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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย และคณาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้
ค าแนะน าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.ไพรัช  พื้นชมภู อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่กรุณาให้ความรู้ 
ค าแนะน า ค าปรึกษา และตรวจแก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ 
โอกาสนี้ 
 ขออนุโมทนาขอบคุณ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความ
เมตตาในการตรวจสอบข้อบกพร่องจนท าให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ไปด้วยดี 

ขออนุโมทนาขอบคุณ รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์, นายเอี่ยม อามาตย์มูลตรี และ     
นายอานันท์  มารศรี ผู้เช่ียวชาญ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญพิจารณาเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
ท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์  
 ขออนุโมทนาขอบคุณ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant interview) ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ทุกท่านที่กรุณาในด้านการให้ข้อมูล และการเก็บข้อมูลในการวิจัย จนท าให้
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์  
 ขออนุโมทนาขอบคุณ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกท่านที่กรุณาให้
ความรู้ทางวิชาการ ต ารา เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท าวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความร่วมมืออ านวย
ความสะดวกเป็นอย่างดี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าวนามมา ณ โอกาสนี้ ได้มีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล ให้ก าลังใจและคอยช่วยเหลือสนับสนุน 
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บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, (RESIDENTS’ OPINIONS ON 
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วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) ทั้งเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบ
อาชีพ ต่างกัน  และ3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ตามบัญชีรายช่ือ จ านวน 3,556 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตามสูตรของทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติการทดสอบ ได้แก่การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA / F-test) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ส่วนในการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
สัมภาษณ์ผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant Interview) เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) จ านวน 11 คน ได้แก่  ก านันต าบลพลับพลา และผู้ใหญ่บ้านทั้งสิบหมู่บ้าน 
เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  (Semi-structured or guided 
interviews) กล้องถ่ายรูป และเทปบันทึกเสียง   

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทั้งสามด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ตามล าดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และ3) ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาที่ได้
จากการวิจัยครั้งนี้ ล าดับความถ่ีสูงไปหาต่ า สามอันดับแรก คือ ควรส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการ
สังคมให้กับผู้สงูอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้เพียงพอ ควรส่งเสริม
อาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน ให้มากยิ่งข้ึน และควรส่งเสริมสร้างถนนการเกษตร
ให้เพียงพอ 
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The thesis was derived from mixed methods of the qualitative research and 

quantitative one with the purposes: 1) to study residents’ opinions on carrying out 
tasks of Tambon Phabphla Administrative Organization in Chiang Khwan district of Roi Et 
province, 2) to draw comparisons between their opinions as such and differences of their 
genders, ages, educational backgrounds and occupations, 3) to examine their suggestions as 
guidelines on carrying out its tasks.  Populations and samplers included 3,556 eligible voters 
in constituencies under jurisdiction of the said organization. The sampling groups were set 
through Taro Yamane’s table, earning 360 subjects. The instrument used for the research 
was the five-rating scale questionnaire, in which the whole questions possessed the reliability 
at 0.94. Descriptive statistics for processing data encompassed: frequencies, percentages, 
means, standard deviations, t-test and F-tests (One-way ANOVA) by making use of the ready-
made computer software package. As for populations used for the qualitative research, key 
informants formed of the target group with purposive sampling. They comprised one 
village headman chief and 10 village headmen to their ten villages, who were interviewed in 
depth. Research devices were the semi-structured interview form, a camera and 
recorder. 

Research findings. 1) Their opinions on carrying out the above organization’s 
tasks have been rated at the moderate scale in the overall aspect, as has each of three 
aspects taken into consideration. Of all three aspects in the descending order of 
means, they have to do with: infrastructures, economy and society respectively. 2) 
The hypothesis testing results have shown that their opinions and differences of 
genders, ages, educational backgrounds and professions are dissimilar in the overall 
aspect and a single one. That is why they are not in conformity with the established 
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hypotheses. 3) Guideline suggestions for enhancing its tasks in the descending order 
of first three frequencies are that authorities ought to: promote provisions of 
sufficient social welfares to the senior, fatal patients, the have-nots, the crippled and 
the underprivileged; increasingly promote various occupations so as to solve 
problems of unemployment in communities, promote road constructions in order to 
suffice to agriculture. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดหน้าที่ 
ในมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ดังนี ้(1) จัดให้มีและบ ารงุรักษาทางน้ าและทางบก (2) รักษา
ความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล (3) ป้องกันโรค
และระงับโรคติดต่อ (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต 
อบต. (มาตรา 68) ดังต่อไปนี ้(1) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (2) ให้มีและบ ารุงการ
ไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (3) ให้มีและบ ารงุรักษาทางระบายน้ า (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การ
กีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (6) 
ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (8) การ
คุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอนัเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
องค์การบรหิารสว่นต าบล (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (12) 
การท่องเที่ยว (13) การผังเมือง อ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารสว่นต าบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่
เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะด าเนิน
กิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหน้า
ตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้
กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไป
ประกอบการพิจารณาด าเนินกจิการ (มาตรา 69) (กรมการปกครอง กองราชการส่วนต าบล, 2548, หน้า 
108).  

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีครัวเรือน 1,155
ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น 4,722คน แยกเป็นชาย จ านวน 2,333 คน หญิง จ านวน 2,389คน มีความ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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หนาแน่น 5.8คน/ตารางกิโลเมตร  และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3,556 คน แยกเป็นเพศชาย  จ านวน 1,810 คน และเพศหญิง จ านวน 1,746 คน 
ปัจจุบันการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มุ่ง
ด าเนินงานในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ด้านคุณภาพชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนีเ้พื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบมีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน และได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด แต่การด าเนินงานโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม ปัจจุบันยังไม่อาจทราบได้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพราะยังไม่ได้
ตรวจสอบถามความคิดเห็นจากภาคประชาชน อย่างแน่ชัด และที่ส าคัญยังไม่มีการวิจัยที่แน่นอน 

จากปัญหาดังทีไ่ด้กลา่วมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชน
ทีมีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อน า
ผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เปน็ข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางพัฒนาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และท าให้ประชาชน
มีความพึงพอใจ มากยิ่งข้ึนต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบ
อาชีพ ต่างกัน 

1.2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

1.3.2 ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

1.3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
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1.3.4 ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยก าหนดรูปแบบ

เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงประมาณ (Quantitative Research) 
ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ผู้วิจัยได้ ใช้วิธีวิจัยเชิงประมาณ ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
  1) ขอบเขตด้านประชากร  

ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายช่ือ จ านวน 3,556 คน 

2) ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ในสามด้าน ได้แก่  
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2) ด้านสังคม  
3) ด้านเศรษฐกิจ 

3) ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.4.2 ขอบเขตการวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
ผู้วิจัยได้ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หรือผูรู้้ (Key Informants)  
ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอย่างดี ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 11 คน ได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้านต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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2) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) คือ แบบสัมภาษณ์ 

เครื่องบันทึกเสียง (Tape Record) และกล้องบันทึกภาพ 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ท าให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  
1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประกอบอาชีพ ต่างกัน 

1.5.3 ท าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกับแนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

1.5.4 น าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางพัฒนาการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล มากยิ่งข้ึน 

 

1.6 นิยามศัพทเ์ฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางด้านความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ของบุคคลที่มีต่อ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ด้วยการพูด หรือเขียน ภายใต้พื้นฐานของความรู้.ประสบการณ์
และสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น.เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ ซึ่งความคิดเห็นนั้น อาจจะเป็นไป
ในทางเห็นด้วย เฉยๆ หรือไม่เห็นด้วยก็ได้ 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายช่ือ จ านวน 3,556 คน 

การด าเนินงาน หมายถึง การด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
และพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าข้ึน เพื่อด าเนินงานแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายตามที่ได้แถลงไว้ และต้องมีการด าเนินจนสามารถท าให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงสุด 
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ความคิดเห็นต่อการด าเนิน งานขององค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง การแสดงออก
ทางด้านความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ในสามด้าน ได้แก่  

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หมายถึง การแสดงออกทางด้านความรู้สึกนึกคิด ความ
เช่ือ ในการด าเนินงานการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน การก่อสร้างร่องน้ าคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน  การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างให้กับหมู่บ้าน การลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน และ
ระหว่างหมู่บ้าน การซ่อมแซมลงหินลูกรังให้กับพื้นที่ช ารุด  และการส่งเสริมสร้างถนนท าการเกษตร 

2) ด้านสังคม หมายถึง การแสดงออกทางด้านความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ในการ
ด าเนินงานแนวทางด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม แนวทางด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ แนวทางด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  และแนวทาง ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การแสดงออกทางด้านความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือในการ
ด าเนินงานการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในสาขาและแขนงต่างๆ การยกระดับรายได้ในการ
ประกอบอาชีพอิสระ การส่งเสริมการตลาดชุมชน สิ้นค้าพื้นเมืองให้มีคุณภาพ การสนับสนุนกิจการ
ร้านค้าชุมชนให้มีรายได้เพิ่ม การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริม และพัฒนา
กองทุนกลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคง การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ  เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน และ
การส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลที่จัดตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2546 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถ่ิน โดยราษฎรเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้านเข้า
ไปเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของต าบล
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ในที่นี้หมายถึง องค์การบริหารสว่นต าบลพลบัพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด  

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง สถานภาพข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ประกอบด้วย ดังนี้ 

1) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่ง
ออกเป็นสองเพศ คือ (1) เพศชาย และ(2) เพศหญิง 

2) อายุ หมายถึง ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับ วิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ 
แบ่งเป็นสามช่วงอายุ คือ (1) 18 – 35 ปี (2) 36 - 45 ป ีและ  (3) 46 ป ีข้ึนไป 
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3) ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็นสามระดับการศึกษา คือ (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า และ(3) อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 

4) ประกอบอาชีพ หมายถึง กลุ่มการประกอบอาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส าหรับ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็นสี่กลุ่มอาชีพ คือ (1) เกษตรกรรม (2) รับจ้าง/ลูกจ้าง (3) ค้าขาย/
ประกอบอาชีพส่วนตัว และ(4) รับราชการ/พนักงานของรัฐ  



 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
การวิจัย “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด”นี้ เพื่อให้การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้ศึกษาได้
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าเสนอประเด็นส าคัญตามล าดับดังต่อไปนี้ 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการการด าเนินงาน 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 2.4 สภาพพื้นที่ใช้ในการวิจัย 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
 ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกที่เกิดจากความรู้สึกภายในต่างๆ ซึ่งความรู้สึกภายในนั้นอาจ
เป็นเพียงเจตคติหรือความเช่ือหรือความนิยมที่ได้แสดงออกมาโดยการพูดหรือการเขียน  ซึ่งในการ
แสดงออกนี้จะต้องอาศัยพื้นความรู้ ประสบการณ์ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ก่อนที่จะมีการ
ตัดสินใจแสดงออกมา ซึ่งแต่ละคนอาจจะมีคนเห็นเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวน
เอกสารแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น ทั้งจากนักวิชาการไทยและต่างประเทศ ได้ให้แนวความคิดไว้
ดังนี ้ 

2.1.1 ความหมายของความคิดเห็น 
 จากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับความคิดเห็นไว้หลายท่าน 
ดังนี ้

สุพัตรา สุภาพ (2515, หน้า 132) กล่าวว่า “ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของบุคคลหรือ
กลุ่มคนที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยเฉพาะการพูดหรือการเขียน ซึ่งในการแสดงออกนี้จะต้องอาศัยพื้น
ความรู้ ประสบการณ์และพฤติกรรมระหว่างบุคคล ก่อนที่จะมีการตัดสินใจแสดงออก ซึ่งการ
แสดงออกนี้อาจได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากผู้อื่นก็ได้” 
 สุรางค์ จันทน์เอม (2520, หน้า 43) ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า “เป็นความรู้สึกที่
เกิดข้ึนจากการรับรู้ (Perceive) ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้น ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่ หรือ
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อาจเห็นด้วยตามทัศนคติ คือ การที่บุคคลมีความรู้สึกทั่ว ๆ ไปต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนความคิดเห็นคือ
การอธิบายเหตุผลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ” 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ และฐิติพงษ์ ธรรมานุสรณ์ (2522, หน้า 34) อธิบายว่า ความคิดเห็น 
คือการแสดงออกซึ่งวิจารณญาณที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ความคิดเห็นของบุคคลเปลี่ยนไป
ตามข้อเท็จจริง (fact) และทัศนคติ (attitude) ของบุคคลในขณะที่ทัศนคติแสดงความรู้สึกทั่วๆ ไป
เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ความคิดเห็นจะเป็นการอธิบายเหตุผลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะ ความ
คิดเห็นเกิดจากการแปลข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ได้พบเห็น แต่ลักษณะการแปลข้อเท็จจริงนั้นย่อมแปรไป
ตามทัศนคติของแต่ละบุคคล  
 วิรัชฎ์ คงคะจันทร์ (2524, หน้า 17) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า “การแสดงออก
ของทัศนคติโดยค าพูด” 

ราชบัณฑิตสถาน (2532, หน้า 246) ได้บัญญัติค าว่า “ความคิดเห็นซึ่งตรงกับค าว่า 
Opinion ในภาษาอังกฤษไว้ว่า หมายถึง 

 1) ข้อพิจารณาเห็นว่าเป็นจริงจากการใช้ปัญญาความคิดประกอบ  ถึงแม้จะไม่ได้อาศัย
หลักฐานพิสูจน์ยืนยันได้เสมอไปก็ตาม 

 2) ทัศนะหรือประมาณการเกี่ยวกับปัญหาหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 
 3) ค าแถลงที่ยอมรับนับถือกันว่า เป็นผู้เช่ียวชาญในหัวข้อปัญหาที่มีผู้น ามาขอปรึกษาค า 

ว่า ความคิดเห็น มีความหมายใกล้เคียงกับค า ว่า ทัศนคติ ซึ่งมีค า อธิบายไว้ว่า คือ แนวโน้มที่บุคคล
ได้รับมาหรือเรียนรู้มาและกลายเป็นแบบอย่างในการแสดงปฏิกิริยาสนับสนุน  หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อ
บางสิ่งบางอย่างหรือต่อบุคคลบางคนแสดงออกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความรู้สึกภายในของตน และการแสดงความคิดเห็นน้ี อาจจะได้รับการยอมรับจากผู้อื่นหรือไม่ก็ได้” 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2538, หน้า 735)ได้กล่าวว่า ความเห็น (ทิฏฐิ) หมายความ
รวมถึง ความเช่ือถือ ลัทธิ ทฤษฎี ความเข้าใจตามนัยเหตุผลข้อที่เข้ากับความเข้าใจของตน หลักการที่
เห็นสมควร ข้อที่ถูกใจ ข้อที่เชิดชูเอาไว้ ความใฝุนิยมหรือที่ปัจจุบันเรียกว่าค่านิยม รวมไปถึง
อุดมการณ์ แนวทัศนะในการมองโลกและชีวิต ที่เรียกว่า โลกทัศน์และชีวทัศน์ต่างๆ ตลอดจนทัศนคติ
พื้นฐานที่สืบเนื่องจากการเก็บความเข้าใจและความใฝุนิยมเหล่านั้น ถ้าจะจัดเข้าเป็นพวกๆ ก็คงมี 2 
ระดับ คือ ความเห็น ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า ดี ไม่ดี ควรจะเป็น เป็นต้น 
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2540, หน้า 44) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า เป็นการ
แสดงออกทางด้านทัศนคติอย่างหนึ่ง การแสดงความคิดเห็นมักจะมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบและเป็น
ส่วนที่พร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก 
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 พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช และคณะ(2541, หน้า 15) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า 
“ความคิดเห็น คือ ความโน้มเอียง (Predisposition) ที่เกิดจากการเรียนรู้ เพื่อที่จะตอบสนองต่อวัตถุ
หนึ่งอาจจะออกมาในลักษณะที่คิดเห็นหรือไม่คิดเห็นต่อวัตถุนั้นได้”  

ชาติชาย โทนุสินธิติ (2541, หน้า 10) ให้ความหมายว่า “ความคิดเห็นเป็นการแสดงออก
ของแต่ละบุคคลในอันที่จะพิจารณาถึงข้อเท็จจริงอย่างใดอย่า งหนึ่งหรือเป็นการประเมินผล 
(Evaluation) สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อม (Circumstances) ต่าง ๆ หรือเป็นการ
แสดงออกถึงการลงความเห็นของบุคคลหนึ่งในข้อเท็จจริง” 
 ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542, หน้า 130) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความคิดเห็น
(Opinion) ไว้ว่า1) ข้อพิจารณาเห็นว่าเป็นจรงิจากการใช้ปัญญาความคิดประกอบ ถึงแม้จะไม่ได้อาศัย
หลักฐานพิสูจน์ยืนยันได้เสมอไปก็ตาม และ2) ทัศนะ ประมาณการที่เกี่ยวกับปัญหาหรือประเด็นหนึ่ง 
เช่น ทัศนะเกี่ยวกับความเหมาะสมของนโยบายวางแผนครอบครัว 

สมยศ อักษร (2546, หน้า 12) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไว้ ดังนี้ พจนานุกรม
ศัพท์สังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า “ความคิดเห็นเป็น
ข้อพิจารณาเห็นว่าเป็นจริงจากการใช้ปัญญา ความคิดประกอบ ถึงแม้จะไม่ได้อาศัยหลักฐานพิสูจน์
ยืนยันได้เสมอไปก็ตาม และอีกความหมายหนึ่ง คือ ทรรศนะ หรือประมาณการเกี่ยวกับปัญหา หรือ
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง” 

สวัสดิ์ นาสมฝัน (2550, หน้า 6) ได้สรุป ความคิดเห็น ไว้ว่า “เป็นความเช่ือที่ไม่ตั้งอยู่บน
ความแน่นอน หรือความรู้ที่แท้จริง แต่ตั้งอยู่ที่จิตใจ ความคิดเห็น และการลงความเห็นของแต่ละ
บุคคลที่ว่าน่าจะเป็นจริง หรือน่าจะตรงตามที่คิดไว้” 

สุชา จันทน์เอม (2524, หน้า 37) กล่าวว่า ความคิดเห็นคือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
หนึ่ง แต่เป็นลักษณะที่ไม่ลึกซึ้งเหมือนทัศนคติ คนเราจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไป ความคิดเห็น
เป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติ 

บุญเรียง ขจรศิลป์ (2534, หน้า 9) กล่าวว่า “ความคิดเห็น เป็นการแสดงความรู้สึก ความ
เช่ือของบุคคลแต่ละคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสิ่งนั้นอาจเป็นบุคคล กลุ่มคน หรือสถานการณ์ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ จากการใช้สติปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นเป็น
ส่วนช่วยในการแสดงความเห็นซึ่งอาจเป็นการพูดหรือเขียน อาจถูกต้องและได้รับการยอมรับหรือไม่ก็
ได้ ความคิดเห็นจึงไม่ถาวร และมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา สถานการณ์ หรือมีข้อเท็จจริง
ปรากฏข้ึนมา” 

โยธิน ศันสนยุทธ และจุมพล พูลภัทรชีวิน (2529, หน้า 56) ได้ให้ความหมายของความ
คิดเห็นว่า “เป็นการแสดงออกทางถ้อยค า (Verbal Expression) เกี่ยวกับทัศนคติค่านิยมและความ
เช่ือถือ ความคิดเห็นดังกล่าวอาจประกอบด้วยองค์ประกอบทางอารมณ์ หรือพฤติกรรมด้วยก็ได้”  
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ชาญชัย เทียนชัย (2541, หน้า 28) ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งซึ่งมีผลมาจากความเช่ือ ความคิด และทัศนคติ ซึ่งต้องอาศัยพื้นความรู้ ประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อม เป็นเครื่องช่วยในการพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจแสดงออกมา  การแสดงความเห็น
อาจจะเป็นไปทางเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในสิ่งนั้นก็ได้ และปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นต่าง ๆ นั้น 
ประกอบด้วยสิ่งส าคัญ ๆ คือ ภูมิหลัง ความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม  

สรุปได้ว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ด้วยการพูด หรือเขียน ภายใต้พื้นฐานของความรู้.ประสบการณ์
และสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น.เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ ซึ่งความคิดเห็นนั้น อาจจะเป็นไป
ในทางเห็นด้วยเฉย ๆ หรือไม่เห็นด้วยก็ได้ 
 2.1.2 ลักษณะของความคิดเห็น  

ความคิดเห็น เป็นเรื่องของความรู้สึก การตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ โดยเห็นได้จากการที่
นักวิชาการได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันไป ความคิดเห็นมีลักษณะในทิศทาง 2 มิติ ดังนี ้ 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2529, หน้า 92) ได้กล่าวว่า “ลักษณะของความคิดเห็นจะเป็น 2 มิต ิ
คล้ายๆ กับวัตถุ ซึ่งเป็นมิติความกว้างและมิติความยาว ลักษณะของความคิดเห็นจะประกอบด้วยมิติ 
มีลักษณะดังต่อไปนี้  

