําบลก็ไดมีการดําเนินงานตามอํานาหนาหนาที่ อาทิ เชน 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดิน ทั้งที่ใชในสัญจรและเพื่อการเกษตรโครงการสงเสริมกลุมอาชีพ  
โครงการงานประเพณีตาง ๆ มีการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน มีการพัฒนากลุมอาชีพมีการแจกเบี้ย
ยังชีพเบี้ยสงเคราะหคนชราหรือผูดอยโอกาส ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาวเปนการดําเนินงานที่ไดกระทํามาในทุก ๆ ป ทําใหการ
พัฒนานาดานตาง ๆ ไดจนจะครบทุกเรื่อง จึงทําใหสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานอยูใน
ระดับมาก            
   1.2 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดใหความสําคัญกับโครงการที่สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลได
เสนอ เพื่อจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีการนําโครงการของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขารวมการพิจารณาทุก
หมูบาน 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีตอการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณที่
ดํารงตําแหนง            
  2.1 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีชวงอายุแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ระหวางชวงอายุ 25-45 ป กับชวงอายุ 46 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ใกลเคียงกันไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จากผลการวิจัยอาจเปนไดวาในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ไดมีการดําเนินที่มุงเนนการพัฒนาในทุก ๆ ดานเพื่อ
สรางความสะดวกใหบริการประชาชนโดยผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลในทุกชวงอายุ เพราะสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลตางก็เปนผูแทนประชาชนที่ไดรับเลือกมาในการรวม
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ดังนั้นชวงอายุของสมาชิกที่แตกตางกันจึงไมมีความแตกตางกันในความคิดเห็นตอการดําเนิน
ขององคการบริหารสวนตําบล เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2 ดาน คือ 
ดานการปองกันโรคและระงับโรคติดตอและดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สวนดานการจัดใหมีและ
บํารุงรักษาทางน้ําและทางบก ดานการรักษาความสะอาดของถนนทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ดาน
การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
  2.2 สมาชิกสภาตําบลที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระหวางระดับ
การศึกษาประถมศึกษากับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทาข้ึนไปมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ใกลเคียงกันไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว จากผลการวิจัยอาจจะเปนไดวาการ
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ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลน้ัน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไดมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลในทุก ๆ ดาน โดยแมนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจะมีระดับการศึกษาที่แตกตางกันแตก็มีความคิดเห็น
ตอการดําเนินงานไมแตตางกันเม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2 ดาน คือ  
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและดานการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น สวนดานดานการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก ดานการรักษาความสะอาดของถนนทางน้ํา ทางเดิน 
และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ดานการปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ และดานการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  2.3 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีประสบการณที่ดํารงตําแหนงแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยระหวางดํารงตําแหนง 1 สมัย กับ ดํารงตําแหนง 2 สมัยขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว จากผลการวิจัยอาจเปนไดวาใน
การดําเนินขององคการบริหารสวนตําบลน้ันมีภารกิจที่ไดรับมอบหมายในหลาย ๆ ดาน ซึ่งการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลมีงบประมาณที่จํากัดในการพัฒนาโดยตองมีการพัฒนาใหครบทุกหมูบานทําใหมีการตัดทอนงบประมาณในบางสวน บาง
โครงการเพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางทั่วถึง ดังนั้นสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่ดํารงตําแหนง 2 สมัยข้ึนไป จึงเปน
บุคคลที่ไดรวมในการดําเนินงานกับองคการบริหารสวนตําบลมานานทําใหรูปญหารูระเบียบการบริหารงานที่ตองดําเนินไปตาม
ระเบียบที่กําหนดไวอยางเครงครัดและเขาใจองคการบริหารสวนตําบลที่ตองพยายามดําเนินการใหประชาชนอยางทั่วถึง จึงมี
ความคิดเห็นตอการดําเนินงาน มากกวา สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่ดํารงตําแหนง 1 สมัย เม่ือจําแนกเปนรายดาน 
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  6 ดาน คือ  ดานการรักษาความสะอาดของถนนทางนํ้า ทางเดิน และ
ที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ดานการปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ดานการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น สวนดานการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบกและดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05        
 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด             
  3.1 ดานการจัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก พบวา ควรมีการสํารวจเปนประจํา วางแผน เพื่อ
การบํารุงรักษาถนนใหรวดเร็วกวาน้ี รองลงมา คือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการทําถนนที่มีคุณภาพ เชน ถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีตใหครบทุกหมูบานและควรมีการพัฒนาถนนที่เช่ือมระหวางหมูบานตามลําดับ    
  3.2 ดานการรักษาความสะอาดของถนนทางนํ้า ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
พบวา ควรจัดใหมีสถานที่กําจัดขยะหรือเตาเผาขยะ รองลงมา คือ ควรมีเครื่องมือในการจัดเก็บขยะที่ทันสมัย ใหบริการ
ประชาชนไดอยางทั่วถึง เชน รถเก็บขยะ และควรมีถังขยะครับทุกครัวเรือนตามลําดับ     
  3.3 ดานการปองกันโรคและระงับโรคติดตอ พบวา ควรมีการจัดพนยากําจัดยุงลายทุก ๆ เดือน เพื่อ
ปองกันโรค รองลงมา คือควรจัดบริการดานสาธารณสุขในการใหบริการประชาชน ฟรี และควรมีการประชาสัมพันธในการ
รณรงคปองกันโรคตาง ๆ แกประชาชนเปนประจําตามลําดับ       
  3.4 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา ควรมีการจัดซื้อรถเคลื่อนที่เ ร็วหรือรถดับเพลิง  
ตลอดจนเครื่องมือที่ทันสมัยใหบริการประชาชน รองลงมา คือ ควรมีการจัดต้ังศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีทีมงาน
ประจํามีความพรอมในเหตุการณตลอดเวลาและมีการประชาสัมพันธการปองกันภัยมีจุดรับแจงเหตุตามลําดับ   
  3.5 ดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวา ควรมีการสงเสริม หรือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางศาสนา เชน การทําบุญตักบาตร งานประเพณีตาง ๆ รองลงมา คือ ควรสนับสนุนในเรื่องการศึกษาแกประชาชน
ใหมากที่สุดและควรมีการจัดสรรสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยใหแกโรงเรียนตามลําดับ     
  3.6 ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พบวา ควรเพิ่มงบประมาณในการ
ดูแล ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส รองลงมา คือ ควรสงเสริม และพัฒนาการสรางรายไดใหสตรีมีงานทําที่เปนกลุมถาวรและควรเพิ่ม
โครงการพัฒนา หรือกิจกรรมใหเสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ มากกวานี้ตามลําดับ    
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  3.7 ดานการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา ควรจัดทําโครงการ
อนุรักษปาไมมีการปลูกตนไมเปนประจําทุกปรองลงมา คือ จัดทํากฎระเบียบชุมชนในการดูแลรักษาปาชุมชน และ
สาธารณประโยชนและองคการบริหารสวนตําบลควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทําแนวเขตที่สาธารณะตามลําดับ  
  3.8 ดานการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน พบวา 
ควรพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น มีการปลูกฝงคานิยม และเผยแผวัฒนธรรมทองถิ่นสูเยาวชน รองลงมา คือ ควรมีการจัดกิจกรรม
ในงานประเพณีทองถิ่นเปนประจําทุกปและควรมีการดูแล สงเสริม ทะนุบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นตามลําดับ 
 
