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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
RESIDENTS’ SATISFACTION WITH CARRYING OUT INFRASTRUCTURE OF
TAMBON NALOENG ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
IN SELAPHUM DISTRICT, ROI ET PROVINCE
สินจัย กลางบุรัมย์
SinjaiKlangburam
ท�ำสารนิพนธ์ เมื่อ 2558
บทคัดย่อ
สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงาน
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, 2) เพือ่ เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา ต่างกัน,และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งานด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลนาเลิ ง อ� ำ เภอเสลภู มิ
จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ประชาชนที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลนาเลิ ง
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 369 คน โดยใช้สูตรการค�ำนวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)
เครือ่ งมือเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้า ระดับ โดยมีคา่ ความเชือ่ มัน่
(Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิตกิ ารทดสอบได้แก่
t-test และ F-test (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำ
รองลงมาได้แก่ ด้านการสาธารณูปโภค ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการคมนาคม 2) ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงาน
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เรียงตามความถีส่ งู ไปหาต�ำ่ สามอันดับแรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลนาเลิง ควรเร่งด�ำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนและสะพานอย่างจริงจัง ติดตามประเมินผลและ
ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนือ่ ง ควรเร่งด�ำเนินการก่อสร้างและวางท่อระบายน�ำ้ ในจุดทีม่ ปี ญ
ั หาโดยเร็ว
และต่อเนื่อง และควรให้บริการด้านสาธารณูปโภคครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
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ABSTRACT
The specific objectives of this Thematicpaper were to: 1) study residents’satisfaction
with carrying out infrastructure of TambonNaloeng Administrative Organization in Selaphum
district, Roi et province, 2) compare the former’s satisfaction with carrying out infrastructure
of the said local unit, resting upon differences in the former’s genders, ages, and
educational backgrounds, and 3) look into their suggestions on their satisfaction toward its
operation. The sampling group, based on Taro Yamane’s formula, comprised 369 people
residing in its authorized area. The instrument used for data collection was the
five-rating-scale questionnaires, each of which was endowed with the reliability at 0.92.
The statistical tools for computing data encompassed percentage, mean, standard
deviation. As with statistical tools utilized for testing the hypothesis included t-test and
F-test (One way ANOVA).
The results of research were found as follows :1) Residents satisfied with carrying
out infrastructure of TambonNaloeng Administrative Organization in Selaphum district, Roi
et province, in the overall aspect at the high level. With a single aspect taken into account,
all three aspects were also at the high level; those ranked in descending order were:
development of water resources., utilities, and transport respectively. 2) The results of
comparison were found that people with different gender, age, and educational backgrounds
had no difference on satisfaction of service with three aspects. 3) Suggestions regarding the
operation of infrastructure of TambonNaloeng Administrative Organization in Selaphum
district, Roiet province in descending order of first three frequencies. Firstly, Tambon
Naloeng Administrative Organization should accelerate the construction, repair of roads
and bridges, evaluate and monitor the ongoing construction work seriously. Secondly,
should accelerate the construction of sewers and solve the problem as soon as possible.