1) ทิศทางมีอยู่ 2 ทิศทาง คือ ทางบวกและทางลบ ทางบวก ได้แก่ ความรู้สึกหรือ
ท่าทางในทางที่ดี ชอบหรือพึงพอใจ ส่วนทางลบ ก็เป็นไปทางตรงกันข้าม ได้แก่ ความรู้สึกหรือท่าทาง
ในทางที่ไม่ดี ไม่ชอบและไม่พึงพอใจ  
  2) ความเข้มข้นมีอยู่ 2 ขนาด คือ ความเข้มข้นมาก และความเข้มข้นน้อย เช่นบาง
คนมีความรู้สึกชอบสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก แต่บางคนมีท่าทีใฝุต่ ามากๆ ถ้าบุคคล
มีความคิดเห็นที่มีความเข้มข้นมาก จะเป็นอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น 

นวม สงวนทรัพย์ (2535, หน้า 77) ได้สรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นว่า ความคิดเห็นมีลักษณะ
ส าคัญ 3 ประการ คือ  

1) ความคิดเห็น คือ ความพร้อมทางจิตหรือระบบประสาท  กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ความคิดเห็น คือ การแสดงออกแห่งภาพทางสมองทางจิตเกี่ยวกับวัตถุ ปัจเจกชน และสถานการณ์
ต่างๆ  

2) ความคิดเห็นไม่ใช่สิ่งติดมาแต่ก าเนิด หากเป็นการเรียนรู้ของมนุษย์  
3) ความคิดเห็นท าหน้าที่กระตุ้นหรือเร้าให้บุคคลควรประพฤติ หรือแสดงปฏิกิริยา

ในอาการอย่างใดอย่าหนึ่งต่อปัจเจกชน วัตถุ หรือสถานการณ์ต่างๆ  
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 สรุปได้ว่า ลักษณะความคิดเห็น จะแสดงออกมาต่อสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน วัตถุหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ในแง่บวกและลบ คือ ความรู้สึกที่ดี-ไม่ดี ชอบ-ไม่ชอบ พอใจ-ไม่พอใจ ซึ่งเกิดจาก
การเรียนรู้ ประสบการณ์ สภาพแวดล้อมในสังคมนั้นๆ ที่กระตุ้นให้แสดงความรู้สึกนึกคิดออกมา 
 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีผู้กล่าวไว้หลายแนวคิดซึ่งจะ
ได้ศึกษาถึงแนวคิดการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ไว้ดังนี ้

2.2.1 ความหมายของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ฑิตยา สุวรรณะชฎ (2539, หน้า 8-9) กล่าวว่า การด าเนินงานเป็นกระบวนการในอันที่จะ 

สร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศ หรือสังคม หรือชุมชน ให้บรรลุเปูาหมายภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์เป็นพาหะสร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่เปูาหมายนั้น  
ประสิทธิภาพของกระบวนด าเนินงานนี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขา มุ่งประยุกต์ เช่น การบริหารโครงการ การให้การศึกษากับผู้เกี่ยวข้อง การ
ค้นคว้า เป็นต้น  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2540, หน้า 23) ได้กล่าวว่า ด าเนินงาน คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคมอย่างหนึ่ง ในลักษณะการดัดแปลงความจริงที่ด ารงอยู่ให้สอดคล้องกับเปูาหมายหรือ  
นโยบายที่ต้องการ  

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2540, หน้า 3) ได้กล่าวถึง ด าเนินงาน โดยแบ่งออกได้ ดังนี้  
1) ด าเนินงานคือการเปลี่ยนแปลงตามแผนหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีก าหนด ทิศทาง 

(Planned or Directed Change) นั่นคือด าเนินงานมิได้เป็นเรื่องตามธรรมชาติ หากเป็นความ 
พยายามของมนุษย์ พยายามที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน โดยก าหนดทิศทางหรือรายละเอียด 
เอาไว้ล่วงหน้าว่า จะพัฒนาอะไร พัฒนาอย่างไร ช้าหรือเร็วอย่างไร ใครจะเป็นผู้พัฒนา หรือถูกพัฒนา 
เป็นต้น  

2) เปูาหมายสุดยอดของด าเนินงานอยู่ที่คน คนเป็นทั้งผู้ถูกพัฒนา และผู้รับผลของ
ด าเนินงาน และมองคนเป็นกลุ่ม หรืออยู่ในกลุ่ม ดังนั้น ด าเนินงานคนจึงรวมถึงด าเนินงานทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม  

3) เปูาหมายของด าเนินงานคน กลุ่มคน หรือสังคม คือความกินดีอยู่ดีด้านต่างๆ 
หรือสภาพสังคมที่ดี ซึ่งรวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจ และการเมือง  
      อุทัย หิรัญโต (2515, หน้า 48) กล่าวถึง ค าว่า ด าเนินงาน (Development) เป็นด าเนินงาน
ตามอุดมคติย่อมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงใน 3 ลักษณะด้วยกัน คือ มีความเจริญเติบโต (Growth) มี
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การเปลี่ยนแปลงระบบ (System Change) และมีการวางแผน (Planned Change) ตาม
แนวความคิดนี้ด าเนินงานเกิดข้ึนจากกระบวนการของการวางแผนเพื่อให้มีความเจริญเติบโตใน
ทิศทางของการสร้างสภาวะทันสมัย (Modernization) การสร้างชาติ(Nation-Building) และความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Progress) ในขณะเดียวกันจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบไปพร้อมๆ กันกับความเจริญเติบโตด้วย กระบวนด าเนินงานนั้นการเปลี่ยนแปลง
หรือด าเนินงานจะเกิดข้ึนได้จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันท าให้เกิดด าเนินงานทั้งนี้และทั้งนั้นคง
จะต้องพิจารณาหรือค านึงหลักการที่ส าคัญต่อไปนี้ 

1) ความต้องการ (Needs) เพื่อที่จะให้เกิดการกระท า คือ  
             (1) การมีส่วนร่วม (Participation)  
              (2) การแจกจ่าย (Distribution) ผลการกระทบให้เท่าเทียมกัน 
              (3) การร่วมมือร่วมใจ (Integration) มีความสามัคคีช่วยกันท างาน 
              (4) การการะท าให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ (Penetration) ขอบเขตการบริหารการ 
ปกครอง 
             (5) ความถูกต้องตามกฎหมาย (Legitimacy) การท าให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรือการยอมรับว่าถูกต้อง 
              (6) เอกลักษณะ (Obstacles) หรือปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการวางแผน และ
การด าเนินการตามแผนพัฒนาควรจะได้รับการศึกษาวิเคราะห์วิจัย ให้เป็นที่เข้าใจอย่างแน่ชัดถูกต้อง
และครบถ้วน 
            2) ทรัพยากร (Resources) หมายถึง สิ่งที่จะต้องใช้ในการท างานเพื่อด าเนินงานเริ่ม
ตั้งแต่คน คุณภาพของคน ความรู้ ความสามารถ และทักษะของคน รวมทั้งทรัพยากรด้านอื่นๆ เช่น 
เงินงบประมาณ ทุน วัสดุเครื่องใช้เครื่องยนต์กลไกต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ินเพื่อน ามา
เปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ต่อท้องถ่ินด้วย เป็นต้น 
            3) ศักยภาพ (Potentialities) อันหมายถึง ความสามารถหรือพลังงานขององค์การ
ส่วนท้องถ่ินที่จะกระท าการต่างๆ ให้บรรลุผลในอนาคต องค์การที่จะสามารถท าการวางแผนและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาได้ดีนั้นจะต้องมีปัจจัยเหล่าน้ี คือ 
              (1) ความต่อเนื่องและความมั่นคงทางนโยบายของฝุายการเมือง 
              (2) ทรัพยากร 
              (3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

(4) ทักษะ (Skills)  
            4) ทุน (Capital) 
            5) ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (Technical Assistance)  
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การบริหารส่วนท้องถ่ินบนเปูาหมายวิธีการอย่างมีระบบที่แน่นอนในอันที่จะน าไปสู่
ด าเนินงานชาติบ้านเมืองเป็นส่วนรวม ปัจจัยส าคัญที่จะส่งเสริมให้ท้องถ่ินได้เข้ามามีบทบาทใน
ด าเนินงานประเทศอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลจ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งเหล่าน้ี 
              (1) การจัดระบบการปกครองและระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินที่
แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องรูปแบบของการบริหารส่วนท้องถ่ิน 
              (2) สร้างระบบและระเบียนตลอดจนข้ันตอนของด าเนินงานบทบาทของ
การบริหารส่วนท้องถ่ินร่วมกัน 
              (3) สร้างสภาวะผู้น าในท้องถ่ิน โดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม
ตลอดจนการให้ความรอบรู้ทางด้านการบริหารด าเนินงาน 
              (4) สร้างโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน อย่างตรงเปูาหมาย ต่อเนื่องและมีระบบ โดยต้องเน้นให้เห็นและเข้าใจถึงบทบาทความส าคัญ
ของตนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
              (5) สร้างโครงร่างระบบภาษีอากร และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพียงพอที่ท้องถ่ินจะปฏิบัติเพื่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลของตนเองได้ 

สรุปได้ว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหากผู้น าในท้องถ่ินมีทัศนคติ 
พฤติกรรมตลอดจนการมีความรอบรู้ด้านการบริหารสอดคล้องกับด าเนินงานขอท้องถ่ินมากเท่าใดกจ็ะ
ท าให้การปกครองท้องถ่ินมีศักยภาพสนับสนุนด าเนินงานของท้องถ่ินมากเท่านั้น 

2.2.2 ทฤษฎีด าเนินงานและการแพร่กระจาย (Development Potential Diffusion 
Theory) 
 ธนพรรณ ธานี (2539, หน้า 12) กล่าวว่า ทฤษฎีศักยภาพด าเนินงานและการแพร่กระจาย
ได้ให้ความส าคัญแก่ปัจจัยที่มีแนวโน้มว่า ชุมชนใดจะเป็นชุมชนที่มีความเจริญจะต้องมีปัจจัยที่
ก่อให้เกิดศักยภาพ 6 ประการ ดังนี้ 
  1) ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายและต้อง
มีความรู้ในการจัดการ ดังนั้นตัวแปรร่วมการอบรมจึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
  2) ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ประชาชนของชุมชนต้องมีความรู้ มี
ทักษะและเทคโนโลยี ย่อมท าให้ชุมชนเจริญข้ึน 
  3) องค์กรทางสังคม (Social Organization) ชุมชนใดมีองค์กรทางสังคมมาก และ
มีความเข้มแข็งทางโครงสร้าง และการจัดการย่อมมีศักยภาพในด าเนินงานสูงกว่า 
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  4) ภาวะผู้น า (Social Leadership) ชุมชนใดมีผู้น าย่อมมีศักยภาพสูงกว่าแต่ก็
ข้ึนอยู่กับสภาพการปฏิบัติงานของผูน้ าว่ามีคุณภาพเพียงใด ในการสร้างกระบวนการจดัระเบยีบสภาพ
ภายในองค์กรของตนเอง ให้มีแผนการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยกัน การฝึกอบรมจึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
  5) เครือข่ายของ นวัตกรรม (Network and Innovation) ชุมชนใดที่มีชาวบ้าน
ติดต่อกับข้าราชการ และภายนอกมากย่อมมีศักยภาพในการจัดการมากกว่า 
  6) การฝึกอบรม (Training) ชุมชนใดมีประชากรมารับการอบรมสูงมากเท่าใดก็ยิ่ง
ท าให้ชุมชนน้ัน มีด าเนินงานสูงกว่าเพราะรู้จักเอาประโยชน์ รู้จักการจัดการมากกว่า 
 2.2.3 ทฤษฎีรูปแบบในด าเนินงาน (Development Model Theory) 
 ธนพรรณ ธานี (2539, หน้า 29) ได้กล่าวถึง รูปแบบในด าเนินงานในการเปลี่ยนแปลงมี
ข้ันตอน ดังนี้ 
  1) ข้ันสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ต้องท า มีดังนี้ 
   (1) การผ่อนคลายสถานการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ข้ึนมา เพื่อให้เกิดการ
ขัดแย้งกับความเช่ือของเขา 

(2) การสร้างความรู้สึกส านึกคิด ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติตอบสถานการณ์
ในการผ่อนคลายสถานการณ์ 

(3) การสร้างความปลอดภัยทางจิตวิทยาด้วยการจ ากัดเครื่องกีดขวางการ
เปลี่ยนแปลง 

2) ข้ันสร้างแนวทางใหม่ กิจกรรมที่ต้องท า คือ การเสนอความรู้ ความคิดแนวทางซึ่ง
เป็นสิ่งที่นักพัฒนา ต้องการให้คนที่ตนจะพัฒนาเข้ามาในชุมชนให้มาก ให้เขาได้เรียนรู้ท าความเข้าใจ
คัดเลือกและรับเอาไว้เป็นของเขา 
  3) ข้ันสร้างความมั่นคง และผสมผสานสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วเข้าด้วยกัน กิจกรรมที่
จะต้องปฏิบัติได้แก่การผสมผสานของใหม่ต่าง ๆ เช่น ความคิด ค่านิยม ทัศนคติ เข้ามาเป็น
บุคลิกภาพของบุคคลที่เราจะพัฒนาและการผสมผสานสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ ๆ 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2540, หน้า 45) กล่าวว่า ด าเนินงาน คือ การท าให้หน่วยของสังคม
หรือตัวสังคมเองทัง้สังคม กลายเป็นหน่วยสมบูรณ์ในตัวเอง คือ เมื่อแต่ละหน่วยสังคมได้รับด าเนินงานมา
จนถึงระดับหนึ่ง ความสามารถนั้นอยู่ตัวไม่สูญหายไปได้และยังมีพื้นฐานเพียงพอ ส าหรับการที่จะ
พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อไป เรียกความเจริญเติบโตชนิดที่ตนเองสามารถรักษาไว้ได้ เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ สามารถผลิตเครื่องอุปโภค บริโภค ให้พอกับความต้องการและความสามารถนั้น ยังคงอยู่ไม่
สูญหายไปได้ และมีพื้นฐานเพียงพอที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าไป จนท าให้สมาชิกมีมาตรฐานที่ดี
ข้ึน หรือเพิ่มโอกาสชีวิตให้ดีข้ึน เป็นลักษณะด าเนินงานเศรษฐกิจตามแนวตั้ง และต้องกระจายความ
อยู่ดีกินดีให้ทั่วสังคม เป็นลักษณะด าเนินงานตามแนวนอน ในขณะที่บุคคลนั้นได้รับการศึกษาอบรม
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ด้านต่าง ๆ ระดับหนึ่ง จนมีความสามารถหาเลีย้งตนเองและครอบครัวได้และอยู่ในฐานะพร้อมที่จะยก
ฐานะให้สูงข้ึนเรื่อย ๆ ถือว่าเป็นด าเนินงานสมบูรณ์แล้ว และสังคมที่สมาชิกอยู่ในภาวะเช่นนี้ เรียกว่า 
หน่วยที่สามารถจะพัฒนาตนเองได้ เช่นด้านเศรษฐกิจ ต้องพัฒนา 4 องค์ประกอบ ดังนี ้ 

1) ต าแหน่งทางสังคม ยกระดับสถานภาพของผู้ผลิต ผู้บริโภค 
  2) หน้าที่พัฒนาให้ผู้เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพในการผลิต ให้พออยู่พอกิน ชีวิตดีข้ึน 

 3) แบบพฤติกรรม สร้างแบบพฤติกรรมให้สอดคล้องกับหน้าที่ และสถานภาพของ
ผู้ผลิต ผู้บริโภค 

4) แบบแผนเกี่ยวกับความเช่ือ อุดมคติ ค่านิยม สัญลักษณ์ คุณธรรมบรรทัดฐาน วิถี
ประชา จารีตประเพณี กฎหมาย 

5) องค์ประกอบทางวัตถุ สร้างวัตถุให้เอื้ออ านวยต่อการสร้างสถานภาพ หน้าที่และ
แบบแผนพฤติกรรม โดยแต่ละด้านสัมพันธ์กันเองภายในองค์ประกอบและสัมพันธ์กันระหว่างด้าน   
ต่าง ๆ ด าเนินงานจึงครบสมบูรณ์ มิฉะนั้นแล้ว แต่ละด้านหรือแต่ละองค์ประกอบของด้านที่ไม่ได้รับ
ด าเนินงานจักเป็นอุปสรรค หรือเป็นแรงสนับสนุนด าเนินงาน 
 จากทฤษฎีศักยภาพด าเนินงานการแพร่กระจาย และทฤษฎีศักยภาพด าเนินงานการ
แพร่กระจาย และทฤษฎีเครือข่าย นวัตกรรม ผู้วิจัยสรุปเป็นแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
 ด าเนินงานจะเกิดข้ึนได้หากคนได้รับการศึกษา และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดภายในองค์การ หรือสังคมใดที่มีผู้น าที่มีคุณภาพ มีการติดต่อสื่อสารที่ดี มีผู้น าที่
เฉลียวฉลาด มีวิสัยทัศน์กว้างไกล หรือการที่คนในสังคมได้รับการฝึกอบรม ท าให้เกิดความรู้ ความ
ช านาญในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น จะช่วยท าให้สังคมเกิดด าเนินงานที่สูงข้ึนและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
และองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ส าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือประชาคม คือ องค์ประกอบด้าน
พื้นที่ ซึ่งลักษณะของพื้นที่แต่ละแห่งที่ แตกต่างกัน จะก่อให้เกิดการบริหารงานจัดการและด าเนินงาน
ชุมชนที่แตกต่างกัน องค์ประกอบด้านพื้นที่ที่ส าคัญมี 4 ด้าน ดังนี้ 
  1) ทรัพยากรบุคคลในท้องถ่ินที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมี
องค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้มแข็ง 
  2) ประชาคมเป็นองค์กรทางสังคมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
  3) การติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการในพื้นที่ตลอดเวลา 
  4) การฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอจะน าไปสู่ด าเนินงาน 
 สรุปได้ว่า แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับด าเนินงาน เป็นแนวคิด ที่เกิดจากการท าให้หน่วยของสังคม
หรือตัวสังคมเองทั้งสังคม กลายเป็นหน่วยสมบูรณ์ในตัวเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนตาม
ความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคม ทั้งที่เป็นระบบ หรือกลไกส าคัญต่าง ๆ ที่จะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ตามแนวทางของทฤษฎีตัวแบบในด าเนินงาน และตามแนวทางของทฤษฎีศักยภาพ
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ด าเนินงานและการแพร่กระจาย ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บุคลากรก่อน
ส่วนอื่น ๆ เสมอ เช่น ระบบ โครงสร้าง หรือทรัพยากร  

2.2.4 องค์ประกอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ปาริชาติ วลัยเสถียร (2542, หน้า 68-69) กล่าวถึง องค์ประกอบของด าเนินงาน ท้องถ่ินดังนี้  

1) การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ความพยายามที่จะยก
มาตรฐานการครองชีพของประชาชนภายในท้องถ่ินให้ดีข้ึน หรืออาจกล่าวได้ว่า การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดมุ่งหมายที่จะท าให้ ประชาชนภายในท้องถ่ิน มีความเจริญข้ึนทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

2) การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม หรือลักษณะทางกายภาพตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชน  การ
ประพฤติปฏิบัติแบบเก่าๆของประชาชนในท้องถ่ินอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง ด้วยวิธีการให้
การศึกษาแก่ประชาชนโดยเน้นที่การเปลี่ยนแปลงทัศนะและแนวคิดให้ถูกทิศทาง  

3) การด าเนินงานจะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน หมายถึง กิจกรรมใดๆ 
ที่จะน าไปส่งเสริมให้ประชาชนรับไปปฏิบัติ จะต้องเป็นความต้องการของประชาชนอยู่แล้ว หรือเป็น
กิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีพของประชาชน และสามารถท าให้ประชาชนรู้สึกต้องการได้ 

4) การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องใช้หลักการยั่วยุ เร่งเร้า ส่งเสริม
ให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนด าเนินการไปตามโครงด าเนินงานนั้นๆ  

5) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จะต้องท าหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นเตือน ยั่วยุ 
และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่มข้ึน  

6) รัฐบาล หรือแหล่งความช่วยเหลือจากภายนอก จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสิ่งที่
เกินความสามารถที่ประชาชนในท้องถ่ินจะจัดหามาเองได้ เช่น ความรู้ทางวิชาการ วัสดุและเงิน เท่าที่
จ าเป็น 

7) จะต้องมีการรวบรวมผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน มิใช่ด าเนินการเพียง 
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพราะปัญหาของชุมชนอยู่นอกเหนือความสามารถของหน่วยงานหนึ่ง 
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ และการที่จะพัฒนาชุมชนให้ได้ผล จะต้องเป็นด าเนินงานโดยทั่วไปและมุ่ง 
ประชาชนเป็นหลัก ดังนั้นจึงใช้หลักการที่เรียกว่า Holistic Approach คือ มุ่งที่จะพัฒนาทุกๆ ด้าน 
ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่ง  

8) กระบวนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องพิจารณาถึงสังคม 
ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถ่ินเป็นหลัก  
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9) วิธีการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้อาศัยหลักการและ
แนวทางระบอบประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานในการด าเนินการ  