ขอเสนอแนะ           
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช       
 องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปวิเคราะหผล เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชนหรือผูรับบริการได   
  2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป       
 องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ควรมีการสํารวจวิจัยเปนประจําทุกป ทั้งนี้เพื่อให
องคกร หนวยงาน ไดรับรูรับทราบถึงปญหาและเปนไปตามความตองการของประชาชนในชุมชนอยางตอเนื่อง   
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบานโนนสระพัง
ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบานโนนสระพัง 
ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกตางกัน กลุมตัวอยางที่ใช      
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ขึ้นไปที่อาศัยอยูในชุมชนบานโนนสระพัง จํานวน 132 คน ที่ไดมาจากการ
หาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบ มี 2 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) คาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.783 สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test และ F – test ผลการวิจัยพบวา 1) ประชาชนใน
ชุมชนบานโนนสระพังสวนใหญเห็นวา การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบานโนนสระพัง ตําบล      
โนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมาก 1 ดาน 
ไดแก ดานการกําจัดขยะมูลฝอย และอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน ไดแก ดานการเก็บขนขยะมูลฝอย ดานการคัดแยกขยะมูล
ฝอย และดานการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยตามลําดับ และ 2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบานโนนสระพัง ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ: การศึกษา, การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
 