Finally, should provide utility covers all villages.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบนั โดยแบ่งเป็น การบริหารราชการส่วนกลาง
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต่อมาได้มีการปรับปรุงระเบียบการ
บริหารราชการแผ่นดินโดยการกระจายอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก�ำหนด
ให้รฐั จะต้องกระจายอ�ำนาจให้ทอ้ งถิน่ มีบทบาทหน้าทีก่ ารบริหารตนเอง โดยมีความเป็นอิสระในการก�ำหนด
นโยบายการปกครอง และการบริหารงาน รัฐบาลกลางมีหน้าทีค่ วบคุมดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตาม
ทีก่ ฎหมายบัญญัตเิ ท่านัน้ ซึง่ การกระจายอ�ำนาจเป็นการมุง่ เน้นความเป็นประชาธิปไตย และจากการปรับปรุง
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ระเบียบบริหารราชการดังกล่าว ท�ำให้เกิดการปฏิรปู ระบบราชการ หรือการปฏิรปู ภาครัฐ เพือ่ น�ำไปสูร่ าชการ
ยุคใหม่ทเี่ น้นการบริหารแบบมุง่ เน้นผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความ
เป็นอยู่ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดี พัฒนาเป็นสังคมไทยที่มีเสถียรภาพ (โกวิทย์
พวงงาม, 2544, หน้า 44)
นโยบายภาครัฐต้องการกระจายอ�ำนาจลงสู่ท้องถิ่นและมีจุดมุ่งหมายหลักคือ ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน การเมือง การปกครอง ทัง้ ในเรือ่ งการใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิน่ เป็นตัวแทนของตนมาบริหารงาน เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วมซึ่งเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดของการกระจายอ�ำนาจเพื่อก่อให้เกิด ประสิทธิภาพการ
บริหารและการด�ำเนินงานให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ ตามความจ�ำเป็นในแต่ละท้องถิน่
ซึ่งการด�ำเนินงานจะส�ำเร็จได้ตามเป้าหมายต้องอยู่บนพื้นฐานของความพึงพอใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลถือเป็นหน่วยงานที่ส�ำคัญ ในการด�ำเนินงานที่ให้ประชาชนได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ยังเป็นปัญหาในเรือ่ งเชิงหลักการและการปฏิบตั ิ เนือ่ งจากประชาชนขาดความร่วมมือในการจัดท�ำกิจกรรม
และขาดความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง ซึง่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลก็ได้พยายามพัฒนาการ
ให้บริการ โดยก�ำหนดนโยบาย วิธกี ารด�ำเนินงาน และการให้บริการมีความชัดเจนมากขึน้ เพือ่ ให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจ และได้รับการบริการที่มีมาตรฐานที่ดีขึ้น ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับหลักการด�ำเนินงานบ้าน
เมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 25552557 พบว่า ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ คือ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อการ
ด�ำเนินการดังกล่าวท�ำให้ภารกิจด้านโครงสร้างพืน้ ฐานโดยเฉพาะงานก่อสร้าง และบ�ำรุงรักษาถนนเป็นภารกิจ
ทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่ ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับต้น ดังนัน้ การทีจ่ ะพัฒนาการด�ำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลให้มปี ระสิทธิภาพ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องทราบผลการปฏิบตั งิ านว่าเป็นอย่างไร มีขอ้ ดี ข้อเสียอย่างไร
และประชาชน คือ ผู้ที่จะสะท้อนให้เห็นว่าผลการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และตรงกับความต้องการของประชาชนหรือไม่ ซึง่ ประเด็นปัญหา
เหล่านีข้ นึ้ อยูก่ บั คุณภาพของการด�ำเนินงาน สามารถวัดได้จากความรูส้ กึ ของประชาชนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงาน
ด้านนั้น ๆ เนื่องจากการด�ำเนินงานเปรียบเสมือนกลไกหลักส�ำคัญในการบริหารงานของท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลแต่ละแห่งจึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานของตน เพือ่ ให้เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน หรือเพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจในการด�ำเนินงานมากทีส่ ดุ (องค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง, 2557) ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะสามารถทราบได้จากความพึงพอใจของประชาชนที่ได้สะท้อนออกมา
เช่น การติชมในผลการด�ำเนินงาน หรือการร้องเรียนถึงปัญหา ในการด�ำเนินงานเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง เป็นต้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยตระหนักถึงความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ต่อองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง ให้สามารถด�ำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
การวางแผนการด�ำเนินงานมาจากประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
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ประชาชนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ น�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสามารถสนอง
ตอบต่อปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชน ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
2.3 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ประชาชนทีม่ เี พศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 ประชาชนทีม่ อี ายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านประชากร
ได้แก่ ประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยในเขตพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 ครัวเรือน จ�ำนวน 4,820 คน (รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับต�ำบล
ส�ำนักบริหารการทะเบียน อ�ำเภอเสลภูมิ, 2557)
4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการคมนาคม
2) ด้านการสาธารณูปโภค
3) ด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำ
4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ได้แก่ พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ท�ำให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
1.5.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชน ที่มีเพศ อายุ และระดับการ
ศึกษา ต่างกัน
1.5.3 ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับเกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
1.5.4 ท�ำให้สามารถน�ำผลการวิจยั ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพือ่ น�ำไปพัฒนาและปรับปรุงในส่วน
ของการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่นต่อไป
6. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยก�ำหนดนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในงานที่วิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกโดยรวมของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งใดก็ตามใน
ทางบวกหรือทางลบของประชาชนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิงที่มีสิทธิเลือกตั้ง
องค์กรท้องถิ่นใน พ.ศ. 2554 ต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 10 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น
3,619 คน
การด�ำเนินงาน หมายถึงการบริหารกิจกรรมขององค์กร บุคคล หรือกลุม่ บุคคลทีม่ าร่วมกันท�ำงาน
ตามโครงสร้างการบริหารงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด�ำเนินกิจกรรมบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้ ซึ่งต้องใช้ศิลปะและวิธีการ ตลอดจนทรัพยากรจากสภาพแวดล้อม ประกอบการด�ำเนินกิจกรรม
เช่น คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดบิ (Material) เครือ่ งจักร (Machine) วิธกี าร (Method) และการบริหาร
(Management) หรือที่นิยมเรียกกันว่า 4M’s ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง การด�ำเนินงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง บ�ำรุงรักษาซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคม ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน�้ำ พัฒนา แหล่งน�้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค และบริโภค รวมทั้งจัด
ให้มีระบบประปา ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) หมายถึง องค์การบริหารส่วนต�ำบลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราช
บัญญัติสภาต�ำบล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 มีฐานะ
เป็นนิตบิ คุ คล และเป็นราชการส่วนท้องถิน่ การวิจยั เรือ่ งนี้ คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง ความรู้สึก
ที่ดีพอใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทัศนคติในทางบวกของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการคมนาคม ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างถนน การปรับปรุง ซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษาถนนคอนกรีต ทางเท้า และการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน�้ำภาย ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลนาเลิง
2) ด้านการสาธารณูปโภคได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
การติดตัง้ ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ การขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและเพือ่ พืน้ ทีท่ างการเกษตร ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง
3) ด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างระบบประปาในชุมชน
การก่อสร้างหรือจัดซื้อถังเก็บน�้ำฝน การก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำ การขุดลอก คูคลอง หนองบึง การก�ำจัดวัชพืช
ผักตบชวาในแม่นำ�้ ล�ำคลอง และคลองส่งน�ำ้ การก่อสร้าง ซ่อมแซมคลองส่งน�ำ้ เพือ่ การเกษตรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยในเขต
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่
1) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส�ำหรับสารนิพนธ์ ฉบับนี้แบ่งเป็น 2 เพศ คือ
(1) เพศชาย และ (2) เพศหญิง
2) อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส�ำหรับสารนิพนธ์ ฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ
(1) ไม่เกิน 35 ปี (2) 36- 50 ปี และ (3) 51 ปีขึ้นไป
3) ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม ส�ำหรับสารนิพนธ์
ฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา/เทียบเท่าและ (3)อนุปริญญา/เทียบเท่า
ขึ้นไป
7. วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 ครัวเรือนจ�ำนวน 4,820 คน (รายงานสถิติประชากรและบ้าน
ระดับต�ำบล ส�ำนักบริหารการทะเบียน อ�ำเภอเสลภูมิ,2557)
2. กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ประชาชนทีท่ อี่ ยูอ่ าศัยในเขตพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 ครัวเรือนจ�ำนวน 4,820 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร่
ยามาเน่ (Taro Yamane) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 369 คน
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เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิควิธกี ารสุม่ ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) เป็นการ
สุ่มตัวอย่างโดยไม่ก�ำหนดค่าความน่าจะเป็นที่กลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลือกเข้ามาในกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากไม่ทราบว่าโอกาสที่ตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลือกมีมากน้อยเท่าใด ท�ำให้ไม่สามารถคาดคะเน
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Error)(ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2548, หน้า 63) ได้ ซึ่งมี