สรุปว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นกระบวนการเสริมสร้างความเจริญ
ของท้องถ่ินอย่างมีระบบทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมือง โดยมีเปูาหมายเพื่อปรับปรุงสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถ่ินให้ดีข้ึน และหลักการในการท างานเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการท างานเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
การท างานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ดังนั้น บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะที่เป็น
องค์กรปกครองท้องถ่ินที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะต้องเป็นไปในลักษณะการกระตุ้น และช้ีน าประชาชนในท้องถ่ินให้
เกิดความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา หรือสนองความต้องการของตน ซึ่งจะท าให้การพัฒนาท้องถ่ิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
2.2.5 หลักการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ปาริชาติ วลัยเสถียร (2542, หน้า 70) กล่าวถึงหลักการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลไว้ดังนี้  
1) หลักการมีส่วนร่วม โดยการเสริมสร้าง และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม อย่าง

เต็มที่ในทุกขั้นตอนการท างาน  
2) หลักความสมดุลของด าเนินงาน โดยควรค านึงถึงความสมดุลของด าเนินงาน ทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในลักษณะของ Holistic Approach เพราะเป็นที่ประจักษ์ชัด ว่า 
ด าเนินงานทั้งสามประการมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด การจะเน้นด้านใดด้านหนึ่งมาก
น้อยเพียงใดนั้น ย่อมจะได้รับการก าหนดโดยลักษณะ และความเข้มข้นของปัญหาที่แต่ละท้องถ่ิน
เผชิญอยู่เป็นส าคัญ ทั้งนี้ต้องให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้เสียเปรียบ และกลุ่มคนยากจนในท้องถ่ินที่จะ
พัฒนาให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกับสมาชิกอื่นๆ ในท้องถ่ิน  

3) หลักการพึ่งตนเอง โดยประชาชนจะต้องมีอิสระในการคิด ตัดสินใจ และลงมือ
ปฏิบัติ โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาภายในท้องถ่ินให้มากที่สุดเป็นเบื้องแรก  ซึ่งหากมีโอกาสได้
เรียนรู้และปฏิบัติมากข้ึนก็จะเพิ่มความเช่ือมั่นและความรู้สึกที่จะพึ่งตนเองให้สูงข้ึน 

4) หลักความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถ่ิน ทั้งนี้แต่ละท้องถ่ินย่อมจะม ีขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ินเป็นของตนเอง การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควรจะได้มี
ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ดีงามต่อชีวิตท้องถ่ิน  

สรุปได้ว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่วยท าให้ท้องถ่ินหรือชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ สภาพที่ดีข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งนี้ด าเนินงานดังกล่าวต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน ความสมดุลในด าเนินงาน การส่งเสริมให้ท้องถ่ินมีการพึ่งตนเอง และจะต้องสอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ินด้วย 

 

2.2.6 แนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ผู้วิจัยมุ่งศึกษา

ความส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และข้ันตอน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี ้

1) ความส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ได้บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและ 
การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของ ตนเอง
แล้ว ยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่  คณะรัฐมนตรี
ก าหนดอีกด้วย  

ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็น แผนพัฒนาระยะ
ยาว 5 ป ีจึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ ก าหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อด าเนินงานในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาต ิ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายท้องถ่ิน  

2) ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ไว้ ซึ่งประกอบด้วย 9 ข้ันตอนด้วยกัน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด าเนินงาน  
ในข้ันตอนนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องพบผู้บริหาร

ท้องถ่ินเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ แนวทางและข้ันตอนในการจัดท าแผน ยุทธศาสตร์
ด าเนินงาน แล้วจัดท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอ
ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติในโครงการดังกล่าว  แล้วแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อทราบ  
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ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ  
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ควรจัดเก็บควรเป็นข้อมูลที่มีความครอบคลุมและ

ทันสมัย ประกอบด้วย ข้อมูลประชากร อาชีพ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคม
ขนส่ง การพาณิชย์ การลงทุน อุตสาหกรรม และข้อมูลงบประมาณ เป็นต้น  

2) การรวบรวมปัญหาส าคัญของท้องถ่ิน  เพื่อจะน ามาใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์
เพื่อแก้ไขปัญหา และจะต้องน าแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด าเนินงาน  

ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพด าเนินงานของท้องถิ่นใน 
ปัจจุบัน ข้ันตอนน้ีเป็นการประเมินถึงปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัย ภายนอก 
ได้แก่ โอกาส และอุปสรรค โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis มาเป็นเครื่องมือ  

ขั้นตอนท่ี 4 การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในข้ันตอนน้ี ประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ  

1) การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
เป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติอันเป็น “จุดหมาย” ที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า  

2) การก าหนดภารกิจหลัก หรือพันธกิจ (Mission) ในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นการก าหนดสิ่งที่ท้องถ่ินจะต้องท า โดยจะเกิดข้ึนหลังจากที่ทราบว่า ท้องถ่ิน
ต้องการอะไร และเป็นอะไรในอนาคต ดังนั้น พันธกิจจึงเป็นถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะ หรือ
ขอบข่ายในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหาร  และการ
จัดการบริหารสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการน าเสนอ  

ขั้นตอนท่ี 5 การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือด าเนินงานท่ียั่งยืน เป็นการก าหนดขอบเขตหรือ
ประเภทของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การด าเนินงาน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
และขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะก่อให้เกิดการด าเนินงานที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ขั้นตอนท่ี 6 การก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
การก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ โดยด าเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ท้องถ่ินจะต้องท าแล้ว ซึ่ง
วัตถุประสงค์จ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ วัตถุประสงค์โดยรวมของท้องถ่ิน และ วัตถุประสงค์เฉพาะส่วน
หรือเฉพาะเรื่อง  

ขั้นตอนท่ี 7 การก าหนดยุทธศาสตร์ด าเนินงานและแนวทางด าเนินงาน ข้ันตอนนี้จะ
สามารถจัดท าได้เมื่อได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ด าเนินงาน 
โดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห์ SWOT ดังนั้น ข้ันตอนน้ีจึงเป็นการแสดง แนวคิดหรือวิธีการที่ท้องถ่ิน
จะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร 
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ขั้นตอนท่ี 8 การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการ
ก าหนดปริมาณหรือสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางด าเนินงาน โดยมี เงื่อนไขเรื่องเวลาที่
ต้องการท า ปริมาณที่ต้องการ คุณภาพ สถานที่ ความเป็นไปได้ ซึ่งจะสามารถ ก าหนดตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จเพื่อใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนได้  

ขั้นตอนท่ี 9 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ด าเนินงาน คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจะน าผลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1- 8 มาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามเค้าโครงที่ก าหนด แล้วน าเสนอต่อ คณะกรรมการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และประชาคมเมืองเพื่อพิจารณาและปรับปรุงก่อนน าเสนอ
ต่อ ผู้บริหารท้องถ่ิน (การปกครองส่วนท้องถ่ิน, 2548, หน้า 18). 

2.2.7 แนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
แนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงแนวทางด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม แนวทางด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ แนวทางด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร และ
แนวทาง ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1) ด้านสังคม  
(1) การสร้าง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สังคมและภูมิ

ปัญญา ท้องถ่ินด าเนินการจัดการองค์ความรู้ท้องถ่ินด าเนินการจัดการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมทุน
ทางสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การบูรณะฟื้นฟูแหล่งโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ  

(2) การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถ่ินการจัดกิจกรรมและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน กิจกรรมทางศาสนา การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การ
ประยุกต์วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตในท้องถ่ิน  

(3) การส่งเสริม สนับสนุน เชิดชู การสร้างสรรค์งานศิลป์ และวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน การส่งเสรมิสนับสนุนให้เกิดด าเนินงานและสร้างสรรค์งานศิลปะในแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

(4) การส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนด าเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เสริมสร้างสภาพแวดล้อม 
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับประชาชนทุกระดับ เพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้  

(5) การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของครอบครัวและชุมชนการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด าเนินงานระบบการให้บริการด้าน 
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สุขภาพ การเสริมสร้างสุขภาพ ปูองกันโรคการรักษาพยาบาล ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน  

(6) การสร้างจิตส านึกในการด าเนินชีวิตที่ดี รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ค่านิยม ในการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างพฤติกรรมการ
บริโภค ให้ถูกต้อง ลด ละ เลิกอบายมุข การเสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมในการด ารงชีพอย่างต่อเนื่อง
และส่งเสริมการออมเพื่ออนาคต  

(7) การส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือ ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ขาด
โอกาส ให้ความรู้ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ ส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสขาดโอกาสที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ให้สามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่
เป็นภาระของครอบครัวและสังคม  

2) ด้านเศรษฐกิจ  
(1) การส่งเสริม และพัฒนา สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ด าเนินการ

เกี่ยวกับ การส่งเสริม ให้เกิดอาชีพเสริม ให้ความรู้ ทักษะ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินและ
พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกิดด าเนินงานอาชีพที่ยั่งยืน  

(2) การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีแก่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ด าเนินการ จัดการความรู้ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ อนุรักษ์
และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

(3) การส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการ 
ด าเนินการส่งเสริม พัฒนา เพี่อยกระดับสินค้า และบริการตามศักยภาพของด าเนินการ ส่งเสริม 
พัฒนา เพี่อ ยกระดับสินค้า และบริการตามศักยภาพของหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐาน โดยการใช้
เทคโนโลยี ระบบ การควบคุมการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ รวมถึง
ด าเนินงานบุคลากร  

(4) การสร้างระบบการตลาด และเพิ่มช่องทางการจ าหนายสินค้าและ
บริการ ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง มีการรับประกันคุณภาพสินค้า และแสวงหาโอกาสทางการตลาด 
ใหม่ ๆ  

3) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(1) ด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการ 

ด าเนินการเกี่ยวกับการจดัการโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรใหม้ีประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุง 
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า ระบบประปา สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า  
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(2) ด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  และผังเมือง
ด าเนินการ เกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และการจัดวางผังเมือง การควบคุมอาคาร  

(3) การประสานและบรูณาการด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน การบูรณาการ
ร่วมมือกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น หรือหน่วยงานอื่นในการปรับปรุง หรือสร้างสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพื่อลดความซ้ าซ้อน  

4) ด้านการเมือง  
(1) ด าเนินงานขีดความสามารถและสร้างจิตส านึก เพิ่มศักยภาพให้

บุคลากรสร้างระบบตรวจสอบ และการควบคุมของเทศบาลตามแนวทางธรรมภิบาล การสร้าง
จิตส านึกและพัฒนา ขีดความสามารถ ของพนักงาน ลูกจ้างให้มีนวัตกรรมในการบริการ การจัดการ
ท างานที่จะมุ่งไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน 

(2) การส่งเสริมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน การ
สร้างความ ตระหนักในการมีส่วนร่วม ส่งเสริม รณรงค์ ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ผลักดันการส่งเสริมประชาธิปไตยการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถ่ิน  

(3) ด าเนินงาน ส่งเสริมการจัดการด้านการสื่อสาร และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร การสร้าง
ช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสือ่สาร ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์  

(4) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยแก่ชุมชน พัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัครชุมชน และบุคลากร
ขององค์กร หน่วยงานในการเฝูาระวัง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ถึงแนวทางใน
การปูองกันและการบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบและประสิทธิภาพพัฒนาคน และเครือข่ายใน
การท างานในการรักษาความสงบปลอดภัย 

5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(1) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินงานระบบ

การบริหารจัดการ การด าเนินงานระบบข้อมูล การศึกษาวิจัยในทุกระดับ ด าเนินงานบุคลากร การ
แก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ าเสีย ขยะมูลฝอยโดยให้ชุมชนด าเนินการด้วยตนเองเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
การ ก าหนดขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  
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(2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสนับสนุน
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตส านึก และความ 
ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(3) สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
การส่งเสริมให้ครัวเรือน ชุมชน ตระหนัก เข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล อย่างเป็น
ระบบ และถูกหลักสุขาภิบาล  

(4) การรณรงค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ตามมิติเมืองสะอาด การรณรงค์ส่งเสริม 
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังธรรมชาติ 
(กรมการปกครองกองราชการส่วนต าบล, 2548, หน้า 32). 
 

2.3 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 

สภาพพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผู้วิจัยมุ่งจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมา อาณาเขตที่ต้ัง และประชากร ดังนี้ 

2.3.1 ประวัติความเป็นมา 
     ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอเชียงขวัญประมาณ 6 
กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 
20 กิโลเมตร เนื้อที่ อบต.พลับพลา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 25.71 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
15,583 ไร่  

2.3.2 อาณาเขตติดต่อ  
      ทิศเหนือ ติดกับแม่น้ าชี องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนโอง อ าเภอโพธ์ิชัย  
      ทิศใต ้  ติดกับต าบลหนองพอก อ าเภอธวัชบุรี  
      ทิศตะวันออก ติดกับต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ      
      ทิศตะวันตก ติดกับต าบลพระเจ้าและต าบลพระธาตุ อ าเภอเชียงขวัญ     

2.3.3 ภูมิประเทศ  
ต าบลพลับพลามีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม โดยทางติดตะวันออกและทิศเหนือมีน้ าชีไหลผ่าน ฤดู

น้ าหลากพื้นที่ส่วนน้ีจะเกิดน้ าท่วม มีผลเสียหายต่อพืชผลในนาข้าวของประชาชนในพื้นที่เป็นอันมาก 
พื้นที่เหมาะแก่การท านา ปลูกพืชผัก ท าประมง     
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2.3.4 จ านวนหมู่บ้าน และจ านวนประชากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีครัวเรือน 1,155

ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 4,722คน แยกเป็นชาย จ านวน 2,333 คน หญิง จ านวน 2,389 คน ดัง
ตารางที่ 2.1 มีความหนาแน่น 5.8คน/ตารางกิโลเมตร และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3,556 คน แยกเป็นเพศชาย จ านวน 1,810 คน 
และเพศหญิง จ านวน 1,746 คน ดังตารางที่ 2.2  

 
ตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนประชาชนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนก

ตามหมู่บ้าน และเพศ 
 

หมู่ บ้าน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

พลับพลา 
งิ้วเหนือ 
โพธ์ิศรี 
หงส์ทอง 
เกษมสุข 
หนองเต่า 
หนองก า 
หนองแกง่ 
วังยาว 
วังเจริญ 
เกษมสุข 

283 
372 
229 
153 
265 
93 
46 
295 
245 
245 
107 

301 
389 
241 
132 
269 
89 
47 
308 
264 
244 
105 

584 
761 
470 
285 
534 
182 
93 
603 
509 
489 
212 

รวม 2,333 2,389 4,722 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงจ านวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามหมู่บ้าน และเพศ 

 

หมู่ บ้าน 
ประชากร  

ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

พลับพลา 
งิ้วเหนือ 
โพธ์ิศรี 
หงส์ทอง 
เกษมสุข 
หนองเต่า 
หนองก า 
หนองแกง่ 
วังยาว 
วังเจริญ 
เกษมสุข 

199 
286 
189 
89 
174 
62 
32 
241 
196 
192 
86 

214 
293 
192 
76 
183 
58 
36 
257 
209 
212 
80 

413 
579 
381 
165 
357 
120 
68 
498 
405 
404 
166 

รวม 1,746 1,810 3,556 
 
2.3.5 อาชีพ   

 ราษฎรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบอาชีพหลักคือการท าเกษตร 
โดยเฉพาะการท านา ควบคู่ไปกับอาชีพรับจ้างทั่วไป และมีการประกอบอาชีพอื่น ๆ หลังฤดูกาลท านา 
เช่น การทอผ้า ค้าขาย เลี้ยงโค กระบือ รายละเอียดการประกอบอาชีพของราษฎรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา จ าแนกตามครัวเรือนทั้งต าบล มีดังนี ้ 

1) อาชีพรับจ้างทั่วไป -งานบรกิาร เช่น ขับรถรับจ้าง ท างานโรงงาน  
 2) งานช่างฝีมือ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างซ่อมรถยนต-์จักรยานยนต์ 
 3) อาชีพค้าขาย -เช่น เสื้อผ้า อาหารแหง้ ของใช้ครัวเรือน 
 4) อาชีพรับราชการ 
 5) ประมงและเกษตรกรรม 
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2.3.6 แรงงาน 
 1) ค่าแรงงานวันละ 166 บาท/วัน/คน โดยมีคนจ้างงานในหมู่บ้านหรือต าบล 
 2) แรงงานส่วนใหญ่ของต าบลจะอยู่ในช่วงอายุ  18-50 ปี และมีการอพยพแรงงานไป 
ต่างจังหวัดแรงงานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา เป็นแรงงานที่ออกไปท างานนอกเขต
จังหวัดในช่วงฤดูแล้งในช่วงเดือนมกราคม     

ผลผลิต จากข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ปี พ.ศ. 2556 และแผนพัฒนา
เกษตรระดับต าบลขององค์การบรหิารส่วนต าบลพลับพลา การปลูกพืชส่วนใหญ่พบว่าปลูกข้าวในฤดูนาปี
เป็นพันธ์ข้าว กข.6 ข้าวหอมมะลิ และในช่วง เดือน มกราคม ถึง ต้นเดือน มิถุนายน เป็นการท านาปรังจะ
ปลูกพันธ์ข้าว สุพรรณ 1,2 และไชนาท 1,2 และการเลี้ยงสัตว์ส่วนมากจะเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค จ าพวก
สัตว์ปีก เช่น ไก่  เป็ด และประเภทโค กระบือ และสุกร    

2.3.7 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.พลับพลา 
1) ร้านค้า  จ านวน  42 แห่ง 

 2) ปั้มน้ ามัน  จ านวน  2 แห่ง 
 3) โรงสีข้าว  จ านวน  10 แห่ง 
 4) ร้านเสริมสวย  จ านวน  1 แห่ง 
 5) รีสอร์ท  จ านวน  3 แห่ง 
 6) ตัดเย็บเสื้อผ้า  จ านวน   2    แห่ง 
 7) สถานที่เช่าที่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 2 แห่ง ฐานะทาง-
เศรษฐกิจของประชาชนต าบลพลับพลามีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาท/ครอบครัว/ปี  

2.3.8 แนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 
เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอ านวยความสะดวกในชุมชน โดยด าเนินการกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต ร่องน้ าคอนกรีต ภายในหมู่บ้านในพื้นที่ ขยายเขตไฟฟูาให้กับหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยประสานกับไฟฟูาส่วนภูมิภาค ลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านและลูกรังที่
ช ารุด สร้างถนนดินเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปในการท าการเกษตรในพื้นที่ 

2) ด้านสังคม ด าเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ประชาคม ได้แก่ 
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมทางด้านการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดของ
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด  ให้แก่เยาวชน 
ประชาชนในพื้นที่การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อุดหนุนงบประมาณในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
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ปูองกันสิ่งเสพติดและฝึกอบรมเยาวชน จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ปุวย คนยากจน คนพิการ เด็ก 
และผู้สูงอายุ                                            

3) ด้านการเมือง การส่งเสริมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน การสร้าง
ความ ตระหนักในการมีส่วนรว่ม ส่งเสริม รณรงค์ ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ผลักดันการส่งเสริมประชาธิปไตย การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์  

 4) ด้านเศรษฐกิจ ด าเนินงานซึ่งครอบคลุมกิจกรรมโครงการด้านการประกอบอาชีพของ
ประชาชนทั้งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม  ได้แก่ การส่งเสริมการประกอบอาชีพและการ
ยกระดับรายได้ ส่งเสริมตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชนและสินค้าพื้นเมือง จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนให้กับ
หมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล อุดหนุนงบประมาณในการซื้อเครื่องพ่นยา ยาปราบ
ศัตรูพืช ให้กลุ่มเกษตรกร การแก้ไขปัญหาว่างงาน 

5) ด้านแหล่งน้ า ด าเนินงานด้านแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค อุปโภคและเพื่อการเกษตรกรรมซึ่ง
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ ขยายเขตประปา สระน้ า บ่อน้ าตื้น ให้กับหมู่บ้านที่มีประปาไม่ทั่วถึง ขุดคลอง
ส่งน้ า ขยายขนาดของสระ หนองน้ า แหล่งน้ า บ่อในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบล สร้างฝายกั้นน้ า
โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีน้ าไว้ใช้อุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 

6) ด้านสาธารณสุข การด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การ
ควบคุมและระวังโรคติดต่อ ซึ่งเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและระงับโรคติดต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก โดยการใช้ยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบทให้กับราษฎรในพื้นที่ ประสานกับสาธารณสขุประจ า
ต าบลในการส่งเสริมการจัดท าบัตรประกันสุขภาพรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนประชาชนรู้จักการ
ปูองกันและเข้าใจปัญหาโรคเอดส์ โรคเลปโตสไปโรซีส สนับสนุนเวชภัณฑ์และยาแก่หมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล รณรงค์เรื่องการไม่กินอาหารสุก ๆ  ดิบ ๆ  เป็นต้น 

7) ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทางศาสนา 
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยส่งเสริมกจิกรรมโครงการเกี่ยวกับ อุดหนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีของ
ท้องถ่ิน เช่น วันเข้าพรรษา ออกพรรษา บุญบั้งไฟ วันลอยกระทง เป็นต้น อุดหนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนในการด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ปรับปรุงโรงอาหาร 
ห้องอาหาร ห้องสมุด และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่
เรียนดีแต่ยากจน ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน ใหกับสมาชิก อบต. และประชาชนทั่วไป สร้างความ
เข้าใจให้กับผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษา 

8) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินงานซึ่งครอบคลุมที่เกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน 
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ได้แก่ ด าเนินงานตามโครงการพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ปลูกไม้ผล 
ไม้ประดับ ไม้โตเร็ว สองข้างถนนที่ส าคัญในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นประโยชน์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนในชุมชนใน
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การบ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

9) ด้านการเมืองการบริหาร ด าเนินงานความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมทางการเมอืงตามระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ 
องค์การบริหารสว่นต าบล เพื่อให้การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมโครงการ
เกี่ยวกับ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2550 รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลอืกตั้งทุกระดับ จัดอบรมให้ความรูใ้นเรือ่งต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องใน
การบริการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ให้พนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการและสมาชิกเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ปรับปรุงสถานที่
ในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสามารถใช้งานได้สะดวกและทันสมัยมากข้ึน  
 สรุปได้ว่า แนวทางในด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดการวางแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยอาศัยสภาพทั่วไป
ทางสังคม ภูมิศาสตร์แวดล้อมเพื่อให้เกิดด าเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมพัฒนาท้องถ่ิน
ของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาได้ประมวลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้ 
พระธน ธมฺมนนฺโท (โสง) (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ่

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า 
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้งสี่ด้าน 
ล าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารงบประมาณ ตามล าดับ ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
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รณิดา สมิตานนท์ (2549, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานการให้บริการแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการ
ให้บริการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวม และราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ภคพร หงษ์ไทย (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพานพร้าว อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ” 
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากแปด
ด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสองด้าน ล าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหาร
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนา และวัฒนธรรม ด้าน
สาธารณสุข ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาแหล่งน้ า ด้าน
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ตามล าดับ  ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพานพร้าว อ าเภอศรีเชียงใหม่ โดยรวม และ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

ดวงตา อ่อนเวียง (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ” ผลการวิจัย
พบว่าโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน ล าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนา และวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาแหล่งน้ า ด้านปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ด้านการก าจัด
ขยะมูลฝอย ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

แสงธรรม หัสดี (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชน” ผลการวิจัยพบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากเจ็ดด้าน และอยู่ใน

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%20%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%20%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ระดับปานกลางสี่ด้าน ล าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
การบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ด้านศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านสังคม และการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านพัฒนาแหล่ง
น้ า ด้านปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และด้านการก าจัดขยะมูลฝอยตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวม และรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน  

ไพวรรณ อุปลี (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัย
พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากห้าด้าน และอยู่
ในระดับปานกลางสี่ด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ด้านการศึกษาด้านสังคม และ
การเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านพัฒนาแหล่งน้ า ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชน
ที่มีเพศ และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคา โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอาย ุ
และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จารุณี พิมพ์จ าปา (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากแปดด้าน และอยู่ในระดับปาน
กลางหนึ่งด้าน ล าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการ
บริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านศาสนา และวัฒนธรรม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ด้านการศึกษา และการเมือง 
ด้านพัฒนาแหล่งน้ า ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

เดือนฉาย ผลเรือง (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ” ผลการวิจัย
พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากห้าด้าน และอยู่
ในระดับปานกลางสองด้าน ล าดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B5%20%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สิ่งแวดล้อม ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านพัฒนาแหล่งน้ า ตามล าดับ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธ์ุ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

นิตยา สมัคคดี (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว” ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทกุด้านเช่นกัน โดยเรียงล าดับ
จากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการบริหาร ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตามล าดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีเพศ อายุ และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สรุปได้ว่า ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และปานกลาง เป็นส่วนมาก เมื่อเปรียบเทียบทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยพบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงาน แตกต่าง และไม่แตกต่างกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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2.5 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จากการค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรอิสระออกเป็นสี่ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ 
และไดก้ าหนดตัวแปรตาม โดยไดน้ าเอาแนวคิดของกรมการปกครองกองราชการส่วนต าบล (2548, 
หน้า 32) กล่าวถึงการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ห้าด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเมือง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มาบูรณา
การเป็นสามด้าน สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย ดังภาพที่ 2.1 

 
              ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม  
     (Independent Variables)                                (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2) ด้านสังคม  
3) ด้านเศรษฐกิจ 

  ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ 

2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา 

4) ประกอบอาชีพ 



 
บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัย “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยก าหนดรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิง
ประมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซึ่งผู้วิจัยมี
วิธีด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้
 3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 

3.1.1 ประชากร และกลุม่ตัวอย่าง  
  3.1.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
  3.1.3 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  3.1.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
 3.2.2 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
 3.2.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

  3.3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 

3.1.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
1) ประชากร (Population)  ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายช่ือ จ านวน 3,556 คน 

(องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 2558, อัดส าเนา). 
  2) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตามสูตรของทาโร ยา
มาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน (กนกวรรณ เอ่ียมชัย, 2551 หน้า 87)  ตาม
สูตร ดังนี้ 

สูตร   n =      N 
           1 + N ( e ) 
      n =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
           N =   ขนาดของกลุ่มประชากร 
             e =   ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.05 
   แทนค่า  n =          3,556 
                             1 + 3,556x(0.05)2 

          n   =      359.55 
 จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 359.55 คน เพื่อให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมี
ความเหมาะสมมากข้ึนจึงปรับให้เป็น 360 คน  

3.1.2  เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ในการสุ่ม
ตัวอย่าง โดยค านึงถึงความน่าจะเป็นของประชากรที่ได้รับเลือก ซึ่งเป็นการสุ่มไม่เฉพาะเจาะจง 
ตัวอย่างทุกหน่วยในประชากรจะมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน ท าให้สามารถคาดคะเนความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่มตัวอย่างได ้มีวิธีการสุ่มอย่างตามล าดับ ดังนี้  

1) ก าหนดกลุ่มประชากร (Population Size) โดยเลือกประชาชนผู ้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชี
รายช่ือ จ านวน 3,556 คน 

2) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน  

3) ก าหนดสัดส่วน และขนาด (Proportional to Size) โดยหาลักษณะของกลุ่มที่
ศึกษา ตามบัญชีรายช่ือที่ก าหนดไว้ เพื่อค านวณหาอัตราสัดส่วน โดยแบ่งสัดส่วนของประชากร และ
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กลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ าแนกตามหมู่บ้าน และเพศ เป็นตัวแปรอิสระ
ควบคุม (Control Variable) ตามสูตร ดังนี้ 

 

n1        =   
N

Ni  x n 

 
   n1 = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   Ni = จ านวนประชากร 
   n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวม 
   N = จ านวนประชากรทั้งหมด  
 จากการค านวณได้กลุ ่มประชากร และกลุ ่มตัวอย่าง จ าแนกออกตาม หมู่บ้าน และเพศ     
ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 3.1  
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามหมู่บ้าน และเพศ 

 

หมู่ บ้าน 
ประชากร (Ni) กลุ่มตัวอย่าง (n1) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

พลับพลา 
งิ้วเหนือ 
โพธ์ิศรี 
หงส์ทอง 
เกษมสุข 
หนองเต่า 
หนองก า 
หนองแกง่ 
วังยาว 
วังเจริญ 
เกษมสุข 

199 
286 
189 
89 
174 
62 
32 
241 
196 
192 
86 

214 
293 
192 
76 
183 
58 
36 
257 
209 
212 
80 

413 
579 
381 
165 
357 
120 
68 
498 
405 
404 
166 

20 
29 
19 
9 
18 
6 
3 
24 
20 
19 
9 

22 
30 
19 
8 
19 
6 
4 
26 
21 
21 
8 

42 
59 
38 
17 
37 
12 
7 
50 
41 
40 
17 

รวม 1,746 1,810 3,556 176 184 360 
 



36 

4) ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างที่ประชากรมีสิทธิได้รับเลือกเท่ากัน โดยมีบัญชีรายช่ือหัวหน้าครัวเรือน 
จ าแนกตามเพศ และท าการจับสลาก จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามต้องการ ซึ่งมีวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
    (1) จัดท าบัญชีรายช่ือหัวหน้าครัวเรือนตามหมู่บ้าน จ าแนกตามเพศชาย กลุ่ม
หนึ่ง กับเพศหญิง อีกลุ่มหนึ่ง 
     (2) เฉพาะหมู่ 1 บ้านพลับพลา เพศชาย เขียนช่ือประชากรทุกคนลงในกล่อง
ตามจ านวนเพศชาย แล้วเขย่าให้คละกัน จับรายช่ือในกล่องข้ึนมาอันหนึ่ง เขียนช่ือในบัญชีกลุ่ม
ตัวอย่างไว้ เพื่อให้โอกาสถูกเลอืกเท่ากัน จึงม้วนสลากลงในกลอ่งไว้เหมือนเดิม แล้วจับสลากข้ึนมาใหม่
และเขียนช่ือในบัญชีกลุ่มตัวอย่างไว้เช่นเดิม ระหว่างการจับสลาก หากมีรายช่ือซ้ ากัน ก็ม้วนสลากลง
ในกล่องเหมือนเดิม แล้วจับสลากข้ึนมาใหม่ และเพศหญิง ก็ด าเนินการเช่นเดียวกันกับกลุ่มเพศชาย 
จับสลากไปจนได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ได้ค านวณไว้ในตารางที่ 3.1    
     (3) ส่วนหมู่ 2 – 11  ก็ด าเนินการตามข้ันตอนเสมือนบ้านพลับพลา จนได้กลุ่ม
ตัวอย่างครบตามจ านวน 360 คน 
 3.1.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
         เครื่องมือที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดและ
ปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และแบบ
เลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกระดับความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด   มี 5 ช่วงระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ในข้อค าถาม จ านวน 24 ข้อ 
จ าแนกออกเป็นสามด้าน แต่ละด้านมีจ านวนข้อค าถาม คือ 

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จ านวน 8 ข้อ 
2) ด้านสังคม   จ านวน 8 ข้อ 
3) ด้านเศรษฐกิจ   จ านวน 8 ข้อ 
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ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire)  ค าถาม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   
 3.1.4 การสร้าง และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ท า การสร้างเครื่องมือ และ
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ด าเนินการตามล าดับ ดังต่อไปนี้  

  1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจาก ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ 
ข้อมูลจากเอกสาร ต าราวิชาการ แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นงานวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยเชิงส ารวจหรืองานวิจัยภาคสนาม (Survey 
Research or Field Research) หนังสืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และงานวิจัย
อื่นๆ 
  2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด    
  3) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาวางโครงสร้างแบบสอบถามโดยก าหนด
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 

  4) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย มีข้อค าถามแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ครอบคลุม สามด้าน 

  5) น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามทฤษฎีความเป็นปรนัย ส านวนการใช้ภาษา และค าช้ีแจง เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข
ได้แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสามด้าน จ านวน 24 ข้อ  

  6) หาค่าความเที่ยงตรง (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่าน
การพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขหาค่าความเที่ยงตรง 
(Content Validity) ทั้งโครงสร้างเนื้อหา(Content and Construct Validity) และส านวนภาษา 
(Wording) และประเมินดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item - 
objective Congruence /IOC) จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
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   (1) รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ วุฒิการศึกษา ร.ม. (การปกครอง) 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
ตรวจสอบ โครงสร้าง เนื้อหา และพิจารณาความสอดคล้อง 
   (2) นายเอี่ยม อามาตย์มูลตรี วุฒิการศึกษา กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฎร าช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบด้านภาษา และพิจารณาความสอดคล้อง 

(3) นายอานันท์  มารศรี วุฒิการศึกษา รป.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไพศาล อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
ด้านโครงสร้าง และเนื้อหา และพิจารณาความสอดคล้อง 
        7) ปรับปรงุแก้ไข เสนออาจารยท์ี่ปรึกษาได้ตรวจสอบ ความสมบรูณ์ความถูกต้องอกี
ครั้ง 

8) น าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรอืเนื้อหา 
(IOC) โดยมีเกณฑ์ ในการประเมิน ตามสูตร ดังนี้ 

สูตร    IOC  =


  
  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับนิยาม/จุดประสงค์ 

  แทน ผลรวมคะแนนประเมินของผู้เช่ียวชาญ 

  แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
ให้คะแนน   +1  แทน     แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้สอดคล้องกับนิยาม/จุดประสงค์ 
ให้คะแนน   0  แทน     ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้สอดคล้องกับนิยาม/จุดประสงค์ 
ให้คะแนน   -1  แทน     แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ไม่สอดคล้องกับนิยาม/จุดประสงค์ 

 จากข้อค าถามทั้งหมด จ านวน 24 ข้อ โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  เท่ากับ 1.00 จ านวน 24 ข้อ ซึ่ง
ใช้ได้ทั้งหมด 

9) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try–out) แต่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วน าผลการตอบแบบสอบถามที่ได้ไปใช้ทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ 
โดยการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 

(α-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2548, หน้า 35) 

 



39 

 = 
1k

k


  










 


2

t

2

i

S

S
1  

เมื่อ  แทน   สัมประสิทธ์ิแอลฟา (ค่าความเช่ือมั่น) 
   k แทน จ านวนข้อของเครือ่งมอืวัด 

     แทน      ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
     แทน      ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

  ผลจากการทดสอบ ได้ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือเท่ากบั 0.94 
10) น าเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 
3.1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้อมูล (Data  Collection) โดยการแจกแบบสอบถาม

ให้กับประชาชน ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล โดยด าเนินการ ดังนี้  
1) ผู้วิจัยได้น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย จากศูนย์การศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด น าเรียนองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการแจกแบบสอบถาม และเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจนครบกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ จ านวน 360 คน  

2) ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม จ านวน 360 ชุด ไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณเป็นหลัก เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 360 คน ด้วยวิธีการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งสังเกตค าตอบสภาพทั่วไป
ประกอบการพิจารณา และตรวจให้คะแนนแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยก าหนด ค่าน้ าหนัก หรือคะแนน
ออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ต์ (Likert’s Scale) ซึ่งก าหนดค่าคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545, หน้า 99) 

ระดับมากที่สุด  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 5      
ระดับมาก  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 4      
ระดับปานกลาง  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 3      
ระดับน้อย  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 2      

  ระดับน้อยที่สุด  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 1  
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3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนั้นน าไปลงรหัส (Coding) 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป  เพื่อช่วยในการค านวณและวิเคราะห์ 
ตามล าดับข้ันตอนต่อไปนี้ 
  1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

2) วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม รายด้าน และรายข้อ 
ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
  3) วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม รายด้าน และรายข้อ 
ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค่าระดับความ
พึงพอใจดังกล่าว จะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 5.00 ซึ่งใช้การแปลผลตามเกณฑ์การ
วิเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ (สรชัย พิศาลบุตร, 2548)  

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายความว่า ระดับค่าความคิดเห็นมากทีสุ่ด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายความว่า ระดับค่าความคิดเห็นมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายความว่า ระดับค่าความคิดเห็นปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายความว่า ระดับค่าความคิดเห็นน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายความว่า ระดับค่าความคิดเห็นน้อยที่สุด 

4) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ของประชาชนที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ทดสอบสมมติฐาน ค่า t-test (Independent Deviation) และค่าความแปรปรวนทาง
เดียว One-way-ANOVA or F-test โดยใช้ค่า t-test ทดสอบความแตกต่างของตัวแปรอิสระที่มีจ านวน
สองกลุ่ม และ F-test (One-way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างของตัวแปรอิสระที่มีจ านวนตั้งแต่สามกลุ่ม
ข้ึนไป 
 3.6.5 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แจกแจง
ค่าความถ่ี (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

3.1.7 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
1) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่  
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(1) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of 
Item Objective Congruence หรือ (IOC ) 

 (2) ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) แบบแอลฟา (Alpha 
Coefficient) 

2) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก ่
   (1) ความถ่ี (Frequency) 

(2) ร้อยละ (Percentage) 
(3) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
(4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3) สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลู ดังนี้ 
(1) ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) 
(2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ F-

test 

สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 

1) ค่าความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามแต่ละข้อ (Index of Item Objective 
Congruence/IOC) 

   IOC   =  


  
เมื่อ IOC  = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาหรือ 

 ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 

X  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 
N  = จ านวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

 

2) ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination Power/DP) (พวงรัตน์  ทวีรัตน,์ 2543, 
หน้า 129)  

 
  t = 

      
 

t  แทน ค่าอ านาจจ าแนก  
X  แทน คะแนนของข้อที่หาค่าอ านาจจ าแนก  
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Y  แทน คะแนนรวมของทุกข้อ 
 

3) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 

 = 
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เมื่อ  แทน   สัมประสิทธ์ิแอลฟา (ค่าความเช่ือมั่น) 
   k แทน จ านวนข้อของเครือ่งมอืวัด 

     แทน      ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
    แทน      ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

4) ค่าร้อยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวีชัย, 2543, หน้า 128) 
 

P =  
N

X 100  

P =    ค่าร้อยละ 
X = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
N =  จ านวนประชากร 

5) ค่าเฉลี่ย (Mean) (ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2547, หน้า 55) 
 

X  =  
N

fx  

X  =  ค่าเฉลี่ย 

X =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
N =  จ านวนประชากร 

6) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา     
สายยศ, 2540, หน้า 53) 

 

S =  
)1(

)( 22



 
NN

fxfxN  

S = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

fX =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 
N =  จ านวนประชากร 
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7) ทดสอบสมมติฐาน (t-test) (นิภา เมธธาวีชัย, 2543,หน้า 33 ) 

 

t  =            X 1 - X 2
  

    S1
2 

- S2
2 

        n1 n2   

เมื่อ          t  = ค่าที-เทสท์ (t- test) 

 X 1 , X2 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุม่ที่ 2 ตามล าดับ 

  S1
2 

, S2
2  =    ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่1 และกลุม่ที่2 ตามล าดับ 

  n1 , n2  =    จ านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 
 

8) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) หรือ F-test 
 

  F  =  
w

b

MS

MS  

 F  =  อัตราส่วนของความแปรปรวน 
 MSb =  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

 MSw =   ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 MSw =    ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 

 

3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ   
3.2.1 กลุ่มเปา้หมายและผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant ) ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive 

Selection) จากบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 11 คน ได้แก่ ก านัน และผู้ใหญ่บ้านต าบลพลับพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

3.2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์ ครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษา

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview)  
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2) เครื่องบันทึกเสียง (Tape Record)  
3) กล้องบันทึกภาพ 

3.2.3 การสร้าง และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การวิจัย เชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์ ครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการสร้าง และตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ ดังนี ้
1) น าข้อมูลจากผลการวิจัยเชิงปริมาณ สร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง 

(Semi-structure Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ทั้งสามด้าน 
ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) ร่างแบบสัมภาษณ์น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง
ครอบคลุม การใช้ภาษาโครงสร้างและรูปแบบสัมภาษณ์ เสร็จแล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าให้
สมบูรณ์  

3) น าร่างแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแล้วน าไปเสนอผู้เช่ียวชาญสามท่าน เพื่อพิจารณา
ค าแนะน าให้สมบูรณ์ก่อนไปจัดพิมพ์ และใช้ประกอบเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

4) น าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายตามที่ก าหนด 
 3.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ในสามด้าน เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1) ผู้วิจัยได้น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย จากศูนย์การศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด น าเรียนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการสัมภาษณ์ และเก็บ
รวบรวมข้อมูล  

2) ติดต่อประสานงาน และนัดหมายผู้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นผู้รู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 11 
คน ได้แก่ ก านัน และผู้ใหญ่บ้านต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขอสัมภาษณ์ใน 
วัน เวลา และสถานที่ที่ผู้รู้ก าหนด 
  3) ด าเนินการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยตนเอง สัมภาษณ์ตามประเด็นที่
ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ตามล าดับ และเพื่อให้การสัมภาษณ์ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผู้วิจัยมี
ผู้ช่วยวิจัยสองคน 
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   (1) พระเอื้อพันธ์ุ  ธมฺมวโร(ยมรัตน์) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ช่วยบันทึกเสียง และจด
บันทึกข้อมูล 
   (2) พระชาญชัย  คุณงฺกโร(สนองผัน) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ช่วยถ่ายภาพและจด
บันทึกข้อมูล 

3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) เรียบเรียงข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 11 คน ล าดับประเด็นหัวข้อการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสามด้าน  

2) ตรวจสอบข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกเสียง และภาพถ่าย แล้ว
วิเคราะห์เนื้อหาอย่างละเอียด โดย 

(1) เรียบเรียงจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามล าดับ  
(2) แจกแจงความถ่ี  
(3) ตัดประเด็นค าสัมภาษณ์ตรงกัน 
(4) ความโน้มเอียงของค าตอบเดียวกัน 