Abstract           

 The purpose of research this study was 1) Study Waste Management in the Households in Ban 

Non Saphang Non Phiban Sub-District Kae Dam District Maha sarakham Province and 2) to compare the 

management of Ban Non Sa Phang Community Garbage Non Phiban Sub-district Kae Dam District Maha 

Sarakham Province with gender age Education level And different occupations Sample group used In this 

research, 132 people aged 18 and over who live in the community of Ban Non Sa Phang collected from 

the sample size, using the formula of Taro Yamanee. The test has 2 types which are checklist and rating 

scale. The confidence value is 0.783. The statistics used for data analysis are percentage, average. The 

standard deviation t-test and F-test. The results of the research are as follows: 1) The majority of the 

people in Ban Non Sa Phang community agreed that Household solid waste management of people in 

Ban Non Sa Phang Community Non Phiban Sub-district Kae Dam District Maha Sarakham Province Overall 

is at a medium level. When considered in each aspect at a high level, 1 aspect which is waste disposal 

And in the middle level, in 3 aspects such as waste collection In waste separation And waste collection 
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respectively, and 2) people with gender, age, education level And different occupations There is waste 

management in households of the people in Ban Non Sa Phang Community Non Phiban Sub-district Kae 

Dam District Maha Sarakham Province in general and in each aspect not different. 