วิธีการสุ่มอย่าง ตามล�ำดับ ดังนี้
1) ก�ำหนดกลุม่ ประชากร (PopulationSize)ได้แก่ ประชาชนทีเ่ ป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทน
ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070
ครัวเรือน จ�ำนวน 4,820 คน
2) ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)
ได้แก่			
สู				
ตร		 n =
N
				 1 + N ( e )
		 n =
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
		 N = ขนาดของกลุ่มประชากร
		 e =
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
แทนค่า n =
4,820
			
			 1 + 4,820 (0.05)2
		 n =
369.35
จากการค�ำนวณได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ�ำนวน 369.35 เพื่อให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนเต็ม
จึงปรับให้เป็น 369 คน
3) ก�ำหนดกลุม่ ย่อยโดยอาศัยสัดส่วนก�ำหนดสัดส่วน และขนาด (Proportional to Size) โดย
หาลักษณะของกลุ่มที่ศึกษา ตามบัญชีรายชื่อที่ก�ำหนดไว้ เพื่อค�ำนวณหาอัตราสัดส่วนโดยแบ่งสัดส่วนของ
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามจ�ำนวนหมู่บ้าน และครัวเรือน เพื่อใช้เป็นตัวแปรอิสระควบคุม
(Control Variable) ตามสูตร
n1 =
n1
Ni
n
N

=
=
=
=

N
i
N

xn
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวนประชากร
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม
จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของประชาชนที่
มีตอ่ การด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
จ�ำนวน 369 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ตรวจสอบรายการ (Check
List) แบบเติมค�ำในช่องว่างเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผตู้ อบเลือกระดับความ
พึงพอใจใน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ภายในข้อค�ำถามเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดจ�ำนวน 30 ข้อ จ�ำแนกออกเป็น 3 ด้าน แต่ละด้านมีจ�ำนวนข้อค�ำถาม
1) ด้านการคมนาคม			
10 ข้อ
2) ด้านการสาธารณูปโภค 		
10 ข้อ
3) ด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำ		
10 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถามข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ บทความ ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษา วิจัยโดยใช้ค�ำถาม 2 ประเภท คือแบบ
ปลายปิด แบบปลายเปิด
3. น�ำเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แก้ไขปรับปรุงให้
ถูกต้องและชัดเจน เหมาะสม ทัง้ เนือ้ หาสาระ และการใช้ถอ้ ยค�ำส�ำนวนภาษา แล้วน�ำมาจัดท�ำเป็นแบบสอบถาม
4. เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงทั้งโครงสร้างและเนื้อหา (Content
and Construct Validity) และส�ำนวนภาษา (Wording) และพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
กับวัตถุประสงค์ (Item - objective Congruence Index/IOC) จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1) จ่าเอกสมเกียรติ ก�ำหอม วุฒกิ ารศึกษา ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ต�ำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) นางจุฑามณี ชาสงวน วุฒิการศึกษา ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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3) นายจักรภัณฑ์ พันธุช์ ยั วุฒกิ ารศึกษา ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ต�ำแหน่ง
หัวหน้าส�ำนักปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5. น�ำแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์กับเนื้อหา (Item
Objective Congruence IndexIOC) ตามสูตรดังนี้
∑x
สูตร		 IOC =
N
เมื่อ		 IOC แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์
			∑ x แทนผลรวมของคะแนนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
			 N N แทนจ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญ
โดยที่ คะแนน + 1 แน่ใจว่าสอดคล้อง
			 คะแนน 0
ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง
			 คะแนน - 1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง
โดยเลือกข้อค�ำถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อค�ำถามทั้งหมดจ�ำนวน 30 ข้อ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 จ�ำนวน 30 ข้อ ซึ่งใช้ได้ทั้งหมด
6. น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try - Out) แต่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างในเขตพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน
30 คน แล้วน�ำผลการตอบแบบสอบถามไปการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามด�ำเนินการเป็นล�ำดับดังนี้
(1) หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ (Power of Discrimination) โดยวิธีหาค่า t-test โดยใช้
เกณฑ์คา่ t ตัง้ แต่ 1.75 ขึน้ ไปเป็นเกณฑ์การตัดสินว่าข้อนัน้ มีอำ� นาจจ�ำแนกใช้ได้สมควรน�ำไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้พิจารณาข้อที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์
(2) น�ำข้อที่มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกผ่านเกณฑ์หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (กัลยา วานิชบัญชา, 2548,
หน้า 35) ดังนี้
สูตร

rtt =

เมื่อ		 k 		 = จ�ำนวนข้อสอบทั้งฉบับ
		 s21		 = ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
		 s2x		 = ความแปรปรวนของคะแนนรวม
ผลจากการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.92
น�ำเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้นำ� หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจนครบกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้ จ�ำนวน 369 คน
2. ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถาม จ�ำนวน องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
369 ชุด ไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อศึกษาข้อมูล
พืน้ ฐาน และการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ�ำนวน 369 คน ด้วยวิธีการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งสังเกตค�ำตอบสภาพทั่วไปประกอบการ
พิจารณา และตรวจให้คะแนนแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยก�ำหนด ค่าน�ำ้ หนัก หรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ
ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert’sScale) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 107) ซึ่งก�ำหนดค่าคะแนน ดังนี้
ความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด		
ให้น�้ำหนักคะแนนเป็น 5
ความพึงพอใจ
ระดับมาก		
ให้น�้ำหนักคะแนนเป็น 4
ความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง		
ให้น�้ำหนักคะแนนเป็น 3
ความพึงพอใจ
ระดับน้อย		
ให้น�้ำหนักคะแนนเป็น 2
ความพึงพอใจ
ระดับน้อยที่สุด		
ให้น�้ำหนักคะแนนเป็น 1
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
1. น�ำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับพบว่าสมบูรณ์ทุกฉบับ
2. น�ำแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ที่มีความสมบูรณ์ของการตอบแล้วลงรหัสตามแบบ
การลงรหัส (Coding Form)
3. น�ำคะแนนทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ตามขัน้ ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่
เพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยแจกแจงความถี่ และค�ำนวณค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 วิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดจ�ำนวน 3 ด้าน คือ ด้านการ
คมนาคม ด้านการสาธารณูปโภค และด้านการพัฒนาแหล่งน�ำ้ โดยวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ทัง้ ในภาพรวม รายด้าน และเป็นรายข้อ แล้วแปลตามเกณฑ์การวิเคราะห์
โดยใช้เกณฑ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจมาก
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ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
							
(สรชัย พิศาลบุตร,2548, หน้า 43)
ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way - ANOVA) หรือ F-test
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ความถีแ่ บบสอบถามปลายเปิด (Open-endedQuestions) ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน�ำมาแจกแจงความถี่ (Frequency)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้แก่
1) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (Item - objective Congruence
Index/IOC)
2) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์ รายข้อ (Item Total Correlation)
3) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แบบแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach)
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
1) ความถี่ (Frequency)
2) ร้อยละ (Percentage)
3) ค่าเฉลี่ย (Mean)
4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) ดังนี้
1) การวิเคราะห์ค่า (t-test Independent)
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)
สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
1) การหาค่าความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามแต่ละข้อ
		 IOC = ∑ΝΧ
		 เมื่อ IOC =
						
				∑ΝΧ =
				 N =

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาหรือระหว่าง
ข้อสอบกับวัตถุประสงค์
ผลรวมของคะแนนการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
จ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
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2) การหาค่าร้อยละ N(Percentage) (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 128)
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6) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test) (นิภา
การวิ
คราะห์คความแปรปรวนทางเดี
วามแปรปรวนทางเดียยวว (One-way
(One-way ANOVA)
ANOVA) หรื
หรืออ (F-test)
(F-test) (นิ(นิภภาา
6)6)หน้
การวิ
เเคราะห์
มธธาวิชัย, 2543,
า 110)

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test) (นิภา
เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 6)110)การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test) (นิภา เมธ
ธาวิชัย, 2543, หน้า 110)
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8. สรุปผล8. สรุปผล

8.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 51.76 มีอายุระหว่าง 36–50 ปี จ�ำนวน 145 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.30 และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ�ำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร รองลงมา คือ ด้านการสาธารณูปโภค และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านการคมนาคม
ส่วนผลการวิจัยเป็นรายด้าน ปรากฏดังต่อไปนี้
1) ด้านการคมนาคม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงาน
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการคมนาคม
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทัง้ สิบข้อ โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ
คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การบ�ำรุงรักษา คลองน�้ำ และคลองระบายน�้ำในต�ำบล” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ข้อ 9 ที่ว่า “ถนนทุกเส้นทางมีป้ายบอกทางที่ชัดเจนท�ำให้สะดวกในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ”
