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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสงยาง และเปรียบเทียบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล สงยางตามความคิดเห็นของประชาชน 
จ าแนกตาม เพศ  ระดับการศึกษาและหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ และศึกษาข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัว
แทนที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จ านวน 299 คน 
เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ การแจกแจงความถ่ี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Independent samples)  
และ F-test (One Way ANOVA) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ผลการวิจัย  พบว่า  การด าเนินขององค์การบริหาส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมาก ไป
น้อย คือ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว การพัฒนาด้านการสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านการเมืองที่ดี การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน 
คือ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสงยาง โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันหน่ึง
ด้านในตัวแปรเพศ คือ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้แก่ ควรติดต้ังสัญญาณไฟจราจร
ตามทางแยกทางร่วม ควรมีตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้ า ควรปรับปรุงและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควร
จัดต้ังตลาดร้านค้าชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน และควรปลูกจิตส านึกให้นักการเมืองในพ้ืนที่ท างานตามหลักธรรมาภิบาล 
ค าส าคัญ:  ความคิดเห็นประชาชน  การด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง  
 
ABSTRACT 

This research was aimed to study and compare the public opinion towards operating of 
Song Yang sub-district administrative organization, Mahachanachai District, Yasothon Province. 
Classified by their gender, education and village including study their suggestion about operating of 
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Song Yang sub-district administrative organization. The sample was the head of family who was 18 
year olds or more than and living at the Song Yang sub-district for 299 persons. The instrument was 
the five rating scale with reliability at .92 levels. The statistical foe analysis were Frequency, 
Percentage, Mean, Standard Deviation and testing the hypothesis by t-test (Independent Sample) 
and F - test (One-Way ANOVA) with statistical significant at .05 levels.   
 The research results were found as follows; The public opinion towards operating of Song 
Yang sub-district administrative organization as an overall was in the moderate levels, considering 
each aspects found that were in the good levels for 5 namely; side education religion and the 
culture development, side tourism development,  side social and environment development, side 
public good governance  development, side economic development. And were in the moderate for 
1; side infrastructure development. The public opinion towards operating of Song Yang sub-district 
administrative organization, classified by their gender, education and village as an overall and all 
aspect were not differently with statistic not significant at .05 levels.  The operating of Song Yang 
sub-district administrative organization found that;   set up traffic light along the way, supposed to 
iron screen closes the drain, encourage tourist manner agricultural attraction, adjust the public land 
of each a village , subdue the narcotic anyway, establish every community village market, conserve 
tradition locality work and fight give a politician in the area works traditionally the good governance. 
Keywords: public opinion operating Song Yang sub-district administrative organization, 
Mahachanachai District, Yasothon Province. 
 
บทน า 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินงานทั้งในด้านการพัฒนาต าบลและภารกิจที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องท าภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย กล่าวคือ มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ มาตรา 67 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า 
คือ จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง
ก าจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร (วรุตม์ เจติย์ภัทรนาท.  2542 : 40) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง
รับผิดชอบพ้ืนที่ประมาณ 38.51 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน จ านวนประชากร 4,806 
คน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับการจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.  2537 โดยยกฐานะมาจากสภาต าบลเดิม จึงส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง มีบทบาทและอ านาจหน้าที่
ต่างๆ เพ่ิมข้ึนตามกฎหมายเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ดังน้ัน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยางจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลสงยางสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมี
ความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินจากเหตุผลที่กล่าวมา องค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง ได้มีการก าหนด
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาการท่องเที่ยว การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  และการ
พัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในห้วงเวลาท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลสงยางได้ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดแผนพัฒนาไว้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการด าเนินงานมาแล้วใน
ปีงบประมาณ 2555 (องค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง. 2554 : 17) 
 อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ันมีผลโดยตรงต่อ
ประชาชนภายในเขตรับผิดชอบ และการที่จะทราบได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร ได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด แต่ละด้านมีการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับใด ควรแก้ไขปรับปรุงด้านใด  จึงเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการศึกษาวิจัย เพ่ือน าผลที่ได้ไปเป็นข้อมูล
ในการแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากย่ิงข้ึน  

ดังน้ัน ผู้วิจัยซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (2 วาระ ปี 2548-2556) ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พันธกิจ 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” อยู่กับพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อ  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร โดยมีความคาดหวังว่า ข้อสนเทศที่ได้จากการศึกษาวิจัย จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง 
อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จ าแนกตาม เพศ  ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่  

 3.  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไปในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ครัวเรือนละ 1 คน รวม 1,171 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลสง
ยาง.  2554 : 36) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จ านวน 299 คน  ผู้วิจัยค านวณโดยใช้สูตรการค านวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane.  1973 : 727) 

เคร่ืองมือการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งผ่านการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence : IOC) จากเชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีการไปทดลองใช้ (Try-Out) กับ
ประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และวิเคราะห์ความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบราค 
(Cronbach, Lee Joseph.  1970 : 161) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล สงยาง อ าเภอ

มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ปรากฏผลการวิจัย สรุปได้ ดังน้ี 
1. ระดับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยรวมอยู่ใน