Keywords: Study, Waste Management 

บทนํา 
  สภาวการณของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากมนุษยไดปรับแตงธรรมชาติ เพื่อความสะดวกสบายจึงเกิดผล
กระทบกับความเปนอยู เชน การเกิดปญหามลภาวะตางๆขยะมลฝอยเปนมลภาวะหนึ่งที่เกิดกับทุกประเทศขยะมูลฝอยจึงเปน
สิ่งที่เกิดขึ้นคูกับการผลิตและการบริโภคผูผลิตและผูบริโภคในสังคม จึงมีสวนทําใหปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึน การ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต และการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย ตลอดจน การมีใชกระแสไฟฟา 
สงผลใหมีการเปล่ียนการเก็บรักษาและการปรุงอาหาร การบรรจุหีบหอตาง ๆ การใชพลาสติกและกระดาษเขามาแทนที่การใช
วัสดุบรรจุภัณฑที่เปนแกวและโลหะ เพื่อประโยชนทางการคาเพื่อความสะดวกในการขายสินคาโดยการขายขาดไมจําเปนตอง
นําวัสดุหีบหอกลับคืนมาใหผูขายวัสดุเหลาน้ีไมสามารถนํากลับมาใชไดใหม ถาหากไมมีแนวทางที่ดีในการจัดการหรือแกไขยอม
สิ่งผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในที่สุด (อัมพร นิมิตภาคภูมิ, 2550: 1) ซึ่งปจจุบันโลกกําลังถูกคุกคามดวย
สถานการณโลกรอน ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด การเผาไหมเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิล เชน 
ถานหินและลิกไนตในอุตสาหกรรมหนักมากมายถือเปนการเพิ่มกาซคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศอยางหลีกเลี่ยงไมได 
แตเราสามารถชวยลดภาวะโลกรอนไดดวยการใชพลังงานอยางฉลาดตามหลักการจัดการวัสดุไม ,ใชแลวนั้น หลักจาก3R ซ่ึง
ไดแก การลดการใช (Reduce) การนํามาใชซ้ํา (Reuse) และการริไซเคิล (Recycle) แลวทั่วโลกใหการยอมรับวาการกําจัดใน
เตาเผาปูนซีเมนตเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงทดแทน (Co - Processing) น้ันเปนสําดับชั้นตอไปที่สนับสนุน 3R ทั้ง 4 ขั้นตอนดังกลาว 
ไดแก การลดการใช การนํามา,ใชซํ้า การริไซเคิล และการกําจัดในเตาเผาปูนซีเมนตเพื่อใชเปนเช้ือเพลิงทดแทนถือเปนการนํา
ทรัพยากรกลับคืน มาใหม (Waste Recovery) ซึ่งเปนแนวโนมการจัดการวัสดุไมใชแลวสมัยใหมสําหรับศตวรรษหนาเปน
วิธีการที่สังคมตองการมากที่สุดเพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติของโลกใบน้ี เม่ือเปรียบเทียบกับ “การกําจัดทิ้ง” ดวยการ
เผาในเตาเผาขยะและการฝงกลบซ่ึงเปนการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่นอยที่สุด การฝงกลบควรเปนวิธีการกําจัดขั้น
สุดทายสําหรับวัสดุไมใชแลวที่นํากลับมาใชใหมไต (กัซซ่ัน บรอมมานา, 2551: 12 อางในถึงสมไทย  วงษเจริญ, 2551: 14)  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีการควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษ ทั้งในรูปของขยะอันตรายมลพิษตาง ๆ โดยสงเสริม
การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมการใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการใชซํ้าหรือหมุนเวียนกลับมาใชใหมการสงเสริมการ
ปองกันมลพิษต้ังแตจุดกําเนิดการเพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยให
ความสําคัญกับการลดปริมาณและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยมากข้ึนโดยไดกําหนดเปาหมายใหมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 30 ที่ผานมา
กลุมภารกิจดานสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีการดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนใหเปนระบบครบวงจร ถือไดวา
ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งโดยกลุมภารกิจดานส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนิน
โครงการสงเสริมสนับสนุนการลด คัดแยก และใชประโยชนขยะมูลฝอยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแกน 
มหาสารคาม รอยเอ็ด และกาฬสินธุ) อยางไรก็ตามการดําเนินโครงการในลักษณะดังกลาว ยังจําเปนตองมีการดําเนินการอยาง
จริงจังและตอเนื่องขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อกระตุนใหเกิดการดําเนินงานดานการลด คัดแยกและ
นําขยะมูลฝอยกลับมาใช ประโยชน มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายสภาพของทองถ่ินแตละพื้นที่ทั่วประเทศตอไป 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 1)         
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบานโนนสระพัง 
ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งผลที่ไดรับจากการศึกษาดังกลาวก็คาดหวังวาจะทําใหทราบถึงการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและทําใหทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในชุมชนบานโนนสระพัง ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบานโนนสระพัง ตําบลโนนภิบาล อําเภอแก

ดํา จังหวัดมหาสารคาม 
2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบานโนนสระพัง ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 

ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง        
  1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ขึ้นไปที่อาศัยอยูในชุมชนบานโนนสระพัง ตําบล       
โนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 196 คน      
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่มีอายุต้ังแต 18 ขึ้นไปที่อาศัยอยูในชุมชนบานโนนสระพัง ตําบล   
โนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 132 คน ไดมาจากการหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามา
เน (Taro Yamane, 1973: 272) 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย         
 ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
บานโนนสระพัง ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม โดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ 
(Check List) 
     ตอนที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบานโนนสระพัง ตําบลโนนภิบาล 
อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอรท 
(Likert) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล        
 ไดแก การเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยเก็บจากกลุมตัวอยางจํานวน
132 คน หลังจากนั้นผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดไปสูการวิเคราะหขอมูลตอไป 