  3) สรุปผลวิเคราะห์เป็นข้อมูล เพื่อรายงานเป็นผลการวิจัย และใช้ประกอบการ
อภิปรายผลต่อไป 
 



 
บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) ทั้ง
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอ
ผลการวิจัยตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ล าดับข้ันตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
X  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง       

  t แทน  ทดสอบความแตกต่างของตัวแปรอิสระระหว่างกลุ่มสองกลุ่ม (Independent) 
 F  แทน ทดสอบความแตกต่างของตัวแปรอิสระตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป 
 df  แทน ช้ันแห่งความเป็นอสิระ (Degree of Freedom) 
 SS  แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง (Sum of Square) 
 MS  แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Mean Square) 
 Sig  แทน  ค่านัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
 *  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 
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4.2 ขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุ 

ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ใช้การวิเคราะห์หา ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย  
ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเรียงล าดับความถ่ี 
(Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

ตอนท่ี 5 วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.1 - 4.4 

 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
 ชาย 
 หญิง 

177 
183 

49.17 
50.83 

รวม 360 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 183 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.83 และเพศชาย จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 49.17 

 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
 18 -35 ปี 
 36 - 45ปี  
46 ปีข้ึนไป 

124 
132 
104 

34.44 
36.67 
28.89 

รวม 360 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 36 - 45 ปี จ านวน 132 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.67 รองลงมา คือ อายุ 18 – 35 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 34.44 และอายุ 
46 ปีข้ึนไป จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 28.89 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
 ประถมศึกษา   
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

155 
121 
84 

43.06 
33.61 
23.33 

รวม 360 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 
155 คน คิดเป็นร้อยละ 43.06 รองลงมา คือ มัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.61 และอนุปริญญาหรือเทียบเท่าข้ึนไป จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการประกอบอาชีพ 
 

การประกอบอาชีพ จ านวน ร้อยละ 
 เกษตรกรรม 
 รับจ้าง/ลูกจ้าง 
 ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว 
 รับราชการ/พนักงานของรัฐ  

138 
86 
82 
54 

38.33 
23.89 
22.78 
15.00 

รวม 360 100.00 
   

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 
138 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.89 อาชีพค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 22.78 และอาชีพ       
รับราชการ/พนักงานของรัฐ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  
การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลตามตารางที่ 4.5 – 4.8 

 
ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย (  )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน (n = 360) 

 

ด้าน 
การด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา 
ระดับความคิดเห็น 

(  S.D. อันดับ แปลผล 
1. 
2. 
3. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
ด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ 

3.47 
3.20 
3.22 

0.58 
0.50 
0.53 

1 
3 
2 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.30 0.46 - ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยูใ่นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทั้งสามด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงค่าเฉลี่ย (  )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยรวมและรายข้อ (n = 360) 

 

ข้อ ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน   
ระดับความคิดเห็น 

(  S.D. อันดับ แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ  
การก่อสร้างถนนคอนกรีตระหว่างหมู่บ้านเพียงพอ 
การลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน 
ลงหินลูกรังเพื่อซ่อมแซมให้กับพื้นที่ช ารุดอยู่เสมอ  
การส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรเพียงพอ 
การก่อสร้างร่องน้ าคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ  
การก่อสร้างระบบน้ าประปาในหมู่บ้านเพียงพอ 
การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน 
และที่เปลี่ยวเพียงพอ 

3.62 
3.56 
3.52 
3.50 
3.31 
3.47 
3.43 

 
3.36 

0.77 
0.71 
0.69 
0.64 
0.51 
0.62 
0.58 

 
0.53 

1 
2 
3 
4 
8 
5 
6 
 
7 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวม 3.47 0.58 - ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากสามข้อ และอยู่ในระดับปานกลางห้าข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ” รองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า 
“การก่อสร้างถนนคอนกรีตระหว่างหมู่บ้านเพียงพอ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า 
“การส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรเพียงพอ” 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงค่าเฉลี่ย(  )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสังคม โดยรวมและรายข้อ (n = 360) 
 

 

ข้อ ด้านสังคม  
ระดับความคิดเห็น 

(  S.D. อันดับ แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 

การส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  
การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติดทุกปี 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสวัสดิการชุมชนเพียงพอ 
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
ส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
โรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
เพียงพอ 
ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความมั่นคง   และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาบ ารุงรักษาศิลปะโบราณสถาน 
จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมเหมาะสม 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและหาวิธีป้องกัน
โรคติดต่อและโรคร้ายแรงต่าง ๆ ในชุมชนอยู่เสมอ 

3.21 
3.16 
3.13 
3.10 
 
 
3.07 

 
3.36 

 
3.29 
 
3.24 

0.52 
0.57 
0.60 
0.63 
 
 
0.65 

 
0.51 

 
0.49 
 
0.46 

4 
5 
6 
7 
 
 
8 
 
1 

 
2 

 
3 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 

รวม  3.20 0.50 - ปานกลาง 
  

 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสังคม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งแปดข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า 
“ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความมั่นคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” 
รองลงมา คือ  ข้อ 7 ที่ ว่า “ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาบ ารุงรักษาศิลปะโบราณสถาน จารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมเหมาะสม” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า 
“ส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส เพียงพอ” 
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ตารางท่ี 4.8  แสดงค่าเฉลี่ย (  )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเศรษฐกิจ โดยรวมและรายข้อ (n = 360) 

 

ข้อ ด้านเศรษฐกิจ 
ระดับความคิดเห็น 

(  S.D. อันดับ แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4 
5. 
6. 
7. 
8. 
 

การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในสาขาและแขนงต่างๆ 
การยกระดับรายได้ในการประกอบอาชีพอิสระ 
การส่งเสริมการตลาดชุมชน สิ้นค้าพื้นเมืองให้มีคุณภาพ 
การสนับสนุนกิจการร้านค้าชุมชนให้มีรายได้เพิ่ม 
การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่างๆ 
การส่งเสริม และพัฒนากองทุนกลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคง 
การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน 
การส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสนิค้าอุปโภค บริโภค พืชผล
ทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป 

3.35 
3.39 
3.41 
3.43 
3.45 
3.32 
3.30 
 
3.48 

0.82 
0.80 
0.75 
0.80 
0.73 
0.84 
0.76 
 
0.77 

6 
5 
4 
3 
2 
7 
8 
 
1 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวม 3.39 0.53  ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเศรษฐกิจ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งแปดข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า 
“ส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป” 
รองลงมา คือ ข้อ 5 ที่ว่า “การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่างๆ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน” 
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ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประกอบอาชีพ ต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบปรากฏผลดังตารางท่ี 4.9 - 4.16 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามเพศ 

 

การด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา 

เพศ 
ชาย (n= 177) หญิง (n= 183) 

(X  S.D. แปลผล ZX  S.D. แปลผล 

1. 
2. 
3. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
ด้านสังคม  
ด้านเศรษฐกิจ 

3.45 
3.20 
3.23 

0.56 
0.49 
0.50 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

3.49 
3.19 
3.21 

0.60 
0.53 
0.55 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.29 0.45 ปานกลาง 3.30 0.49 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นมากกว่าเพศชาย ตามค่าเฉลี่ย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า เพศหญิง มีความคิดเห็นมากกว่าเพศชาย ตามค่าเฉลี่ย 

ด้านสังคม พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาตามเพศ พบว่า เพศชาย มีความคิดเห็นมากกว่าเพศหญิง ตามค่าเฉลี่ย 

ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลพลบัพลา อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพจิารณาตามเพศ พบว่า เพศชาย มีความคิดเห็นมากกว่าเพศหญงิ ตามค่าเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
และรายด้าน จ าแนกตามเพศ 

 

ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
อง ค์ ก า ร บริ ห า ร ส่ ว น
ต าบลพลับพลา 

เพศ 

t Sig ชาย (n= 177) หญิง (n= 183) 

(X  S.D. แปลผล (X  S.D. แปลผล 

1. 
2. 
3. 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน   
ด้านสังคม  
ด้านเศรษฐกิจ 

3.45 
3.20 
3.23 

0.56 
0.49 
0.50 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

3.49 
3.19 
3.21 

0.60 
0.53 
0.55 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

-0.82 
0.07 
0.27 

.29 

.44 

.24 

รวม 3.29 0.45 ปานกลาง 3.30 0.49 ปานกลาง -0.21 .45 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้  
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ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 

การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา 

อาย ุ
18 - 35 ปี (n= 124) 36-45ปี (n= 132) 46 ปีขึ้นไป (n= 104) 

(X  S.D. แปลผล (X  S.D. แปลผล (X  S.D. แปลผล 

1. 
 
2. 
3. 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน   
ด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ 

3.47 
 

3.14 
3.17 

0.62 
 

0.56 
0.53 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

3.49 
 

3.18 
3.22 

0.58 
 

0.54 
0.52 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

3.50 
 

3.22 
3.25 

0.53 
 

0.52 
0.47 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.26 0.51 ปานกลาง 3.30 0.49 ปานกลาง 3.33 0.41 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เช่นเดียวกัน เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลปรากฏ
ดังต่อไปนี ้

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย ได้แก่ อายุ 46 ปีข้ึนไป อายุ 36 -45 ปี และอายุ 18 - 35 ปีตามล าดับ 

ด้านสังคม พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ได้แก่ อายุ 46 ปีข้ึนไป อายุ 36 -45 ปี และอายุ 18 - 35 ปีตามล าดับ 

ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลพลบัพลา อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพจิารณาตามช่วงอายุ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทุกช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุทีม่ีค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ อายุ 46 ปีข้ึนไป อายุ 36 -45 ปี และอายุ 18 - 35 ปีตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.12  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 

การด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

1.56 
120.76 

2 
357 

0.78 
0.34 

2.31 
 

.10 
 

   รวม 122.32 359  
2. ด้านสังคม  ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 
0.50 
92.82 

2 
357 

0.25 
0.26 

0.97 
 

.38 
 

   รวม 93.32 359  
3. ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 
0.14 

101.05 
2 

357 
0.07 
0.28 

0.23 
 

.79 
 

   รวม 101.19 359  
 
 รวม 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

0.58 
80.98 

2 
357 

0.29 
0.23 

1.28 
 

.28 
 

   รวม 81.56 359  
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม และรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้  
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ตารางท่ี 4.13  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 

(n= 155) 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(n= 121) 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 

ขึ้นไป (n= 84) 

(X  S.D. แปลผล (X  S.D. แปลผล (X  S.D. แปลผล 

1. 
 
2. 
3. 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน   
ด้านสังคม  
ด้านเศรษฐกิจ 

3.50 
 

3.26 
3.32 

0.54 
 

0.53 
0.56 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

3.49 
 

3.20 
3.21 

0.59 
 

0.51 
0.52 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

3.38 
 

3.15 
3.20 

0.60 
 

0.48 
0.51 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.36 0.50 ปานกลาง 3.28 0.48 ปานกลาง 3.26 0.40 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน เรียงจากช่วงอายุ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และอนุปริญญา/
เทียบเท่าข้ึนไป ตามล าดับ 

ด้านสังคม พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และอนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 
ตามล าดับ 

ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ย
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มากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และอนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 
ตามล าดับ 
ตารางท่ี 4.14  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

การด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

0.72 
121.60 

2 
357 

0.36 
0.34 

1.05 
 

.35 
 

   รวม 122.32 359  
2. ด้านสังคม  ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 
0.34 
92.97 

2 
357 

0.17 
0.26 

0.67 
 

.51 
 

   รวม 93.31 359  
3. ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 
0.08 

101.11 
2 

357 
0.04 
0.28 

0.13 
 

.88 
 

   รวม 101.19 359  
 
 รวม 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

0.16 
81.40 

2 
357 

0.08 
0.23 

0.34 
 

.71 
 

   รวม 81.56 359  
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม และ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้  
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ตารางท่ี 4.15  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามการประกอบอาชีพ 

 

การด าเนนิงานของ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลพลับพลา 

ประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม  
(n= 138) 

รับจ้าง/ลูกจ้าง
(n= 86) 

ค้าขาย/อาชีพ
ส่วนตัว (n= 82) 

รับราชการ/
พนักงานของรัฐ 

(n= 54) 

(X  S.D. (X  S.D (X  S.D. (X  S.D. 

1. 
2. 
3. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
ด้านสังคม  
ด้านเศรษฐกิจ 

3.50 
3.27 
3.34 

0.45 
0.46 
0.50 

3.48 
3.20 
3.23 

0.58 
0.47 
0.52 

3.46 
3.18 
3.20 

0.60 
0.52 
0.54 

3.34 
3.16 
3.18 

0.63 
0.54 
0.56 

โดยรวม 3.37 0.45 3.30 0.47 3.28 0.42 3.25 0.50 
 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกอาชีพ เรียงจากกลุ่มอาชีพที่
มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง/ลูกจ้าง ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว และรับ
ราชการ/พนักงานของรัฐ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกกลุ่มอาชีพ เรียงจากกลุ่ม
อาชีพที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง/ลูกจ้าง ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว และ 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ ตามล าดับ 

ด้านสังคม พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกกลุ่มอาชีพ เรียงจากกลุ่มอาชีพที่มีค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง/ลูกจ้าง ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว และ รับราชการ/
พนักงานของรัฐ ตามล าดับ 

ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ใน
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ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกกลุ่มอาชีพ เรียงจากกลุ่ม
อาชีพที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง/ลูกจ้าง ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว และ
รับราชการ/พนักงานของรัฐ ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.16  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามอาชีพ 

 

การด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

1.83 
120.49 

3 
356 

0.61 
0.34 

1.80 
 

.15 
 

   รวม 122.32 359  
2. ด้านสังคม  ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 
0.06 
93.27 

3 
356 

0.02 
0.26 

0.07 
 

.98 
 

   รวม 93.33 359  
3. ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 
0.27 

100.92 
3 

356 
0.09 
0.28 

0.30 
 

.82 
 

   รวม 101.19 359  
 
 รวม 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

0.15 
81.41 

3 
356 

0.05 
0.23 

0.21 
 

.89 
 

   รวม 81.56 359  

 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม และ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้  
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ตอนที่ 4 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ข้อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.17 
 

ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะของประชาชน เกี่ยวกับแนวทาง
พัฒนาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามรายด้าน  

 

ข้อ ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน  ความถี ่
1. 
2. 
3. 

ควรส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรให้เพียงพอ 
ควรก่อสร้างระบบน้ าประปาในหมู่บ้านให้เพียงพอ 
ควรขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน และทีเ่ปลี่ยวให้เพียงพอ 

15 
5 
4 

 ด้านสังคม  

1. 
 

2. 
3. 

ควรส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คนยากจน 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้เพียงพอ 
ควรส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสวัสดิการชุมชนให้เพียงพอ 
ควรส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มากยิ่งข้ึน 

    
18 
12 
7 

 ด้านเศรษฐกิจ  

1. 
2. 
3. 

ควรส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน ให้มากยิ่งข้ึน 
ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่างๆ ให้มากยิ่งข้ึน 
ควรส่งเสริม และพัฒนากองทุนกลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคง ให้มากยิ่งข้ึน 

17 
11 
13 

 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ประชาชน ได้เสนอแนะเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จั งหวัดร้อยเอ็ด ล าดับตาม
ความถ่ีสูงไปหาต่ าสามอันดับแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ได้แก่ ควรส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรให้เพียงพอ ควรก่อสร้างระบบ
น้ าประปาในหมู่บ้านให้เพียงพอ และควรขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน และที่เปลี่ยวให้
เพียงพอ 

ด้านสังคม ได้แก่ ควรส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง 
คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้เพียงพอ ควรส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสวัสดิการชุมชนให้
เพียงพอ และควรส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มากยิ่งข้ึน 
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ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ควรส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน ให้มาก
ยิ่งข้ึน ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่างๆ ให้มากยิ่งข้ึน และควรส่งเสริม และพัฒนา
กองทุนกลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคง ให้มากยิ่งข้ึน 

โดยสรุป ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ล าดับตามความถ่ีสูงไปหาต่ า สามอันดับแรก 
ได้แก่ ควรส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสให้เพียงพอ ควรส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน ให้มาก
ยิ่งขึ้น และควรส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรให้เพียงพอ 

 

ตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง

เพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกีย่วกับความคิดเหน็ของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 11 คน ได้แก่ ก านัน และ
ผู้ใหญ่บ้านต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) ผู้วิจัยได้เลือกให้เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เนื่องจากจากเป็น
บุคคลที่มีบทบาทในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ดังผลจากการสัมภาษณ์ ต่อไปนี้ 
 

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ไว้ว่า “ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไร?” ซึ่งผู้
สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

 

(1) พิชิต แสงปราช ให้ค าสัมภาษณ์ว่า    
“ด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง

ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้างร่องน้ าคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ 
การก่อสร้างระบบน้ าประปาในหมู่บ้านเพียงพอ การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน”   

พิชิต แสงปราช, (7 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านพลับพลา หมู่ 1 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์.  
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(2) สมัย หารภูมิ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  
“...ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง

ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ...”  

สมัย หารภูมิ, (7 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านงิ้ว หมู่ 2 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง-
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 

(3) ศุกร์ มะลาลัย ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  
“ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง

ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การก่อสร้างร่อง
น้ าคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้างระบบน้ าประปาในหมู่บ้านเพียงพอ 
การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน และที่เปลี่ยวเพียงพอ แต่ให้การ
ส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรไม่เพียงพอ” 

ศุกร์ มะลาลัย, (7 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านโพธ์ิศรี หมู่ 3 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 

(4) เก่งกล้า  ปัญจเนตร ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  
“ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง

ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การลงหินลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน ลงหินลูกรังเพื่อซ่อมแซมให้กับพื้นที่ช ารุดอยู่
เสมอ  การก่อสร้างร่องน้ าคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ”  

เก่งกล้า  ปัญจเนตร, (7 ตุลาคม 2559),  ผู้ใหญ่บ้านหงษ์ทอง  หมู่  4 ต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 

(5) บุญมี  กาฬพันธ์ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  
“...ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร  เพราะได้ให้การก่อสร้างถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้างถนนคอนกรีตระหว่างหมู่บ้านเพียงพอ...”   

บุญมี  กาฬพันธ์, (8 ตุลาคม 2559), ก านันต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 
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 (6) สอน ศรีเนตร ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  
“ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง

ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้างถนนคอนกรีตระหว่างหมู่บ้านเพียงพอ 
การลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน ลงหินลูกรังเพื่อซ่อมแซมให้กับ
พื้นที่ช ารุดอยู่เสมอ และให้การส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรแต่อาจยังไม่เพียงพอ”  

สอน ศรีเนตร, (8 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านหนองเต่า หมู่ 6 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 

(7) อโนชา  ประชาไนย์ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  
“ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง

ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ และให้การส่งเสริมสรา้งถนนการเกษตรแต่อาจยังไม่
เพียงพอ” 

อโนชา  ประชาไนย์, (8 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านหนองก่ า หมู่ 7  ต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 

(8) ทิพวัลย์ อารีราษฏร ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  
“ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง

ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การก่อสร้างระบบ
น้ าประปาในหมู่บ้านเพียงพอ การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บา้น และ
ที่เปลี่ยวเพียงพอ และให้การส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรแต่อาจยังไม่เพียงพอ” 

ทิพวัลย์ อารีราษฏร , (8 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านหนองแก่ง หมู่ 8  ต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 
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 (9) ทองอินทร์ สารารัตน์ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  
“ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง

ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การก่อสร้างร่อง
น้ าคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้างระบบน้ าประปาในหมู่บ้านเพียงพอ 
การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน และที่เปลี่ยวเพียงพอ และให้การ
ส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรแต่อาจยังไม่เพียงพอ” 

ทองอินทร์ สารารัตน์, (9 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านวังยาว หมู่ 9 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 
10) ทวีชัย  ภูมิประสาท ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  

“ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การการก่อสร้าง
ระบบน้ าประปาในหมู่บ้านเพียงพอ การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างใน
หมู่บ้าน และที่เปลี่ยวเพียงพอ และให้การส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรแต่อาจยังไม่
เพียงพอ” 

ทวีชัย  ภูมิประสาท, (9 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านวังเจรญิ หมู่ 10 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 
11) หนูรักษ์  นาชัย ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  

“ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การก่อสร้างร่อง
น้ าคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้างระบบน้ าประปาในหมู่บ้านเพียงพอ 
การขยายเขตไฟฟ้า และให้การส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรแต่อาจยังไม่เพียงพอ” 

หนูรักษ์  นาชัย, (9 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านเกษมสุข หมู่ 11 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 
2) ด้านสังคม  
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ไว้ว่า “ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านสังคม อย่างไร?” ซึ่งผู้สัมภาษณ์ได้ให้
ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
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(1) พิชิต แสงปราช ให้ค าสัมภาษณ์ว่า    
“ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้การส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม และให้การส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส แต่อาจยังไม่เพียงพอ”  

พิชิต แสงปราช, (7 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านพลับพลา หมู่ 1 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์.  