2) ด้านการสาธารณูปโภค ผลการวิจยั พบว่าความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
สาธารณูปโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งสิบข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การติดตั้งซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ทีส่ ดุ คือ ข้อ 3 ทีว่ า่ “การให้บริการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะได้มาตรฐานทัง่ ถึงพืน้ ทีช่ มุ ชน และการเกษตร”
3) ด้านการพัฒนาแหล่งน�ำ้ ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการพัฒนา
แหล่งน�ำ้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทัง้ สิบข้อ โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
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มากที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “การก่อสร้างพัฒนาขุดลอกคูคลองอ่างเก็บน�้ำเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ”
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 9 ที่ว่า “การก�ำจัดวัชพืช ผักตบชวาในแม่น�้ำล�ำคลอง”
8.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่าประชาชนที่มีเพศ
อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ เี พศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและ
รายด้านไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 2ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิงอ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและ
รายด้าน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิงอ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน
ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
8.3 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้
ประชาชนได้เสนอแนะเกีย่ วกับการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับตามความถีจ่ ากสูงไปหาต�ำ่ สามล�ำดับแรก คือควรเร่งด�ำเนินการ
ก่อสร้าง และซ่อมแซมถนนและสะพานอย่างจริงจัง ติดตามประเมินผลและตรวจสอบงานก่อสร้างอย่าง
ต่อเนือ่ ง รองลงมาได้แก่ ควรเร่งด�ำเดินการก่อสร้างและวางท่อระบายน�ำ้ ในจุดทีม่ ปี ญ
ั หาโดยเร็วและต่อเนือ่ ง
และควรมีการให้บริการจัดหาและพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรให้เพียงพอ
9. อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัย พบประเด็นส�ำคัญสามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปราย
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ได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิงมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชน
สะดวกสบาย ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมากกว่าด้านอื่น ๆ จึงจัดสรรงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาด้านการ
สาธารณูปโภค และด้านการพัฒนาแหล่งน�ำ้ เพือ่ การอุปโภคบริโภค และการเกษตรท�ำให้ประชาชนพึงพอใจ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาติ บูรณศิริ ที่ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหอมเกร็ด อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลหอมเกร็ด อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อิศเรศ จิณฤทธิ์ ที่ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณี ต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่าระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการโครงสร้างพืน้ ฐานเฉพาะต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบประเด็นส�ำคัญและอภิปรายผลตามล�ำดับ ดังนี้
1) ด้านการคมนาคม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการคมนาคม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการสร้างงานและดูแล
บ�ำรุงรักษาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิงเป็นอย่างดีเพราะมีการเอาใจใส่ดูแลงานอยู่อย่างต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนันลดา ปุผาลา ที่ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบลสัมปทวน
อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่าด้านคมนาคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 4 ที่ว่า “การบ�ำรุงรักษา คลองน�้ำ และคลองระบายน�้ำใน
ต�ำบล” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า แหล่งน�้ำเป็นสิ่งที่มีความจ�ำเป็นต่อมนุษย์ที่
จะขาดเสียมิได้ ดังนัน้ การบ�ำรุงรักษา คลองน�ำ้ และคลองระบายน�ำ้ คลองระบายน�ำ้ ในต�ำบลเพือ่ การคมนาคม
จึงต้องมีการดูแลและรักษาไว้ให้ดอี ยูเ่ สมอ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปาริชาติ บูรณศิริ ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง ความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหอมเกร็ด
อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และกล่าวว่า การพัฒนาแหล่งน�ำ้ คูคลอง เป็นสิง่ จ�ำเป็น เพือ่ การคมนาคม
ต่อชุมชน ผลการวิจัยพบว่า แหล่งน�้ำ คูคลอง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบาย
จากการใช้สัญจรไปมา หรือเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ของคนในชุมชน อยู่ในระดับมาก
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือข้อ 9 ทีว่ า่ “ถนนทุกเส้นทางมีปา้ ยบอกทางทีช่ ดั เจนท�ำให้สะดวก
ในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การมีป้ายบอกทาง
ที่ชัดเจน เป็นการสร้างความปลอดภัยที่ดีให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ อัมพร ขาวทอง ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบาเจาะ อ�ำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ที่กล่าวว่า ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ ของคนในชุมชนจากการคมนาคมเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนต้องการมากในระดับต้น ๆ ในชีวติ ประจ�ำ