4. การวิเคราะหขอมูล          
  4.1 นําแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณในการตอบแบบสอบถามแลวนํามาลงรหัส
ขอมูลและนํามาวิเคราะห ประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอในรูป
ตารางประกอบ 

   4.2 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ (Check List) วิเคราะห
ขอมูลโดยแจกแจงความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

    4.3 วิเคราะหขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบานโนนสระพัง ตําบล      
โนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 

    4.4 ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามโดย
ใชสถิติ t - test สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรตนที่มี 2 กลุมที่ระดับนัยสําคัญ .05 และใชสถิติ F - test 
สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรตนที่มี 3 กลุมขึ้นไปที่ระดับนัยสําคัญ .05  

5. สถิติที่ใชในการวิจัย         
  5.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ (Percent) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
      5.2 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียทั้ง 2 กลุมดวยคาที (t-test) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

   5.3 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียตั้งแต 2 กลุมขึ้นไปดวยคา (F-test) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 
ผลการวิจัย 

 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบานโนนสระพัง ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัด
มหาสารคาม สามารถจําแนกผลการวิจัยได ดังน้ี 
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1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม       
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 65.90) ซึ่งมีอายุมากกวา 60 ป (รอยละ 28.00)     
มีระดับการศึกษาประถมศึกษา (รอยละ 48.50) และสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร (รอยละ 71.20) 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบานโนนสระพัง ตําบล
โนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม         
 ผลการศึกษาพบวา ประชาชนในชุมชนบานโนนสระพังสวนใหญมีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน
ในชุมชนบานโนนสระพัง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปนรายดาน เห็นวาประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับมาก 1 
ดาน ไดแก ดานการกําจัดขยะมูลฝอย และประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน โดยเรียงจากมากไปหานอย 
ไดแก ดานการเก็บขนขยะมูลฝอย ดานการคัดแยกขยะมูลฝอย และดานการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ตามลําดับ 
 3. ผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบานโนนสระพัง 
ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม        
 ผลการศึกษาพบวา ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบานโนนสระพัง ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัด
มหาสารคาม สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบานโนนสระพัง ตําบลโนนภิบาล อําเภอ
แกดํา จังหวัดมหาสารคาม 

พบวา ประชาชนในชุมชนบานโนนสระพังสวนใหญเห็นวา การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชน
บานโนนสระพัง ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานอยูในระดับมาก 1 ดาน ไดแก ดานการกําจัดขยะมูลฝอย และอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน ไดแก ดานการเก็บขนขยะมูล
ฝอย ดานการคัดแยกขยะมูลฝอย และดานการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยตามลําดับ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบานโนนสระพัง ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัด
มหาสารคาม ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกตางกัน 
 พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน
ในชุมชนบานโนนสระพัง ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม พบวา โดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล   

การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบานโนนสระพัง ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัด
มหาสารคาม อภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 

1. การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนบานโนนสระพัง ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา 
จังหวัดมหาสารคาม          
 พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปนรายดาน เห็นวาประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับมาก 1 ดาน 
ไดแก ดานการกําจัดขยะมูลฝอย และประชาชนมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก 
ดานการเก็บขนขยะมูลฝอย ดานการคัดแยกขยะมูลฝอย และดานการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจยัของนันทพร  มณีรัตน (2551: 55-62) ไดศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในครอบครัวของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
เกาะแกว อําเภอเสลภูม ิจังหวัดรอยเอ็ด พบวา ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในครัวเรือนและมีการศึกษาขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ยังสอดคลองกับงานวิจัยของปยภัทร  สายนรา (2552: 90-92) ไดศึกษาการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชน: กรณีศึกษาชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 1 เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 1 เทศบาล
นครอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและยังสอดคลองกับงานวิจัยของจิรพัฒน  หงสทอง (2553: 79-80)       
ไดศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลบึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัด
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หนองคาย พบวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลบึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 2. ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในชุมชนบานโนนสระพัง ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม    
 พบวา ทั้งโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนันทพร  มณีรัตน (2551: 55-62)     
ไดศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในครอบครัวของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา 
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน เม่ือพิจารณาโดยรวมและรายดานจําแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพหลักของครัวเรือน
ที่ตางกัน ประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของปยภัทร  สายนรา 
(2552: 90-92) ไดศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชน: กรณีศึกษาชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว 1 
เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบวาประชาชนที่มีเพศและการศึกษาตางกัน มีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยและ
การมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกันมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย
ไมแตกตางกัน แตมีวิธีจัดการขยะมูลฝอยที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวา ประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ที่
ไมไดระบุ (เชน พอบาน แมบาน ขาราชการเกษียณอายุ ฯลฯ) มีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพสูง และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของจิรพัฒน  หงษทอง (2553: 79-80) ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาลตําบลบึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย พบวา ประชาชนที่มีอายุระหวางอายุแตกตางกันมีสวน
รวมในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลบึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการการมีสวนรวมในการตัดสินใจและดานการสวนรวมในการดําเนินงานมีสวนรวมในการ
จัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน สวนรายดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 

  
ขอเสนอแนะ  

  1. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
    1.1 จากการศึกษาแมวาประชาชนจะมีความรูในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในระดับปานกลาง 
แตเจาหนาที่ผูเก่ียวของก็ควรใหความรูความเขาใจแกประชาชนใหถูกตองในสวนที่ประชาชนยังไมเขาใจไมถูกตอง 
    1.2 ควรสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนมากขึ้น โดยเนนใหประชาชนเห็นวาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเปนหนาที่ของประชาชนทุกคน เพราะ
ประชาชนเปนผูผลิตและไดรับผลกระทบโดยตรงไมควรปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานเพียงฝายเดียว 
    1.3 ควรจัดสงเสริมใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมโดยการจัดประชาคมการเปดรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนการปรึกษาหารือรวมวางแผน การรวมปฏิบัติและวางระบบการควบคุมกํากับนาจะเปนแนวทางการนําไปสูการมี
สวนรวมที่ดี 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

    2.1 จากการศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนจึงควรศึกษาเพิ่มเติมใน
เรื่องการสงเสริมความตระหนักและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่อ่ืนในชุมชน เชน สถานที่ทํางานเพื่อสามารถนํา
ขอมูลมาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

    2.2 ควรทําวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอันจะ
นําไปสูการปรับเปล่ียนการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่ถูกตองใหตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 

    2.3 หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะแยกประเภทไวสําหรับประชาชนในพื้นและมี
กิจกรรมมีการสรางแรงจูงใจใหกับประชาชนในพื้นที่ เชน ทําใหมีการประกวด การมอบรางวัล การมอบใบประกาศเกียรติคุณ
สําหรับครัวเรือนที่จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนไดถูกตองอันจะสงผลดีตอชุมชนตอไป 

    2.4 ควรสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนมากขึ้น โดยเนนใหประชาชนเห็นวาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเปนหนาที่ของประชาชนทุกคน เพราะ
ประชาชนเปนผูผลิตและไดรับผลกระทบโดยตรงไมควรปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานเพียงฝายเดียว 
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กิตติกรรมประกาศ 
  วิจัยฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปไดดวยความอนุเคราะหอยางดีย่ิงจากบุคลากรหลายฝาย ผูวิจัยขอขอบคุณชาวบานโนน
สระพัง ตําบลโนนภิบาล อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม ที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนกับงานวิจัยฉบับน้ี จนกระทั่งงานวิจัย
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ประโยชนและคุณคาจากงานวิจัยน้ี ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ที่มีสวนให
ชีวิตและปญญาแกผูวิจัยจนประสบผลสําเร็จ 
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ 