 
(2) สมัย หารภูมิ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  

“ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยูพ่อสมควร เพราะให้การส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติดทุกปี การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสวัสดิการชุมชนเพียงพอ”  

สมัย หารภูมิ, (7 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านงิ้ว หมู่ 2 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง-
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 
(3) ศุกร์ มะลาลัย ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  

“ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้การส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติดทุกปี การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสวัสดิการชุมชนเพียงพอ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งส่งเสริม สนับสนุน” 

ศุกร์ มะลาลัย, (7 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านโพธ์ิศรี หมู่ 3 ต าบลพลับพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 
(4) เก่งกล้า  ปัญจะเนตร ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  

“ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้การสนับสนุน การรักษาความ
มั่นคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมท านุบ ารุง
ศาสนาบ ารุงรักษาศิลปะโบราณสถาน จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
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วัฒนธรรมเหมาะสม และให้การส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส แต่อาจยังไม่เพียงพอ”  

เก่งกล้า  ปัญจะเนตร, (7 ตุลาคม 2559),  ผู้ใหญ่บ้านหงษ์ทอง  หมู่ 4 ต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 (5) บุญมี  กาฬพันธ์ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  
“ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้การส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาบ ารุงรักษาศิลปะโบราณสถาน จารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมเหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
สาธารณสุขและหาวิธีป้องกันโรคติดต่อและโรคร้ายแรงต่าง ๆ ในชุมชนอยู่เสมอ และ
ให้การส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คน
ยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส แต่อาจยังไม่เพียงพอ”   

บุญมี  กาฬพันธ์, (8 ตุลาคม 2559), ก านัน ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง-
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 

 (6) สอน ศรีเนตร ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  
“ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้การส่งเสริมสถาบันครอบครัวและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความมั่นคง  และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาบ ารุงรักษาศิลปะ
โบราณสถาน จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมเหมาะสม”  

สอน ศรีเนตร, (8 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านหนองเต่า หมู่ 6 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 

(7) อโนชา  ประชาไนย์ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  
“ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
สาธารณสุขและหาวิธีป้องกันโรคติดต่อและโรคร้ายแรงต่าง ๆ ในชุมชนอยู่เสมอ และ
ให้การส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คน
ยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส แต่อาจยังไม่เพียงพอ” 

อโนชา  ประชาไนย์, (8 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านหนองก่ า หมู่ 7  ต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 
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(8) ทิพวัลย์ อารีราษฏร ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  
“ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้การส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา
บ ารุงรักษาศิลปะโบราณสถาน จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม
เหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและหาวิธีป้องกันโรคติดต่อและโรค
ร้ายแรงต่าง ๆ ในชุมชนอยู่เสมอ และให้การส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคม
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส แต่อาจยังไม่
เพียงพอ” 

ทิพวัลย์ อารีราษฏร , (8 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านหนองแก่ง หมู่ 8  ต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 
(9) ทองอินทร์ สารารัตน์ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  

“ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้การส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติดทุกปี การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสวัสดิการชุมชนเพียงพอ และให้การส่งเสริมสนับสนุนจัด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้ สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส แต่อาจยังไม่เพียงพอ” 

ทองอินทร์ สารารัตน์, (9 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านวังยาว หมู่ 9 ต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 
10) ทวีชัย  ภูมิประสาท ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  

“ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
สาธารณสุขและหาวิธีป้องกันโรคติดต่อและโรคร้ายแรงต่าง ๆ ในชุมชนอยู่เสมอ และ
ให้การส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ ายแรง คน
ยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส แต่อาจยังไม่เพียงพอ” 

ทวีชัย  ภูมิประสาท, (9 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านวังเจรญิ หมู่ 10 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 
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11) หนูรักษ์  นาชัย ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  
“ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้การส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา
บ ารุงรักษาศิลปะโบราณสถาน จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม
เหมาะสม และให้การส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรค
ร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส แต่อาจยังไม่เพียงพอ” 

หนูรักษ์  นาชัย, (9 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านเกษมสุข หมู่ 11 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 
3) ด้านเศรษฐกิจ  
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ไว้ว่า “ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านเศรษฐกิจ อย่างไร?” ซึ่งผู้สัมภาษณ์ได้ให้
ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

(1) พิชิต แสงปราช ให้ค าสัมภาษณ์ว่า    
“ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาและแขนงต่างๆ การยกระดับรายได้ในการประกอบ
อาชีพอิสระ”  

พิชิต แสงปราช, (7 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านพลับพลา หมู่ 1 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์.  

 
(2) สมัย หารภูมิ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  

“ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้ การยกระดับรายได้ใน
การประกอบอาชีพอิสระการส่งเสริมการตลาดชุมชน สิ้นค้าพื้นเมืองให้มีคุณภาพ”  

สมัย หารภูมิ, (7 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านงิ้ว หมู่ 2 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 
 

 (3) ศุกร์ มะลาลัย ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  
“ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริมการ
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ประกอบอาชีพอิสระในสาขาและแขนงต่างๆ การยกระดับรายได้ในการประกอบ
อาชีพอิสระการส่งเสริมการตลาดชุมชน สิ้นค้าพื้นเมืองให้มีคุณภาพ” 

ศุกร์ มะลาลัย, (7 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านโพธ์ิศรี หมู่ 3 ต าบลพลับพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 
(4) เก่งกล้า  ปัญจะเนตร ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  

“...ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริมการตลาดชุมชน สิ้นค้า
พื้นเมืองให้มีคุณภาพ การสนับสนุนกิจการร้านค้าชุมชนให้มีรายได้เพิ่ม...”  

เก่งกล้า  ปัญจะเนตร, (7 ตุลาคม 2559),  ผู้ใหญ่บ้านหงษ์ทอง หมู่  4 ต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 
(5) บุญมี  กาฬพันธ์ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  

“...ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริมการรวมกลุม่
อาชีพในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริม และพัฒนากองทุนกลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคง...”   

บุญมี  กาฬพันธ์, (8 ตุลาคม 2559), ก านัน ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 
 

 (6) สอน ศรีเนตร ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  
“ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน การส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้า
อุปโภค บริโภค พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป”  

สอน ศรีเนตร, (8 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านหนองเต่า หมู่ 6 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 
(7) อโนชา  ประชาไนย์ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  

“ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาและแขนงต่างๆ การส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่าย
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สินค้าอุปโภค บริโภค พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป แตก่ารส่งเสริมอาชีพ
ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน อาจยังไม่เต็มที่..” 

อโนชา  ประชาไนย์, (8 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านหนองก่ า หมู่ 7  ต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 
(8) ทิพวัลย์ อารีราษฏร ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  

“ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริม และพัฒนา
กองทุนกลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคง การสง่เสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 
บริโภค พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป แต่การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน อาจยังไม่เต็มที่..” 

ทิพวัลย์ อารีราษฏร , (8 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านหนองแก่ง หมู่ 8  ต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 
 (9) ทองอินทร์ สารารัตน์ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  

“ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริม และพัฒนา
กองทุนกลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคง การส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 
บริโภค พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป แต่การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน อาจยังไม่เต็มที่..” 

ทองอินทร์ สารารัตน์, (9 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านวังยาว หมู่ 9 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 
10) ทวีชัย  ภูมิประสาท ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  

“ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน การส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้า
อุปโภค บริโภค พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป”  

ทวีชัย  ภูมิประสาท, (9 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านวังเจรญิ หมู่ 10 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 
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11) หนูรักษ์  นาชัย ให้ค าสัมภาษณ์ว่า  
“ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาและแขนงต่างๆ การส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่าย
สินค้าอุปโภค บริโภค พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป แตก่ารส่งเสริมอาชีพ
ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน อาจยังไม่เต็มที่..” 

หนูรักษ์  นาชัย, (9 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านเกษมสุข หมู่ 11 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 

สรุปผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเป็นรายด้าน 
 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้ วิจัยสามารถน าประโยชน์ที่ ได้จาก ผลการสัมภาษณ์ 
กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่ มาเป็นแนวทางสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิจัย  

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ พบว่า ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่
พอสมควร เพราะให้การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้างถนนคอนกรีต
ระหว่างหมู่บ้านเพียงพอ การลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน ลงหินลูกรังเพื่อ
ซ่อมแซมให้กับพื้นที่ช ารุดอยู่เสมอ  การก่อสร้างร่องน้ าคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้าง
ระบบน้ าประปาในหมู่บ้านเพียงพอ การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน และที่เปลี่ยว
เพียงพอ และให้การส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรแต่อาจยังไม่เพียงพอ 

ด้านสังคม ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ พบว่า ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้การ
ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติดทุก
ปี การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสวัสดิการชุมชนเพียงพอ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็งส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความมั่นคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาบ ารุงรักษาศิลปะโบราณสถาน จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และวัฒนธรรมเหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและหาวิธีป้องกันโรคติดต่อและโรค
ร้ายแรงต่าง ๆ ในชุมชนอยู่เสมอ และให้การส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
โรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส แต่อาจยังไม่เพียงพอ 

ด้านเศรษฐกิจ  ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ พบว่า โดยภาพรวม องค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการด าเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ อยู่
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พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในสาขาและแขนงต่างๆ การยกระดับ
รายได้ในการประกอบอาชีพอิสระการส่งเสริมการตลาดชุมชน สิ้นค้าพื้นเมืองให้มีคุณภาพ การ
สนับสนุนกิจการร้านค้าชุมชนให้มีรายได้เพิ่มการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่างๆ การ
ส่งเสริม และพัฒนากองทุนกลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคง การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ว่างงานในชุมชน การส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค พืชผลทางการเกษตร และสินค้า
เกษตรแปรรูป 



  

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) ทั้ง
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน และ3) เพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย โดยได้ต้ังสมมติฐานของการวิจัยว่า ประชาชน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
การประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3,556 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิด 
เป็นลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ต (Likert) 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ จ านวน 24 ข้อ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์แบบ Real Practice ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกเสียง (Tape) และกล้องถ่ายภาพ 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 คือ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น
เชิงลึก ของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – Structured Interview) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
ในด้านเพศ และ F-test (One-way ANOVA) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ โดยใช้
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การวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรมแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดย
การจ าแนกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ในแต่ละด้าน ตามวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและนิยามศัพท์
เฉพาะแจกแจงความถ่ีแล้วน าเสนอในรูปแบบการพรรณาวิเคราะห์ (Analytical Discription)  

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบ Real Practice ได้แก่ แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi – Structured Interview) วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากแบบสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกเสียง (Tape) และ
กล้องถ่ายภาพ แล้วท าการจ าแนกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ในแต่ละด้าน ตามวัตถุประสงค์ กรอบ
แนวคิดและนิยามศัพท์เฉพาะแจกแจงความถ่ีแล้วน าเสนอในรูปแบบการพรรณาวิเคราะห์ 
(Analytical Discription) ซึ่งสามารถสรุปผลของการวิจัยตามข้อค้นพบ (Fact Findings) ตามล าดับ 
ดังนี ้

 

5.1 สรุปผล 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 5.1.1 ตอนท่ี 1 ด้านปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 50.83 มีอายุ 36 - 45 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.67 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 43.06 และประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 
 5.1.2 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  
 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
อยู่ในระดับปานกลางทั้งสามด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม  ตามล าดับ เมื่อสรุปผลการวิจัยเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 
 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากสามข้อ และอยู่ในระดับปานกลางห้าข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
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ที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การก่อสร้างถนนคอนกรตีภายในหมู่บา้นเพียงพอ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ข้อ 5 ที่ว่า “การส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรเพียงพอ” 
 2) ด้านสังคม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งแปดข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “ส่งเสริม 
สนับสนุน การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรค
ร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพียงพอ” 
 3) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งแปดข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า 
“ส่งเสริมรา้นค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสนิค้าอุปโภค บริโภค พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป” ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน” 

5.1.3 ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ 
ต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยปรากฏ ดังนี ้

สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 
 สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 
 สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 



78 

 
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 
 สมมติฐานท่ี 4ประชาชนที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม และรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

5.1.4 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

โดยสรุป ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ล าดับตามความถ่ีสูงไปหาต่ า สามอันดับแรก 
ได้แก่ ควรส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสให้เพียงพอ ควรส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน  ให้มาก
ยิ่งขึ้น และควรส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรให้เพียงพอ 

5.1.5 ตอนท่ี 5 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเป็นรายด้าน 
 ผลการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้วิจัยสามารถน าประโยชน์ที่ได้จาก ผลการ
สัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่ มาเป็นแนวทางสรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะในการ
วิจัย  

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ พบว่า ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่
พอสมควร เพราะให้การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้างถนนคอนกรีต
ระหว่างหมู่บ้านเพียงพอ การลงหินลูกรังภายในหมู่บา้น และระหว่างหมู่บ้าน ลงหินลูกรังเพื่อซ่อมแซม
ให้กับพื้นที่ช ารุดอยู่เสมอ การก่อสร้างร่องน้ าคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้างระบบ
น้ าประปาในหมู่บ้านเพียงพอ การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บา้น และที่เปลี่ยวเพียงพอ 
และให้การส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรแต่อาจยังไม่เพียงพอ 

ด้านสังคม ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ พบว่า ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้การ
ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติดทุก
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ปี การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสวัสดิการชุมชนเพียงพอ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็งส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความมั่นคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาบ ารุงรักษาศิลปะโบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และวัฒนธรรมเหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและหาวิธีป้องกันโรคติดต่อและโรค
ร้ายแรงต่าง ๆ ในชุมชนอยู่เสมอ และให้การส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
โรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส แต่อาจยังไม่เพียงพอ 

ด้านเศรษฐกิจ ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ พบว่า โดยภาพรวม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการด าเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ อยู่พอสมควร 
เพราะได้ให้การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในสาขาและแขนงต่างๆ การยกระดับรายได้ในการ
ประกอบอาชีพอิสระการส่งเสริมการตลาดชุมชน สิ้นค้าพื้นเมืองให้มีคุณภาพ การสนับสนุนกิจการ
ร้านค้าชุมชนให้มีรายได้เพิ่มการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริม และพัฒนา
กองทุนกลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคง การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน การ
ส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป 

 

5.2 อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม 
และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งผลการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจและควรน ามาอภิปรายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
 5.2.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้ว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมทั้งสามด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ประชาชนเห็นด้วย อยู่
พอสมควร แตง่บประมาณอาจมีจ านวนจ ากัด ท าให้การด าเนินงานได้ไม่เต็มที่ อาจด้วยเหตุน้ี จึงท าให้
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระธน ธมฺมนนโท (โสง) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด”  ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง และสอดคล้องกับงานวิจยัของวรณิดา สมิตานนท์ ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
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การบริหารงานการให้บริการแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในเขตอ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ดวงตา อ่อนเวียง ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ” ผลการวิจัยโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุณี พิมพ์จ าปา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร” ผลการวิจัยพบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ในสามด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม และ
ด้านเศรษฐกิจ อภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ท่ีเป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนเห็นด้วย อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้างถนนคอนกรีตระหว่างหมู่บ้านเพียงพอ การลงหินลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บา้น ลงหินลูกรังเพื่อซอ่มแซมให้กบัพื้นทีช่ ารุดอยู่เสมอ การก่อสร้างร่อง
น้ าคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้างระบบน้ าประปาในหมู่บ้านเพียงพอ การขยายเขต
ไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน และที่เปลี่ยวเพียงพอ แต่การด าเนินงานการส่งเสริมสร้างถนน
การเกษตร อาจยังไม่เต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของพิชิต แสงปราช ให้ค าสัมภาษณ์ว่า   
“...ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้
การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ การ
ก่อสร้างร่องน้ าคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้างระบบน้ าประปาในหมู่บ้านเพียงพอ การ
ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน...”  สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของสมัย หารภูมิ ให้
ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
เพียงพอ...” สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของศุกร์ มะลาลัย ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่
พอสมควร เพราะได้ให้การก่อสร้างร่องน้ าคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้างระบบ
น้ าประปาในหมู่บ้านเพียงพอ การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน และที่เปลี่ยวเพียงพอ 
แต่อให้การส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรไม่เพียงพอ...” และสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของเก่งกล้า  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%20%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B5%20%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ปัญจเนตร ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน 
และระหว่างหมู่บ้าน ลงหินลูกรังเพื่อซ่อมแซมให้กับพื้นที่ช ารุดอยู่เสมอ  และการก่อสร้างร่องน้ า
คอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ...” อาจด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวรณิดา สมิตานนท์ ได้วิจัยเรื่อง 
“ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานการให้บริการแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในเขตอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงตา อ่อนเวียง  ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ” 
ผลการวิจัยโดยรวม ด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับปานกลาง  

ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ” 
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ อยู่
มากพอควร เพราะให้การด าเนินการเป็นประจ าทุกปี จนเป็นที่เพียงพอในทุกหมู่บ้าน อาจด้วยเหตุนี้ 
จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อยู่ในระดับมากกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ 
สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของพิชิต แสงปราช ให้ค าสัมภาษณ์ว่า   “...ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร 
เพราะได้ให้การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้างร่องน้ าคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้างระบบน้ าประปาในหมู่บ้านเพียงพอ การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน...”  และสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของสมัย หารภูมิ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การ
ด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ...” 

ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การสร้างถนนในการท าการเกษตร” มีค่าแปลผล
อยู่ในระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การสร้างถนนในการท าการเกษตร อยู่พอสมควร แต่
การสร้างถนนในการท าการเกษตร ด าเนินงานอาจได้ยังไม่เพียงพอ อาจด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ประชาชนมี
ความคิดเห็นในรายข้อนี้อยู่ในระดับน้อยกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการว  จัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับค า
สัมภาษณ์ของสอน ศรีเนตร ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การก่อสร้าง

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%20%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้างถนนคอนกรีตระหว่างหมู่บ้านเพียงพอ การลงหิน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน ลงหินลูกรังเพื่อซ่อมแซมให้กับพื้นที่ช ารุดอยู่เสมอ และให้
การส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรแต่อาจยังไม่เพียงพอ…” สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของอโนชา  
ประชาไนย์ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การก่อสร้างถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านเพียงพอ และให้การส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรแต่อาจยังไม่เพียงพอ…” สอดคล้อง
กับค าสัมภาษณ์ของทิพวัลย์ อารีราษฏร ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  องค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะ
ได้ให้การก่อสร้างระบบน้ าประปาในหมู่บ้านเพียงพอ การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างใน
หมู่บ้าน และที่เปลี่ยวเพียงพอ และให้การส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรแต่อาจยังไม่เพียงพอ…”และ
สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของทองอินทร์ สารารัตน์ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร 
เพราะได้ให้การก่อสร้างร่องน้ าคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ การก่อสร้างระบบน้ าประปาใน
หมู่บ้านเพียงพอ การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน และที่เปลี่ยวเพียงพอ และให้การ
ส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรแต่อาจยังไม่เพียงพอ…” 
 2) ด้านสังคม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  อยู่ในระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนเห็นด้วย อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติดทุกปี การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
และสวัสดิการชุมชนเพียงพอ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งส่งเสริม สนับสนุน 
การรักษาความมั่นคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมท านุบ ารุง
ศาสนาบ ารุงรักษาศิลปะโบราณสถาน จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมเหมาะสม 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและหาวิธีป้องกันโรคติดต่อและโรคร้ายแรงต่าง ๆ ในชุมชนอยู่
เสมอ และให้การส่งเสรมิสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คนยากจน คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส แต่อาจยังไม่เพียงพอ อาจด้วยเหตุน้ี จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสังคม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุณี พิมพ์จ าปา ได้วิจัยเรื่อง 
“ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร” ผลการวิจัยพบว่า ด้านสังคม อยู่ในระดับปานกลาง  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B5%20%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความมั่นคง และความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ด าเนินงานการ
ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อยู่
พอควร เพราะได้จัดเจ้าหน้าที่ค่อยให้การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนเมื่อมีงาน หรือเมือประชาชนร้องขอ อาจด้วยเหตุน้ี จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นใน
ประเด็นนี้อยู่ในระดับมากที่สุดกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ
พิชิต แสงปราช ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้การส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสงัคม และให้การส่งเสริมสนับสนุนจดัสวัสดิการสงัคมใหก้ับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คน
ยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส แต่อาจยังไม่เพียงพอ...” สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของสมัย    
หารภูมิ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านสังคม  องค์การบริหารสว่นต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้การส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติดทุกปี การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสวัสดิการชุมชน
เพียงพอ...” สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของศุกร์ มะลาลัย ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านสังคม  องค์การ
บริหารส่วนต าบลพลบัพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้
การส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด
ทุกปี การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสวัสดิการชุมชนเพียงพอ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็งส่งเสริม สนับสนุน ...”สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของเก่งกล้า  ปัญจเนตร ให้ค า
สัมภาษณ์ว่า “...ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้
การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้การสนับสนุน การรักษาความมั่นคง  และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาบ ารุงรักษาศิลปะโบราณสถาน จารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมเหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและหาวิธี
ป้องกันโรคติดต่อและโรคร้ายแรงต่าง ๆ ในชุมชนอยู่เสมอ และให้การส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการ
สังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส แต่อาจยังไม่เพียงพอ...” 
สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของบุญมี  กาฬพันธ์ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้การส่งเสรมิ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาบ ารุงรักษาศิลปะโบราณสถาน จารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมเหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและหาวิธี
ป้องกันโรคติดต่อและโรคร้ายแรงต่าง ๆ ในชุมชนอยู่เสมอ และให้การส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการ
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สังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส แต่อาจยังไม่เพียงพอ...”  
และสอดคล้องกับค าสมัภาษณ์ของสอน ศรีเนตร ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้ กรส่งเสริม
สถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความมั่นคง   และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาบ ารุงรักษาศิลปะโบราณสถาน 
จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมเหมาะสม...”  

ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพียงพอ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปาน
กลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คน
ยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส อยู่พอสมควร แต่การด าเนินงานการส่งเสริมสนับสนุนจัด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส อาจยังไม่
เต็มที่ อาจด้วยเหตุน้ี จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อยู่ในระดับน้อยที่สุดกว่าทุกข้อ ซึ่ง
ผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของอโนชา  ประชาไนย์ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...
ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน 
อยู่พอสมควร เพราะให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและหาวิธีป้องกันโรคติดต่อและโรค
ร้ายแรงต่าง ๆ ในชุมชนอยู่เสมอ และให้การส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
โรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  แต่อาจยังไม่เพียงพอ...” และสอดคล้องกับค า
สัมภาษณ์ของทิพวัลย์ อารีราษฏร ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะให้การส่งเสรมิท านุ
บ ารุงศาสนาบ ารุงรักษาศิลปะโบราณสถาน จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม
เหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและหาวิธีป้องกันโรคติดต่อและโรคร้ายแรงต่าง ๆ ใน
ชุมชนอยู่เสมอ และให้การส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คน
ยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส แต่อาจยังไม่เพียงพอ...” 

3) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนเห็นด้วย อยู่
พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในสาขาและแขนงต่างๆ การยกระดับ
รายได้ในการประกอบอาชีพอิสระการส่งเสริมการตลาดชุมชน สิ้นค้าพื้นเมืองให้มีคุณภาพ การ
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สนับสนุนกิจการร้านค้าชุมชนให้มีรายได้เพิ่มการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่างๆ การ
ส่งเสริม และพัฒนากองทุนกลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคง การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ว่างงานในชุมชน การส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค พืชผลทางการเกษตร และสินค้า
เกษตรแปรรูป อาจด้วยเหตุน้ี จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
ผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงตา อ่อนเวียง ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ” ผลการวิจัยพบว่า ด้านเศรษฐกิจ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจารุณี พิมพ์จ าปา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร” ผลการวิจัยพบว่า ด้านเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา สมัคคดี ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว” 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของแสง
ธรรม หัสดี ได้วิจัยเรื่อง “การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชน” ผลการวิจัยพบว่า ด้านเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
นอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของไพวรรณ อุปลี ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก รวมทั้งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเดือน
ฉาย ผลเรือง ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ” ผลการวิจัยพบว่า ด้านเศรษฐกิจ โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก 

ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “ส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 
พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้ว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ให้การ
ส่งเสริม สนับสนุน การส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค พืชผลทางการเกษตร และสินค้า
เกษตรแปรรูป อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริมกับประชาชนให้ได้เปิดร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้า
อุปโภค บริโภค พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนมีความ
คิดเห็นในประเด็นนี้อยู่ในระดับมากที่สุดกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้  สอดคล้องกับค า
สัมภาษณ์ของพิชิต แสงปราช ให้ค าสัมภาษณ์ว่า   “...ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริม

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%20%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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การประกอบอาชีพอิสระในสาขาและแขนงต่างๆ การยกระดับรายได้ในการประกอบอาชีพอิสระ ...” 
สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของสมัย หารภูมิ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้ การ
ยกระดับรายได้ในการประกอบอาชีพอิสระการส่งเสริมการตลาดชุมชน สิ้นค้าพื้นเมืองให้มีคุณภาพ...” 
สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของศุกร์ มะลาลัย ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในสาขาและแขนงต่างๆ การยกระดับรายได้ในการประกอบอาชีพ
อิสระการส่งเสรมิการตลาดชุมชน สิ้นค้าพื้นเมืองให้มีคุณภาพ...”สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของเก่งกล้า  
ปัญจเนตร ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริมการตลาดชุมชน สิ้นค้า
พื้นเมืองให้มีคุณภาพ การสนับสนุนกิจการร้านค้าชุมชนให้มีรายได้เพิ่ม ...” และสอดคล้องกับค า
สัมภาษณ์ของบุญมี  กาฬพันธ์ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริม
การรวมกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริม และพัฒนากองทุนกลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคง...”   

ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน
ในชุมชน” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน อยู่พอสมควร แต่การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ว่างงานในชุมชน อาจด าเนินงานได้ยังไม่เต็มที่ อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นใน
ประเด็นนี้อยู่ในระดับน้อยที่สุดกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ
อโนชา  ประชาไนย์ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลบัพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในสาขาและแขนงต่างๆ การส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค พืชผลทาง
การเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป แต่การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน 
อาจยังไม่เต็มที่..”สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของทิพวัลย์ อารีราษฏร ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้าน
เศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน 
อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริม และพัฒนากองทุนกลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคง การส่งเสริม
ร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป แตก่ารส่งเสริม
อาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน อาจยังไม่เต็มที่..”และสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์
ของทองอินทร์ สารารัตน์ ให้ค าสัมภาษณ์ว่า “...ด้านเศรษฐกิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
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อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การด าเนินงาน อยู่พอสมควร เพราะได้ให้การส่งเสริม และพัฒนา
กองทุนกลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคง การส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค พืชผลทาง
การเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป แต่การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน 
อาจยังไม่เต็มที่..” 

5.2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ
ประกอบอาชีพต่างกัน  
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า ประชาชน ที่มีเพศ อายุ การศึกษา และ
ประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน  

1) เพศ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เพศเป็นสัญลักษณ์แบ่งให้รู้ว่า
เพศชาย หญิงเท่านั้น แต่เมื่อ เห็นการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาแล้ว เพศชาย 
และหญิง ต่าง มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงตา อ่อนเวียง ได้วิจัยเรื่อง 
“ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะแซว อ าเภอ
เมือง จังหวัดอ านาจเจริญ” ผลการทดสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุณี พิมพ์จ าปา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร” ผล
การทดสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนิ นงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิตยา สมัคคดี ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว” ผลการทดสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี
เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว ไม่แตกต่างกันนอกจากนี้ยัง สอดคล้องกับงานวิจัยของแสงธรรม หัสดี ได้วิจัยเรื่อง 
“การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความ
คิดเห็นของประชาชน” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชน 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%20%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของไพวรรณ อุปลี ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” 
ผลการทดสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเดือนฉาย ผลเรือง ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน
ที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

2) อายุ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารสว่นต าบลพลับพลา โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว้ 
ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าใครเกิดก่อนและหลัง แต่เมื่อ เห็นการด าเนินงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ทุกช่วงอายุ ต่าง มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของดวงตา อ่อนเวียง ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ” ผลการทดสมมติฐานการ
วิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะแซว อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุณี   
พิมพ์จ าปา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร” ผลการทดสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง จั งหวัดยโสธร ไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา สมัคคดี ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว” ผลการทด
สมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของแสงธรรม หัสดี ได้วิจัยเรื่อง “การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชน” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
ตามความคิดเห็นของประชาชน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของไพวรรณ อุปลี ได้วิจัย
เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการทดสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มี

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%20%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของเดือนฉาย ผลเรือง ได้วิจัยเรื่อง “ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยรวม และรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน 

3) ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ไม่
แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษา
เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ถึงการศึกษาสูงและต่ า  แต่เมื่อ เห็นการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา ทุกระดับการศึกษา ต่าง มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงตา 
อ่อนเวียง ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ” ผลการทดสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชน
ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะ
แซว อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุณี พิมพ์จ าปา 
ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร” ผลการทดสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ไม่
แตกต่างกัน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา สมัคคดี ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลทพัราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว” ผลการทด
สมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของแสงธรรม หัสดี ได้วิจัยเรื่อง “การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวนวัน 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชน” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวนวัน 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของไพวรรณ อุปลี ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
องค์การบริหารสว่นต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการทดสมมติฐานการวิจัย
พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%20%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%20%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เดือนฉาย    ผลเรือง ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

4) การประกอบอาชีพ ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลดงครั่งน้อย โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อาชีพเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าใครประกอบอาชีพ
ใดๆบ้าง แต่เมื่อเห็นการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา ประชาชนทุกอาชีพ ต่าง มี
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงตา อ่อนเวียง ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ” ผลการทดสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุณี พิมพ์จ าปา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร” ผล
การทดสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร  ไม่แตกต่างกัน และ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา สมัคคดี ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว” ผลการทดสมมติฐานการ
วิจัยพบว่า ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของแสงธรรม หัสดี ได้วิจัยเรื่อง “การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชน” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีการประกอบ
อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ไพวรรณ อุปลี ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการทดสมมติฐานการวิจัยพบว่า 
ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของเดือน

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%20%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ฉาย ผลเรือง ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ ต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธ์ุ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ  

ส าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบจากผลการวิจัยทั้งสามด้าน คือ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีพึงพอใจ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดต่อไป ผู้วิจัยจึงได้น ามาเป็น
ข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี ้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผล จึงมีข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย ดังนี ้
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยเร่งพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อการ
พัฒนาในทุกด้าน และเพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ระดับมากที่สุดต่อไป  

เมื่อพิจารณาเป็นด้านในแต่ละรายข้อ พบว่า  
1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยเร่งพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้มี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน เพื่อที่จะท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมาก
ที่สุดต่อไป 
 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ” มี
ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อที่จะท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 

ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “การสรา้งถนนในการท าการเกษตร” มีค่าแปลผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยเร่งพัฒนาการสร้างถนนในการท า
การเกษตร ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อที่จะท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมาก
ที่สุดต่อไป 
 2) ด้านสังคม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านสังคม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควร
ปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยเร่งพัฒนาด้านสังคม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อที่จะท า
ให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 
 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความมั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข 
และยกระดับการพัฒนาโดยเร่งพัฒนาปรับปรุงสถานที่ในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ความสามารถใช้งานได้สะดวกและทันสมัย ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อที่จะท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ใน
ระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 
 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพียงพอ” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง 
ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยเร่งพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง คนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มากยิ่งข้ึน 
เพื่อที่จะท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุด ต่อไป 

3) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรงุแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยเร่ง
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อที่จะท าให้ประชาชนมีความ
คิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 
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ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ิน” มีค่า

แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยเร่งพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน
การอนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ิน ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อที่จะท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และ
อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 

ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “สนับสนุนทนุการศึกษานักเรยีนที่เรียนดีแต่ยากจน” มี
ค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยเร่งพัฒนาสนับสนุน
ทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อที่จะท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ใน
ระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 

3) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลบัพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควร
ปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยเร่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อที่จะ
ท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป  

ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 
บริโภค พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุง
แก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยพัฒนาส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค พืชผล
ทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อที่จะท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นให้อยู่ใน
ระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 
 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานใน
ชุมชน” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลพลบัพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยเร่งพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อที่จะท าให้ประชาชนมีความ
คิดเห็นให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัยต่อยอด 
ดังต่อไปนี้จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี ้
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 1) จากผลการวิจัยพบว่า ด้านสังคม เป็นด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ดังนั้น ควรวิจัย สภาพปัญหา 
การด าเนินงานด้านสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   
 2) จากผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานในชุมชน เป็นข้อท่ี
มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุในทุกด้าน ดังนั้น ควรวิจัย แนวทางการด าเนินงานการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการว่างงานในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   

3) จากผลการวิจัยพบว่า ควรพัฒนาการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานใน
ชุมชน ให้มากยิ่งข้ึน เป็นข้อเสนอแนะท่ีมีค่าความถี่มากท่ีสุด ดังนั้น ควรวิจัย แนวทางการด าเนินงานการ
ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   



บรรณานุกรม 
 

กนกวรรณ เอี่ยมชัย.  (2551).  เอกสารประกอบค าสอนรายวิชา การวิจัยธุรกิจ.  พิมพ์ครั้งที่ 2. 
เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.  

กรมการปกครอง, กองราชการส่วนต าบล.  (2548). กฎหมายระเบียบและข้อบงัคับองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดนกรมการปกครอง.  

กัลยา วานิชย์บัญชา.  (2548).  สถิติส าหรับงานวิจัย.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชย ศาสตร์
และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

เก่งกล้า  ปัญจเนตร, (7 ตุลาคม 2559),  ผู้ใหญ่บ้านหงษ์ทอง  หมู่ 4 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

จารุณี พิมพ์จ าปา.  (2553).  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร.  วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
สาขาบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

จุมพล พูลภัทรชีวิน. (2539). จิตวิทยาสังคม. พิมพ์ครัง้ที ่2. กรุงเพทมหานคร : สานักพิมพส์่งเสริม
วิชาการ.  

ชาญชัย เทียนชัย.  (2541).  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.  
ชาติชาย โทนุสินธิติ. (2541).  จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.  
ชูวงศ์ ฉายะบุตร. (2549). การปกครองท้องถ่ินไทย. กรุงเทพมหานคร :.กรมการปกครอง.  
ชูศักดิ์ เที่ยงตรง. (2540). การบริหารการปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
ฑิตยา สุวรรณะชฎ.  (2539).  “ประชาคมต าบล” ตัวแบบ การทดลอง และสังเคราะห์ในกระบวนการ 

พัฒนาสังคมไทย.  กรุงเทพฯ : พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม.  
ดวงตา อ่อนเวียง.   (2553).  ความคิดเห็นของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต าบลหนองมะแซว อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจรญิ.   วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาบัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

เดือน ค าดี. (2536).ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทิพย์อักษร.  
เดือนฉาย ผลเรือง.  (2553).  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ .  วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. สาขาบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B5%20%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%20%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


96 

ทวีชัย  ภูมิประสาท, (9 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านวังเจริญ หมู่ 10 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

ทองอินทร์ สารารัตน์, (9 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านวังยาว หมู่ 9 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

ทิพวัลย์ อารีราษฏร, (8 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านหนองแก่ง หมู่ 8  ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

ธนพรรณ ธานี.  (2539) การศึกษาชุมชนขอนแก่น บริษทัเพญ็พริ้นต้ิงจ ากัด  
ธัญญา ผลอนันต์. (2546). การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพฯ : อินโนกราฟฟิกส์.  
ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ. (2549). เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา : การสร้างและการพัฒนา. นครปฐม : 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
นวม สงวนทรัพย.์  (2535).  สารัตถจิตวิทยาสงัคม. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นต้ิงเฮ้า. 
นิตยา สมัคคด.ี  (2553).  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว.  วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
สาขาบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 

นิภา เมธธาวีชัย.  (2543).  วิทยาการวิจัย. กรงุเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุร.ี 
บุญชม ศรีสะอาด.  (2545).  การวิจัยเบื้องต้น. พมิพ์ครัง้ที่ 6. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
บุญมี  กาฬพันธ์, (8 ตุลาคม 2559), ก านันต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, 

สัมภาษณ์. 
บุญเรียง ขจรศิลป์.  (2534).  วิจัยทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
ประทาน คงฤทธิศึกษากร. (2544). การปกครองเมืองพัทยา. กรุงเทพมหานคร : สหายบล็อกและการ

พิมพ์.  
ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  (2540).  ทัศนคติการวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย. กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.  
ประหยัด หงษ์ทองค า. (2540). การพฒันาทางการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถ่ิน. 

กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพาพาส. 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน.์ (2532). จิตวิทยาสังคม. กรงุเทพมหานคร : แพร่พิทยา อินเตอร์เนช่ันแนล.  
ปาริชาติ วลัยเสถียร.  (2542).  กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา.  กรุงเทพฯ: 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  
พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช และคณะ.  (2541).  พฤติกรรมผู้บริโภค.  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย  

ธรรมาธิราช.  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


97 

พระธน ธมฺมนนโท (โสง).  (2553).  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด.  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาบัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย.  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).  (2538).  พุทธธรรม.  กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.  

พวงรัตน์  ทวีรัตน์. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 8.                   
กรุงเทพฯ : ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ                                
ประสานมิตร 

พิชิต แสงปราช. (7 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านพลับพลา หมู่ 1 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

พิมพ์ชนา ฮกทา. “องค์ประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน”. 27 กุมภาพันธ์ 2553. 
<http://www.kroobannok.com/blog/view.php?article_id=28720> (25 May 
2010)  

เพลินทิพย์ โกเมศโสภา. (2544). การวางแผนการตลาด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ไพรัตน์ เดชะรินทร์. (2549).นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การ 

พัฒนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศักดิ์โสภาการพิมพ์.  
ไพวรรณ อุปลี.  (2553).  ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม.  วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ภคพร หงษ์ไทย.  (2553).  ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพานพร้าว อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย .  วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. สาขาบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ยงยุทธ เกษสาคร. (2542). ภาวะผู้น าและการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม.  
โยธิน ศันสนยุทธ และจุมพล พูลภัทรชีวิน.  (2529).  จิตวิทยาสังคม.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริม

วิชาการ 
ราชบัณฑิตยสถาน.  (2532).  พจนานุกรมสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์  
  .  (2542).  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ : บริษัท นาน

มีบุ๊คส์พบัลเิคช่ันส์ จ ากัด.  
ล้วน สายยศ และ อังคนา สายยศ. (2540). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา . กรุงเทพฯ :  

สุวีริยาสาส์น.  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%20%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


98 

วรณิดา สมิตานนท์. (2553). “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาด้านการใหบ้รกิาร
แก่ประชาชนขององค์การบรหิารส่วนตาบลในเขตอาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ”ี. 
วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยสโุขทัย- 

            ธรรมาธิราช.  
วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม. (2541).จิตวิทยาพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร :      

ชีวาภิวัฒน์.  
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.  (2540).  การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถ่ิน.  กรุงเทพฯ : โอเดียนส

โตร์.  
วิรัชฎ์ คงคะจันทร์.  (2524).  หลักการส่งเสริมการเกษตร.  พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น : ภาควิชา

ส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
วุฒิสาร ตันไชย. (2547). การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถ่ิน : ความก้าวหน้าหลัง 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540. กรุงเทพมหานคร : คลังวิชา จ ากัด.  
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร. (2542). ทฤษฏีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม. สกลนคร : สถาบันราชภัฏ

สกลนคร.  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2541).พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ศุกร์ มะลาลัย.(7 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านโพธ์ิศรี หมู่ 3 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ.  (2529).  ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม.  กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต  
สงวน สุทธิเลิสอรุณ และฐิติพงษ์ ธรรมานุสรณ์.   (2522).  จิตวิทยาสังคม.  กรุงเทพฯ : ชัยศิริ      

การพิมพ์.  
ส่งศรี ชมพูวงศ์.  (2547).  การวิจัย.  นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  
 . (2543).การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ดวงกมล. 
สมยศ นาวีการ. (2533). การบริหารสู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพมหานคร : กรุงธนบุรี.  
สมยศ อักษร.  (2546).  จิตวิทยาสังคม.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
สมัคร บุราวาศ. (2534).ปรัชญาพราหมณ์ในสมัยพุทธกาล. กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา.  
สมัย หารภูมิ, (7 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านงิ้ว หมู่ 2 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 
สรชัย พิศาลบุตร.  (2548).  เรียนรู้สถิติและการวิจัยด้วยกรณีศึกษา.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่บริษัทจูนพบั

ลิซซิ่ง จ ากัด.  



99 

สวัสดิ์ นาสมฝัน.  (2550).  ความคิดเห็นของผู้ต้องขังที่มีต่อการปฏิบัติงานจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง
เรือนจ ากลางขอนแก่น.  สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณพิต. สาขาบัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.  

สอน ศรีเนตร. (8 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านหนองเต่า หมู่ 6 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์.  (2540).  ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  

สันติสุข ไชยมงคล. (2543). การวัดทัศนคติและบุคลิกภาพ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร.  

ส านักงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน กรมการปกครอง. (2534).คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา. กรุงเทพมหานคร :     
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการปกครอง. 

สุชา จันทน์เอม.  (2524).  จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
สุพัตรา สุภาพ.  (2515).  ปัญหาสังคม. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
สุรางค์ จันทน์เอม.  (2520).  จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ : แพร่วิทยา.  
สุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์ุ. (2542).ยุทธศาสตร์การบริหารของสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล (อบต.). 

กรุงเทพมหานคร : บริษัทเท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคช่ันจ ากัด.  
 . (2527). การสัมภาษณ์ในงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.  