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ผลการวิจยั พบว่า การมีปา้ ยเส้นทางบอกทางทีช่ ดั เจนท�ำให้สะดวกในการเดินทางและลดอุบตั เิ หตุอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
2) ด้านการสาธารณูปโภค ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า งานด้านการสาธารณูปโภค เช่น การติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ
ในต�ำบลนาเลิง การดูแลและบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะทันต่อเหตุการณ์ การให้บริการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะได้มาตรฐานทั่วถึงพื้นที่ของชุมชน และการเกษตร การติดตั้งซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวในหมูบ่ า้ น เป็นสิง่ จ�ำเป็นทีค่ นในชุมชนต้องการสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัมพร ขาวทอง ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบาเจาะ
อ�ำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า ด้านการสาธารณูปโภค อยู่ในระดับปานกลาง
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 4 ที่ว่า “การติดตั้งซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน”
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การกระจ่ายข่าวสารในหมู่บ้านเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นแก่
คนในชุมชนทีจ่ ะได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารเป็นอย่างยิง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อิศเรศ จิณฤทธิ์ ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณี ต�ำบลขอนแก่น
อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกล่าวว่า การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของคนในชุมชนเป็นสิง่ ทีค่ วรจะต้อง
ด�ำเนินการ เช่น การติดตั้งซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน และผลการวิจัย พบว่า การติดตั้งซ่อมแซม
หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อ 3 ที่ว่า “การให้บริการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะได้
มาตรฐานทั่วถึงพื้นที่ชุมชน และการเกษตร” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การ
ติดตั้งให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในต�ำบลนาเลิง ท�ำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเพราะเกิดความ
ปลอดภัย มีแสงสว่างในเวลากลางคืน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อิศเรศ จิณฤทธิ์ ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง ความพึงพอใจ
ของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการโครงสร้างพืน้ ฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณี ต�ำบลขอนแก่น อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกล่าว่า การให้บริการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะได้มาตรฐานทัว่ ถึงพืน้ ทีช่ มุ ชนจะเป็นการ
สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในเรื่องความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการ วิจัยพบว่า
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านการให้บริการด้านไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก
3) ด้านการพัฒนาแหล่งน�ำ้ เพือ่ การอุปโภคบริโภค และการเกษตร ผลการวิจยั พบว่า ความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อ
การอุปโภคบริโภค และการเกษตรองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง ได้มีการด�ำเนินการให้แก่ประชาชนใน
ต�ำบลนาเลิง ได้รบั ประโยชน์และความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ เช่น การให้บริการน�ำ้ ประปาแก่ประชาชน
เพียงพอและทั่วถึง การบูรณะซ่อมแซมระบบท่อเมนประปา บ่อ น�้ำบาดาล รวดเร็ว ทันต่อเวลาและทุก
เหตุการณ์ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร ขาวทอง ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบาเจาะอ�ำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาแหล่งน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร อยู่ในระดับปานกลาง
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 7 ที่ว่า “การก่อสร้างพัฒนาขุดลอกคูคลองอ่างเก็บน�้ำเป็นไป
อย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ” มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการบริการจัดการการก่อสร้างพัฒนาขุดลอกคูคลองอ่างเก็บน�้ำเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
เพราะเมือ่ มีการพัฒนา จัดหาแหล่งน�ำ้ ให้ประชาชนแล้ว ก็จะต้องมีการบ�ำรุงรักษาด้วยสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ปาริชาติ บูรณศิริ ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหอมเกร็ด อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยกล่าวว่า การก่อสร้างพัฒนา
ขุดลอกคูคลองอ่างเก็บน�ำ้ เป็นสิง่ ทีจ่ ะต้องมีการบริหารจัดการให้แก่ชมุ ชนอย่างทัว่ ถึง ผลการวิจยั พบว่า การ
ก่อสร้างพัฒนาขุดลอกคูคลองอ่างเก็บน�้ำ มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับมาก
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อ 9 ที่ว่า “การก�ำจัดวัชพืชผักตบชวาในแม่น�้ำล�ำคลอง” มีค่า
แปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการก�ำจัดวัชพืชผักตบชวาในแม่น�้ำล�ำคลอง อยู่อย่างสม�่ำเสมอและ
ต่อเนือ่ งจนท�ำให้ประชาชนรูส้ กึ พึงพอใจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปาริชาติ บูรณศิริ ได้วจิ ยั เรือ่ ง ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลหอมเกร็ด อ�ำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การก�ำจัดวัชพืชในแหล่งน�้ำ ล�ำคลองควรมีการบริหารจัดการอยู่อย่าง