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

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

วารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมและเผยแพร

ผลงานที่เก่ียวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร โดยลักษณะของผลงานที่รบัการตีพิมพ คือ บทความวิจัย บทความวิชาการ บท

วิจารณหนังสือ หรือบทความปรทิัศนหนังสือ เปนตน วารสารสังคมศาสตร มีกําหนดการออกเลมวารสารเปนรายไตรมาสปละ 

4 ฉบบั ดังนี้           

  ฉบบัที่ 1 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม      

  ฉบบัที่ 2 ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน      

  ฉบบัที่ 3 ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน      

  ฉบบัที่ 4 ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม      

 การตีพิมพเผยแพรผลงานกับวารสารสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             

มีขอกําหนด ดังนี้ 

          1. เปนบทความที่เกี่ยวของกับ 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชาสหวิทยาการดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร และจะตองเขียนบทความตามแบบฟอรมของ

วารสารสังคมศาสตรที่กําหนดใหเทาน้ัน เชน มีชื่อและที่อยูผูนิพนธครบถวน, มีบทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ, มี

เอกสารอางอิงเปนรูปแบบเดียวกัน เปนตน (สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดในระบบฐานขอมูลออนไลน)   

  2. เปนบทความที่ไมเคยไดรับการตพีิมพในหนังสือ วารสาร และอ่ืนใดมากอน   

  3. บทความจะตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามที่กองบรรณาธิการคัดสรรตรง

ตามสาขาวิชาและไมมีสวนไดสวนเสียกับเจาของผลงานหรือผูนิพนธ ไมนอยกวา 2 คน ลงความเห็นวาผลงานมีคุณภาพสมควร

ลงตีพิมพในวารสารได          

  4. กองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาการลงตีพิมพในวารสารภายหลังจากกองบรรณาธิการได

พิจารณาบทความในเบื้องตนแลว         

  5. หากบทความใดไดรับการพิจารณาตีพิมพ เจาของผลงานหรือผูนิพนธจะตองแกไขตนฉบับใหเสร็จและ

สงคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธ์ิการตีพิมพ     

  6. ผูสงบทความจะตองสงผานระบบออนไลนของเว็บใซตวารสารสังคมศาสตรเพือ่การพัฒนาทองถิ่น 

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

ควรมียอหนาเดียว 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) 

 อธิบายเคร่ืองมือและวิธีการดําเนินการวิจัยใหกระชับและชัดเจน 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 

โดยใชตัวอักษร 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 

ตัวธรรมดา 

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 ควรจะมีเพื่อแสดงคําขอบคุณสําหรับแหลงทุนสนับสนุนหรือผูชวยเหลืองานวิจัย โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK 

ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

เอกสารอางอิง (Reference) (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

 ตามตัวอยาง ดังน้ี โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

อางอิงจาก รูปแบบและตัวอยาง 
วารสารและนิตยสาร ช่ือผูแตง. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อเรื่อง ช่ือวารสาร, ปที่ (ฉบบัที่), หนาแรก-หนาสุดทาย  

ตัวอยาง: 
สุชาดา ต้ังทางธรรม. (2545). การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ: กรณีโรงงานยาสูบ 
           กระทรวงการคลัง. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 15(3), 23-37. 

บทความวารสารออนไลน ช่ือผูแตง. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อเรื่อง ช่ือวารสาร. ปที่ (ฉบบัที่), หนาแรก-หนาสุดทาย 
เว็บไซต 
ตัวอยาง: 
Al-Hawarmdeh, S. (2002). Knowledge management: Rethinking information 
           management and facing the challenge of massaging tacit knowledge. 
           Information Research. 8(1), paper no.143 (October). Retrived from 
           http://InformationR.net/ir/8-1/paper143.html 

หนังสือ ช่ือผูแตง. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: ปทีพ่ิมพ. 
ตัวอยาง: 
นิศา ชูโต. (2545). การวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ 
Streibel, B. J. (2003). The manager's guide to effective meetings. 
           NewYork: McGraw-Hill. 
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ชุดวิชามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

ช่ือผูแตง. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อหนวยการสอน ช่ือชุดวิชา. (หนวยที่, หนา) สถานที่พิมพ: 
สาขาวิชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช 
ตัวอยาง: 
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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:....................................................... 