เสนาะ ติเยาว์. (2544). หลักการบริหาร.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
แสงธรรม หัสดี.  (2553).  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย ตามความคิดเห็นของประชาชน.  วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
สาขาบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

โสภา ชูพิกุลชัย. (2537).จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.  
หนูรักษ์  นาชัย, (9 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านเกษมสุข หมู่ 11 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา.  (2558).  บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต าบลพลับพลา อ าเภอ

เชียงขวัญ. ร้อยเอ็ด : องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา.   
อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ. (2548).จิตวิทยาการบริการ. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท เพรส แอนด์ ดีไซน ์จ ากัด.  
อโนชา  ประชาไนย์, (8 ตุลาคม 2559), ผู้ใหญ่บ้านหนองก่ า หมู่ 7  ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


100 

อรทัย ก๊กผล. (2544). “นรนิติ เศรษฐบุตร : 60 ปี กีรติยาจารย์”.พิมพ์เพื่อเป็นเกียรติแก่รอง
ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร เนื่องในโอกาสอายุครบ 60 ปี. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

อารี เพชรผุด. (2530). มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน. กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์. 
อุทัย หิรัญโต.  (2515).  ศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.  
 .  (2541).  สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยามานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการปกครอง.  
 . (2543). การปกครองท้องถ่ิน. กรุงเทพฯ :.สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.  
เอกชัย กี่สุขพันธ์. (2533). การบริหารทักษะและการปฏิบัต.ิ พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์ 
 



101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 
1) รองศาสตราจารย์อุดม พริิยสงิห ์  

ร.ม. (การปกครอง)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ วุฒิการศึกษา  
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
2) นายเอี่ยม อามาตย์มลูตร ี   
 วุฒิการศึกษา  กศ .ม . (การ ศึกษามหาบัณฑิ ต )  ส าขาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
 ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏรชวิทยาลัย วิทยา

เขตร้อยเอ็ด 
3) นายอานันท์ มารศร ี    
 วุฒิการศึกษา รป.ม. (รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
 ต าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไพศาลอ าเภอธวัชบุรี 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ที่ ศธ ๖๐๑๕/ว ๑๕๓              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
                  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  
           ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
           จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
                         

              ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

เจริญพร     รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ 
    

ด้วย พระไพรวัล  ธีรปญฺโ (ตรีกุล) นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ท าสารนิพนธ์เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 

          จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

ขอเจริญพร 

          
        

(พระใบฎีกาอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร) 
รองอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอ้ยเอ็ด 
ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

 
 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.๐-๔๕๓๕๑-๘๓๖๔,๐-๔๓๕๑-๖๐๗๖ 
โทรสาร.๐-๔๓๕๑-๔๖๘๑ 
http://www.rec.mbu.ac.th 

http://www.rec.mbu.ac.th/
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ที่ ศธ ๖๐๑๕/ว ๑๕๓                     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
                  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  
           ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
           จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
                       

              ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

เจริญพร     นายเอี่ยม อามาตย์มูลตรี 
    

ด้วย พระไพรวัล  ธีรปญฺโ (ตรีกุล) นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ท าสารนิพนธ์เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 

          จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

ขอเจริญพร 

 
                                     

(พระใบฎีกาอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร) 
รองอธิการบด ี

                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

 
 

 
ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.๐-๔๕๓๕๑-๘๓๖๔,๐-๔๓๕๑-๖๐๗๖ 
โทรสาร.๐-๔๓๕๑-๔๖๘๑ 
http://www.rec.mbu.ac.th 

http://www.rec.mbu.ac.th/


 
 
 
 

ที่ ศธ ๖๐๑๕/ว ๑๕๓                     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
                  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  
           ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
           จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
                         

              ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

เจริญพร     นายอานันท์ มารศรี 
    

ด้วย พระไพรวัล  ธีรปญฺโ (ตรีกุล) นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ท าสารนิพนธ์เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 

          จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

ขอเจริญพร 
                                     

  
(พระใบฎีกาอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร) 

รองอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอ้ยเอ็ด  

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
 
 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.๐-๔๕๓๕๑-๘๓๖๔,๐-๔๓๕๑-๖๐๗๖ 
โทรสาร.๐-๔๓๕๑-๔๖๘๑ 
http://www.rec.mbu.ac.th 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ที่ ศธ ๖๐๑๕/ว ๑๕๓                     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
                  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  
           ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
           จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
                         

              ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เก็บรวมรวบข้อมูล 
 

เจริญพร     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
    

ด้วย พระไพรวัล  ธีรปญฺโ (ตรีกุล) นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ท าสารนิพนธ์เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาได้เข้าเก็บ
รวบรวมข้อมูลในหน่วยงานของท่าน ส่วน วัน เวลา นั้น นักศึกษาจะมาติดต่อประสานงานกับท่านโดยตรง 

 

          จึงเจริญพรมาเพือ่โปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

ขอเจริญพร 

 

        
(พระใบฎีกาอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร) 

รองอธิการบด ี
                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
 
 
 

 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.0-45351-8364,0-4351-6076 
โทรสาร.0-4351-4681 
http://www.rec.mbu.ac.th  



 
 
 

ที่ ศธ ๖๐๑๕/ว ๑๕๓                     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
                  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  
           ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
           จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
                         

              ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เก็บรวมรวบข้อมูล 
 

เจริญพร     ก านันต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
    

ด้วย พระไพรวัล  ธีรปญฺโ (ตรีกุล) นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ท าสารนิพนธ์เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาได้เข้าเก็บ
รวบรวมข้อมูลในหน่วยงานของท่าน ส่วน วัน เวลา นั้น นักศึกษาจะมาติดต่อประสานงานกับท่านโดยตรง 

 

          จึงเจริญพรมาเพือ่โปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

ขอเจริญพร 

 

        
(พระใบฎีกาอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร) 

รองอธิการบด ี
                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  

ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
 
 

 
 
 

 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.0-45351-8364,0-4351-6076 
โทรสาร.0-4351-4681 
http://www.rec.mbu.ac.th  
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ภาคผนวก  ง 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

 

ค าช้ีแจง    

1) แบบสอบถามนี้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย เรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่
มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัย
ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่ตรงความเป็นจริงทุก
ข้อ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากท่านในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสูงต่อการศึกษาค้นคว้า
ครั้งนี้ และค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อทา่นแต่ประการใด เพราะเสนอผลการวิจัยในภาพรวม 

2) แบบสอบถามนี้แบง่เป็น 3 ตอน คือ  
    ตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกับข้อมลูพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละด้าน 
         ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รบัความร่วมมอืจากท่านด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

                 พระไพรวัล  ธีรปญฺโ (ตรีกลุ) 
  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตรก์ารปกครอง 
         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
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ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครือ่งหมาย / ลงใน [  ] หน้าข้อความที่ตรงกบัข้อมลูส่วนตัวของท่าน                     
       
1) เพศ                      
 [  ] 1. ชาย        

[  ] 2. หญิง          
 
2) อาย ุ                     
 [  ] 1. 18 - 35 ป ี  

[  ] 2. 36 - 45 ป ี        
 [  ] 3. 46 ปข้ึีนไป  
 
3) ระดับการศึกษา              
 [  ] 1. ประถมศึกษา  

[  ] 2. มัธยมศึกษา/เทียบเท่า       
 [  ] 3. อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป 
 
4) ประกอบอาชีพ 

[  ] 1. เกษตรกรรม 
  [  ] 2. รับจ้าง/ลูกจ้าง      

[  ] 3. ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 
  [  ] 4. รับราชการ/พนกังานของรัฐ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องค าตอบทางขวามือ ของแต่ละข้อ ที่ตรงกับที่ท่านได้รับ 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลพลบัพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  และให้ตอบครบทุกข้อ 

 

ตัวอย่าง 
 

 
ข้อท่ี 

ความคิด เ ห็นของประชาชน ท่ีมี ต่ อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

         ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

 5 4 3 2 1 
ท่านมีความคิดเห็นในข้อต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

     

 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน      
1. การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  /     
2. การก่อสร้างร่องน้ าคอนกรีตภายในหมู่บ้าน   /    

 
อธิบาย 
 ตัวอย่างข้อ 1 แสดงว่าใน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ท่านมีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 

ตัวอย่างข้อ 2 แสดงว่าใน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ท่านมีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาการก่อสร้างร่องน้ าคอนกรีตภายในหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



115 

ข้
อ 

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

ระดับความคิดเห็น  
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด  

 5 4 3 2 1 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 
1. การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ       
2. การก่อสร้างถนนคอนกรีตระหว่างหมู่บ้านเพียงพอ       
3. การลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน       
4. ลงหินลูกรังเพื่อซ่อมแซมให้กับพื้นที่ช ารุดอยู่เสมอ        
5. การส่งเสริมสร้างถนนการเกษตรเพียงพอ       
6. การก่อสร้างร่องน้ าคอนกรีตภายในหมู่บ้านเพียงพอ       
7. การก่อสร้างระบบน้ าประปาในหมู่บ้านเพียงพอ      
8. การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน และ

ที่เปลี่ยวเพียงพอ 
     

ด้านสังคม       
1. การส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม       
2. การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติดทุกปี      
3. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสวัสดิการชุมชนเพียงพอ      
4. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง      
5. ส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ 

ผู้ ป่ ว ย โ ร คร้ า ยแ ร ง  คนยากจน  คนพิ ก า ร  แล ะ
ผู้ด้อยโอกาส เพียงพอ 

     

6. ส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความมั่นคง  และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

     

7. ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาบ ารุงรักษาศิลปะโบราณสถาน 
จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้อง ถ่ินและวัฒนธรรม
เหมาะสม 

     

8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและหาวิธีป้องกัน
โรคติดต่อและโรคร้ายแรงต่าง ๆ ในชุมชนอยู่เสมอ 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ด มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ขอความกรุณาเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มทั้งหกด้าน 
 

1) ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน   
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 

........................................................................................................................ ........................................ 

............................................................................................................................. ................................... 
 
 

ข้อ 
ความคิ ด เ ห็นของประชาชน ท่ีมี ต่ อก า ร
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

 5 4 3 2 1 
  ด้านเศรษฐกิจ 
1. การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในสาขาและ

แขนงต่างๆ 
     

2. การยกระดับรายได้ในการประกอบอาชีพอิสระ      
3. การส่งเสริมการตลาดชุมชน สิ้นค้าพื้นเมืองให้มี

คุณภาพ 
     

4. การสนับสนุนกิจการร้านค้าชุมชนให้มีรายได้เพิ่ม      
5. การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่างๆ      
6. การส่งเสริม และพัฒนากองทุนกลุ่มอาชีพให้มี

ความมั่นคง 
     

7. การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ว่างงานในชุมชน 

     

8. การส่งเสริมร้านค้าชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 
บริโภค พืชผลทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป 
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2) ด้านสังคม  
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
 
3) ด้านเศรษฐกิจ 

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................... . 

 

ขอเจริญพร อนุโมทนา ทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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แบบประเมนิค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(X) 
IOC = 

N

x
 หมายเหต ุ

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

2) ด้านสังคม  น าไปใช้ได้ 
1 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

3) ด้านเศรษฐกิจ 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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 สูตร    IOC = 

 

วิธีการหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม  
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) IOC โดยมีเกณฑ์ ในการประเมิน ตามสูตร 
  

       


 

 

  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับนิยาม/จุดประสงค์ 

  แทน ผลรวมคะแนนประเมินของผู้เช่ียวชาญ 

  แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
ให้คะแนน   +1  แทน     แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้สอดคล้องกับนิยาม/จุดประสงค์ 
ให้คะแนน   0  แทน     ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้สอดคล้องกับนิยาม/จุดประสงค์ 
ให้คะแนน   -1  แทน     แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ไม่สอดคล้องกับนิยาม/จุดประสงค์ 

 จากข้อค าถามทั้งหมด จ านวน 24 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) IOC เท่ากับ 1.00 จ านวน 24 ข้อ ซึ่งใช้ได้ทั้งหมด 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(X) 
IOC = 

N

x
 หมายเหต ุ

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

6 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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           ภาคผนวก  ฉ 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

   R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients    N of Cases = 30            N of Items = 24         Alpha = .9423 
 

ข้อที่ Scale   Mean 
if Item                  

Deleted 

Scale  Variance 
if Item                  

Deleted 

Corrected 
Item  Total 
Correlation 

Alpha  if Item 
Deleted 

 
ข้อที่1 80.1203 50.1453 .8102 .9410 
ข้อที่2 80.0606 52.1837 .9403 .9411 
ข้อที่3 80.1515 52.5076 .8411 .9414 
ข้อที่4 80.0909 50.1477 .8332 .9410 
ข้อที่5 79.8788 48.6723 .6769 .9416 
ข้อที่6 70.0000 48.4375 .7539 .9417 
ข้อที่7 79.8485 48.2576 .6830 .9426 
ข้อที่8 79.9494 45.8712 .8960 .9419 
ข้อที่9 70.1233 47.2917 .8506 .9414 
ข้อที่10 70.5431 46.1042 .8466 .9412 
ข้อที่11 70.3949 45.0587 .8760 .9429 
ข้อที่12 70.1818 46.8409 .6767 .9424 
ข้อที่13 70.6727 46.6420 .8943 .9426 
ข้อที่14 70.5424 46.3144 .6764 .9425 
ข้อที่15 70.5818 47.2159 .7513 .9419 
ข้อที่16 79.6091 46.3977 .6978 .9413 
ข้อที่17 79.6091 45.5852 .7407 .9410 
ข้อที่18 70.5909 47.1477 .7332 .9410 
ข้อที่19 79.5788 46.6723 .6769 .9426 
ข้อที่20 70.1230 45.4375 .7539 .9417 
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ข้อที่ Scale   Mean 
if Item                  

Deleted 

Scale  Variance 
if Item                  

Deleted 

Corrected 
Item  Total 
Correlation 

Alpha  if Item 
Deleted 

 
ข้อที่21 
ข้อที่22 

79.1485 
79.1294 

47.2576 
46.8712 

.9430 

.8960 
.9416 
.9419 

ข้อที่23 70.0303 47.1553 .7202 .9413 
ข้อที่24 70.0606 46.1837 .9403 .9417 
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ภาคผนวก  ช 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 

การวิจัย “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด” 

ค าอธิบาย  
 1) แบบสัมภาษณ์ชุดนี้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided 
interviews) ใช้ค าถาม ด าเนินการสัมภาษณ์ในทุกประเด็น และข้ันตอน ใช้การบันทึกเสียง (Tape 
Record) และกล้องบันทึกภาพ ในการสัมภาษณ์ ประเด็นค าถามใดไม่ได้ข้อมูลชัดเจน ขอความกรุณา
ถามซ้ าจนได้ข้อมูลชัดเจน 

2) แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้เฉพาะประชากร จ านวน 11 คน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

3) แบบสัมภาษณ์น าผลการวิเคราะห์จากการวิจัยเชิงปริมาณ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  ทั้งสามด้าน คือ 
ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ 
 4) การตอบแบบสัมภาษณ์ ขอความกรุณาท่านได้โปรดตอบให้ครบทุกข้อ เพื่อจะได้ข้อ มูลที่
ถูกต้องครบถ้วน 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี ้

                
          พระไพรวัล  ธีรปญฺโ (ตรีกลุ) 

             นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย 
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ประเด็นสัมภาษณ์ 
เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
    แนวทางการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided interviews) น า

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในการวิจัยเชิงปริมาณ และการอภิปลายผล ก าหนดประเด็นเป็นค าถาม              
ค าส าคัญ (Key words) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นการสัมภาษณ์ โดย
ภาพรวม และรายข้อ แบ่งประเด็นค าถามออกเป็น 2 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไป และประเด็นสัมภาษณ์ 
ดังนี้  
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ- สกลุ ผู้ใหส้ัมภาษณ์............................................................................................................ 
วัน เดือน ปี ที่ให้สัมภาษณ์.......................................................... .............................................. 
ต าแหน่ง................................................................................................................................... . 
ที่อยู่ใหส้ัมภาษณ์...................................................................................................................... 
 

ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ์ 
1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
“ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง

ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไร” และท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   อย่างไร?” 

ความคิดเห็น............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

2) ด้านสังคม  
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“ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   ด้านสังคม อย่างไร” และท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   อย่างไร?” 

ความคิดเห็น............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  3) ด้านเศรษฐกิจ  

“ท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   ด้านเศรษฐกิจ อย่างไร” และท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   อย่างไร?” 

ความคิดเห็น............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 

ขอนุโมทนาขอบคุณทีท่่านกรุณาให้สัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ซ 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ ์
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ ์

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สถานท่ี วัน/เดือน/ปี 
1) นายพิชิต แสงปราช  ผู้ใหญ่บ้านพลับพลา หมู่ 1 ต าบลพลับพลา 

อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   
7 ตุลาคม 2559 

2) นายสมัย หารภูม ิ ผู้ใหญ่บ้านงิ้วเหนือ หมู่ 2 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   

7 ตุลาคม 2559 

3) นางศุกร์ มะลาลัย ผู้ใหญ่บ้านโพธ์ิศรี หมู่ 3 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   

7 ตุลาคม 2559 

4) นายเก่งกล้า  ปัญจเนตร ผู้ใหญ่บ้านหงส์ทอง หมู่ 4 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   

7 ตุลาคม 2559 

5) นายบุญมี  กาฬพันธ์ ก านัน (หมู่ 5) ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียง
ขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   

8 ตุลาคม 2559 

6) นายสอน ศรีเนตร ผู้ใหญ่บ้านหนองเต่า หมู่ 6 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   

8 ตุลาคม 2559 

7) นายอโนชา  ประชาไนย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองก  า หมู่ 7 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   

8 ตุลาคม 2559 

8) นางทิพวัลย์ อารรีาษฏร ผู้ใหญ่บ้านหนองแก่ง หมู่ 8 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   

8 ตุลาคม 2559 

9) นายทองอินทร์ สารารัตน์ ผู้ใหญ่บ้านวังยาว หมู่ 9 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   

9 ตุลาคม 2559 

10) นายทวีชัย  ภูมิประสาท ผู้ใหญ่บ้านวังเจริญ หมู่ 10 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   

9 ตุลาคม 2559 

11) นางหนูรกัษ์  นาชัย ผู้ใหญ่บ้านเกษมสุข หมู่ 11 ต าบลพลับพลา 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด   

9 ตุลาคม 2559 
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ภาคผนวก ฌ 
ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
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ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพิชิต แสงปราช, (7 ตุลาคม 2559),  
ผู้ใหญบ่้านพลับพลา หมู่ 1 ต าบลพลบัพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สมัภาษณ์. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมัย หารภูมิ, (7 ตุลาคม 2559), 
ผู้ใหญบ่้านงิ้วเหนือ หมู่ 2 ต าบลพลบัพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 
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นางศุกร์ มะลาลัย, (7 ตุลาคม 2559), 
ผู้ใหญบ่้านโพธ์ิศร ีหมู ่3 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอ็ด, สมัภาษณ์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเก่งกล้า  ปัญจะเนตร, (7 ตุลาคม 2559), 
ผู้ใหญบ่้านหงษ์ทอง หมู ่4 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สมัภาษณ์. 
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นายบุญมี  กาฬพันธ์, (8 ตุลาคม 2559), 
 ก านัน ต าบลพลบัพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สมัภาษณ์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสอน ศรีเนตร, (8 ตุลาคม 2559), 
ผู้ใหญบ่้านหนองเต่า หมู ่6 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สมัภาษณ์. 
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นายอโนชา  ประชาไนย์, (8 ตุลาคม 2559), 
ผู้ใหญบ่้านหนองแกง่ หมู ่8  ต าบลพลบัพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางทิพวัลย์ อารรีาษฏร, (8 ตุลาคม 2559), 
ผู้ใหญบ่้านหนองแกง่ หมู ่8  ต าบลพลบัพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 
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นายทองอินทร์ สารารัตน์, (9 ตุลาคม 2559), 

ผู้ใหญบ่้านวังยาว หมู ่9 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ จงัหวัดร้อยเอ็ด, สมัภาษณ์. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทวีชัย  ภูมิประสาท, (9 ตุลาคม 2559), 
ผู้ใหญบ่้านวังเจรญิ หมู ่10 ต าบลพลบัพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สมัภาษณ์. 
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นางหนูรกัษ์  นาชัย, (9 ตุลาคม 2559), 
ผู้ใหญบ่้านเกษมสุข หมู ่11 ต าบลพลบัพลา อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์. 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ-สกลุ : พระไพรวัล  ธีรปญฺโญ (ตรกีุล) 
วัน เดือน ปี เกิด : 7 กรกฎาคม 2521 
สถานที่เกิด  50/4 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
สถานที่อยู่ปจัจบุัน : วัดพลับพลาชัย 190 หมู่ 1 ต าบลพลับพลา อ าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2535 : ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตาอุด 
 พ.ศ. 2541 : มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 
 พ.ศ. 2553 : พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
ต าแหน่ง และประวัติการท างาน   
 พ.ศ.2559-ปจัจบุัน : ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

พ.ศ.2560-ปจัจบุัน : ครูพระสอนนักธรรมแผนกธรรมส านักเรียนคณะอ าเภอ     
เชียงขวัญ 

พ.ศ. 2561 : กองงานเลขานุการอ าเภอเชียงขวัญ 
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