ระดับดี เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดี 5 ด้าน  เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านการสังคมและสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านการเมืองที่ดี การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และอยู่ในระดับพอใช้ 1  ด้าน คือ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง 
อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาและหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ โดยรวมไม่แตกต่างกันทาง
สถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันหน่ึงด้านในตัวแปรเพศ คือ ด้านการพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3. ข้อเสนอแนะของของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร ได้แก่ ควรติดต้ังสัญญาณไฟจราจรอย่างเหมาะสม ควรติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะในที่มีมุมมืด ควรมีตะแกรง
เหล็กปิดท่อระบายน้ า ควรปรับปรุงและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะของแต่ละ
หมู่บ้านอย่างจริงจัง ควรพัฒนาการศึกษาต้ังแต่ระดับเด็กเล็กเพ่ือเป็นการปลูกฝังความคิดอันจะน าไปสู่การพัฒนาคน
การศึกษาและสังคมต่อไปควรมีการปราบปรามด้านยาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด ควรจัดต้ังตลาดร้านค้าชุมชนให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ที่ย้ังยืนส่งเสริมการปลูกข้าว ยางพารา  และกลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ ควรรักษาและอนุรักษ์งานประเพณีท้องถ่ินให้ต่อเน่ืองและทั่วถึง ควรเพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมากข้ึนควรส่งเสริม
ด้านหลักธรรมาภิบาลกับนักการเมือง และควรประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาด้านประชาธิปไตยอย่างต่อเน่ือง 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล  ดังน้ี 
 สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนเห็นว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล สงยาง 
อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับพอใช้  ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนเห็นว่าการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  สงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะว่า   

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง มีการขยายเขตและติดต้ังระบบไฟฟ้า 
อย่างครอบคลุม เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน  

2. การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลสงยางได้จัดกิจกรรมการให้บริการด้าน
สาธารณสุขและจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้ออย่างทั่วถึง 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลสงยางได้จัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กลุ่มอาชีพที่เทศบาลจัด และมีการอบรมให้ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตจากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ 

4. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนต าบลสงยางได้ให้ความช่วยเหลือ 
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนกรณีเกิดอัคคีภัยอุทกภัย อย่างทั่วถึง 

5. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลสงยางมีการร่วมมือกับชุมชนใน
การจัดงานประเพณีที่ส าคัญๆ ของท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง และสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและอาหาร
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กลางวันอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนและสถานศึกษาอย่างเพียงพอ 
6. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว องค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ส าคัญ

แหล่งท่องเท่ียวและสนับสนุนประเพณีท้องถ่ินอย่างต่อเน่ืองทุกปี  
ผลการวิจัยสอดคล้องกับคุณาวุฒิ  ไชยค าภา  (2547 :79)  ได้ท าการวิจัยเรื่องการด าเนินงานตามบทบาทของ

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า มีการด าเนินบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที ่อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน เห็นว่า การ
ด าเนินงานตามขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความแตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่
ระดับ .05  ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลสงยางได้ด าเนินงานตามโครงการจากการท าประชาคมหมู่บ้านซึ่งเป็นความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านและโครงการต่าง ๆได้ระบุไว้ชัดเจนในแผนการด าเนินงานซึ่งประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 2. การด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนต าบลสงยางได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
โดยทั่วกัน โดยผ่านผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน
ภายในต าบลก็มีความคล้ายคลึงกันมีการประสานงานโดยสมาชิกสภาหมู่บ้านละ 2 คนเหมืนกัน เป็นต้น 
 3. การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยางเป็นการด าเนินการโดยรวมตามความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชนโดยไม่แยกการด าเนินงานเพ่ือประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หมู่บ้านใดหมู่บ้านหน่ึง เพศใดเพศหน่ึง 
หรือผู้มีการศึกษาระดับใดระดับหน่ึงโดยเฉพาะ  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ไม่
แตกต่างกัน 

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ สมมาศ  โชคชัยวัฒนากร (2548 : 70) ได้ท าการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภา
เทศบาลต่อการด าเนินงาน ของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลที่มีเพศ และระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการเนินงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
        จากผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี แม้จะทราบว่าในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับมากแต่ในรายละเอียดรายด้านยังมีการ
ด าเนินงานหลายประการที่อยู่ในระดับพอใช้ ผู้วิจัยจึงก าหนดข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานด้านต่างๆ โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยที่มีค่าน้อยที่สุดในแต่ละด้านมาเป็นเกณฑ์ก าหนด ดังน้ี 
          1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบสัญญาณเตือนจราจรโดยการติดต้ังป้าย
สัญญาณ ไฟกระพริบ และกระจกโค้งเงาตามทางแยกของหมู่บ้านให้ครบทุกแห่ง 
           2. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวควรพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนโดยขอความร่วมมือจากแรงงานอาสา 
           3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ควรให้การสนับสนุนทุนการศึกษาลูกหลานเยาวชนที่
ก าลังศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอุดมศึกษา 
           4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควรจัดหาตลาดรองรับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 
 5. การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมและจัดโครงการปลูกป่าแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
           6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ควรจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกต้ัง
ท้องถ่ินให้กับประชาชนทุกหมู่บ้าน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
เน่ืองจากผลการวิจัย พบว่า การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จึงควรศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพ่ือทราบถึงรายละเอียดเชิงลึกในล าดับต่อไป 
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