บทคัดยอภาษาไทย (TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

 ตัวอยางการจัดทําเอกสารตนฉบับ ควรปฏิบัติโดยเครงครัด บทคัดยอ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ควรมียอหนาเดียว ความยาวไมเกิน 300 คํา บทคัดยอภาษาไทยใหจัดหัวขอบทคัดยอไวดานซายของกระดาษ โดยใหเขียนเปน

ความเรียง โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

คําสําคัญ: (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

Abstract (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

 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  

Keyword: (Font TH SarabunPSK 14 Point size) 

 By character TH SarabunPSK 14 point size. 

บทนํา (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

          เปนสวนของความสําคัญที่นําไปสูการวิจัยสรุปความเปนมาและความสําคัญของปญหา และไมควรใสตารางหรือ

รูปภาพ โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

เนื้อเรื่อง/บทวิเคราะห (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

 เปนสวนของเนื้อที่ผูนิพนธหรือผูเขียนตองวิเคราะห/สังเคราะหองคความรูของเน้ืองาน โดยใชตัวอักษร TH 

SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

แบบฟอรมการเขียนบทความวิชาการ 
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วารสารสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 3 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562                

48 

สรุป (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

 สรุปสาระสําคัญที่ไดจากเนื้องานอยางชัดเจน โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

เอกสารอางอิงทายบทความ (Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวหนา) 

ตามตัวอยาง ดังน้ี โดยใช Font TH SarabunPSK 14 Point ตัวปกติ 
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เว็บไซต 
ตัวอยาง: 
Al-Hawarmdeh, S. (2002). Knowledge management: Rethinking information 
           management and facing the challenge of massaging tacit knowledge. 
           Information Research. 8(1), paper no.143 (October). Retrived from 
           http://InformationR.net/ir/8-1/paper143.html 

หนังสือ ช่ือผูแตง. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ: ปทีพ่ิมพ. 
ตัวอยาง: 
นิศา ชูโต. (2545). การวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ 
Streibel, B. J. (2003). The manager's guide to effective meetings. 
           NewYork: McGraw-Hill. 

ชุดวิชามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

ช่ือผูแตง. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อหนวยการสอน ช่ือชุดวิชา. (หนวยที่, หนา) สถานที่พิมพ: 
สาขาวิชา มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรรมาธิราช 
ตัวอยาง: 
ชุษณะ รุงปจฉิม. (2539). แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและ 
           ภัตตาคาร. ในเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศในงานโรงแรม 
           และภัตตาคาร. (หนวยที่ที ่1, หนา 1-36). นนทบุร:ี สาขาวิชา 
           มนุษยนิเวศศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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หรือสัมมนาทางวิชาการ 
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           กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
Deci, E. L., & Ryan, R.M. (1991). A motivational approach to self: 
           Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium    
           on Motivation: Vol.38. Perspectives on Motivation (pp.237-288).  
           Lincoln: University of Bebraska Press. 

วิทยานิพนธ ช่ือผูแตง. (ปทีพ่ิมพ). ชื่อวิทยานิพนธ. ช่ือปริญญา, สาขาวิชา คณะ, มหาวิทยาลัย.  
ตัวอยาง: 
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วันเพ็ญ สงเสริมทรัพย. (2539). การจัดระบบองคการมหาชนอิสระชนใน กระบวนการ 
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1. บทคัดยอภาษาไทย (TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวหนา) 

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

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

โดยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา 

 

2. Abstract (TH SarabunPSK 14 point size) 

 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 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 
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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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