ต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ผลการวิจัยพบว่า การก�ำจัดวัชพืชผักตบชวาในแม่น�้ำล�ำคลอง อยู่ในระดับมาก
การเปรียบเทียบประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) จากสมมติฐานของการวิจยั ทีว่ า่ ประชาชนทีม่ เี พศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงาน
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิงแตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ เี พศ
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การด�ำเนินงานด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสร้างความพึงพอใจต่อ
ประชาชนได้ทกุ เพศสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนันลดา ปุผาลา ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบล
สัมปทวน อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลสัมปทวน อ�ำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม โดยรวมไม่แตกต่างกัน
2) จากสมมติฐานของการวิจยั ทีว่ า่ ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิงแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่
มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ประชาชนทีม่ ปี ระสบการณ์
มามาก หรือมีประสบการณ์นอ้ ย ต่างก็มคี วามพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หรือสามารถรับรู้ได้ถึงการให้บริการในด้านที่ดีหรือ
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ไม่ดีขององค์กรได้โดยไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมโพช แก้วหนูนวล ที่ได้วิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามภารกิจด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองธง อ�ำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนอายุต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
3) จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
ประชาชนที่มีระดับความรู้ไม่เท่ากันมีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนาเลิง เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนันลดา ปุผาลา ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลสัมปทวน อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
สัมปทวน อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมไม่แตกต่างกัน
10. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ
สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง ควรรักษาและพัฒนาการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ดียิ่งขึ้น
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบประเด็นส�ำคัญและน�ำมาเสนอแนะเชิงนโยบายตามล�ำดับ ดังนี้
1) ด้านการคมนาคม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนา
ต่อไปไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือข้อ 4 ทีว่ า่ “การบ�ำรุงรักษา คลองน�ำ้
คลองระบายน�้ำในต�ำบล” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษา
มาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อที่จะท�ำให้ประชาชน
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 9 ที่ว่า “ถนนทุกเส้นมีป้าย
บอกทางที่ชัดเจนท�ำให้สะดวกในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนา
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ต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อที่จะท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
2) ด้านการสาธารณูปโภค ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพืน้ ฐานนีไ้ ว้ และ
พัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 4 ที่ว่า “การติดตั้งซ่อมแซม
หอกระจายข่าวในหมูบ่ า้ น”ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษา
มาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อที่จะท�ำให้ประชาชน
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 3 ที่ว่า “การให้บริการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะได้มาตรฐานทั่วถึงพื้นที่ชุมชน และการเกษตร”ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนา
ต่อไปไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
3) ด้านการพัฒนาแหล่งน�ำ้ เพือ่ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับ
มาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานการบริหาร
จัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 7 ที่ว่า “การก่อสร้างพัฒนา
ขุดลอกคูคลองอ่างเก็บน�ำ้ เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ” ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนาต่อไป
ไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 9 ที่ว่า “การก�ำจัดวัชพืชผัก
ตบชวาในแม่น�้ำล�ำคลอง” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�ำบลนาเลิง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษา
มาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพืน้ ฐานนีไ้ ว้ และพัฒนาต่อไปไม่หยุดยัง้ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ประชาชน
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1) ควรวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล เกีย่ วกับการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุง ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาถนนคอนกรีต ทางเท้า
ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล
2) ควรวิจยั ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลที่เกี่ยวข้องกับการขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและเพื่อพื้นที่ทางการเกษตร
3) ควรวิจยั ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซมคลองส่งน�้ำเพื่อการเกษตร
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