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บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงาน

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็, 2) เพือ่เปรยีบเทยีบ 

ความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา ต่างกัน,และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนท่ีอาศัยอยู ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง  

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 369 คน โดยใช้สูตรการค�านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 

เครือ่งมอืเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้า ระดบั โดยมค่ีาความเชือ่มัน่  

(Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถติกิารทดสอบได้แก่ 

t-test และ F-test (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า  

รองลงมาได้แก่ ด้านการสาธารณูปโภค ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการคมนาคม 2) ผลการ

เปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงาน

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

นาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอ็ด เรยีงตามความถีส่งูไปหาต�า่สามอนัดบัแรก ได้แก่ องค์การบรหิารส่วน

ต�าบลนาเลิง ควรเร่งด�าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนและสะพานอย่างจริงจัง ติดตามประเมินผลและ 

ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างต่อเนือ่ง ควรเร่งด�าเนนิการก่อสร้างและวางท่อระบายน�า้ในจดุทีม่ปัีญหาโดยเรว็

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�าคัญของปัญหา

ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตาม 

พระราชบัญญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ.2475 ถึงปัจจบัุน โดยแบ่งเป็น การบริหารราชการส่วนกลาง 

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ต่อมาได้มีการปรับปรุงระเบียบการ

บริหารราชการแผ่นดินโดยการกระจายอ�านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก�าหนด

ให้รัฐจะต้องกระจายอ�านาจให้ท้องถิน่มบีทบาทหน้าทีก่ารบรหิารตนเอง โดยมีความเป็นอสิระในการก�าหนด

นโยบายการปกครอง และการบริหารงาน รฐับาลกลางมหีน้าท่ีควบคมุดแูล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม

ทีก่ฎหมายบญัญัตเิท่าน้ัน ซึง่การกระจายอ�านาจเป็นการมุง่เน้นความเป็นประชาธปิไตย และจากการปรับปรงุ
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ระเบยีบบรหิารราชการดังกล่าว ท�าให้เกดิการปฏรูิประบบราชการ หรอืการปฏริปูภาครฐั เพือ่น�าไปสูร่าชการ

ยคุใหม่ทีเ่น้นการบรหิารแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธิ ์ประสทิธภิาพและความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความ

เป็นอยู่ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ท่ีดี พัฒนาเป็นสังคมไทยท่ีมีเสถียรภาพ (โกวิทย์  

พวงงาม, 2544, หน้า 44)

นโยบายภาครัฐต้องการกระจายอ�านาจลงสู่ท้องถ่ินและมีจุดมุ่งหมายหลักคือ ให้ประชาชนม ี

ส่วนร่วมในการบรหิารงาน การเมอืง การปกครอง ทัง้ในเรือ่งการใช้สทิธเิลอืกต้ังฝ่ายบรหิารและสมาชกิสภา

ท้องถิน่เป็นตวัแทนของตนมาบรหิารงาน เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยแบบ

มีส่วนร่วมซึ่งเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดของการกระจายอ�านาจเพื่อก่อให้เกิด ประสิทธิภาพการ

บริหารและการด�าเนนิงานให้ตรงกบัความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินตามความจ�าเป็นในแต่ละท้องถ่ิน

ซ่ึงการด�าเนินงานจะส�าเร็จได้ตามเป้าหมายต้องอยู่บนพื้นฐานของความพึงพอใจของประชาชน องค์การ

บริหารส่วนต�าบลถือเป็นหน่วยงานที่ส�าคัญ ในการด�าเนินงานที่ให้ประชาชนได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ยงัเป็นปัญหาในเรือ่งเชงิหลกัการและการปฏบิติั เน่ืองจากประชาชนขาดความร่วมมอืในการจดัท�ากจิกรรม 

และขาดความรูค้วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง ซึง่องค์การบรหิารส่วนต�าบลก็ได้พยายามพฒันาการ

ให้บรกิาร โดยก�าหนดนโยบาย วธิกีารด�าเนนิงาน และการให้บรกิารมคีวามชดัเจนมากขึน้ เพือ่ให้ประชาชน

เกิดความพึงพอใจ และได้รับการบริการที่มีมาตรฐานที่ดีขึ้น ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับหลักการด�าเนินงานบ้าน

เมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2555-

2557 พบว่า ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ คือ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อการ

ด�าเนนิการดงักล่าวท�าให้ภารกจิด้านโครงสร้างพืน้ฐานโดยเฉพาะงานก่อสร้าง และบ�ารงุรักษาถนนเป็นภารกจิ

ทีป่ระชาชนส่วนใหญ่ ให้ความส�าคญัเป็นอนัดบัต้น ดงันัน้ การท่ีจะพฒันาการด�าเนนิงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลให้มีประสทิธภิาพ จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องทราบผลการปฏบิตังิานว่าเป็นอย่างไร มข้ีอดี ข้อเสยีอย่างไร 

และประชาชน คือ ผู้ที่จะสะท้อนให้เห็นว่าผลการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล มปีระสทิธภิาพมากน้อยเพียงใด และตรงกับความต้องการของประชาชนหรอืไม่ ซึง่ประเดน็ปัญหา

เหล่าน้ีขึน้อยูกั่บคณุภาพของการด�าเนนิงาน สามารถวดัได้จากความรูส้กึของประชาชนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงาน

ด้านนั้น ๆ เนื่องจากการด�าเนินงานเปรียบเสมือนกลไกหลักส�าคัญในการบริหารงานของท้องถิ่น องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลแต่ละแห่งจงึต้องมกีารปรบัปรงุและพฒันาการด�าเนนิงานของตน เพือ่ให้เป็นไปตามความ

ต้องการของประชาชน หรอืเพือ่ให้เกดิความพงึพอใจในการด�าเนนิงานมากทีสุ่ด (องค์การบรหิารส่วนต�าบล

นาเลิง, 2557) ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะสามารถทราบได้จากความพึงพอใจของประชาชนท่ีได้สะท้อนออกมา 

เช่น การติชมในผลการด�าเนนิงาน หรอืการร้องเรยีนถึงปัญหา ในการด�าเนนิงานเจ้าหน้าท่ีผูเ้ก่ียวข้อง เป็นต้น

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยตระหนักถึงความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่ต่อองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง ให้สามารถด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี

การวางแผนการด�าเนินงานมาจากประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
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ประชาชนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่น�าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการด�าเนนิงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และสามารถสนอง 

ตอบต่อปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชน ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

2.3  เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1  ประชาชนทีม่เีพศ ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนทีม่อีาย ุต่างกนั มคีวามพึงพอใจต่อการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง 

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร

 ได้แก่ ประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัในเขตพืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดั

ร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 ครัวเรือน จ�านวน 4,820 คน (รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับต�าบล 

ส�านักบริหารการทะเบียน อ�าเภอเสลภูมิ, 2557)

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

 1)  ด้านการคมนาคม

 2)  ด้านการสาธารณูปโภค

 3)  ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่

 ได้แก่ พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1  ท�าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชน ที่มีเพศ อายุ และระดับการ

ศึกษา ต่างกัน

1.5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง 

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

1.5.4  ท�าให้สามารถน�าผลการวจัิยไปใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศเพือ่น�าไปพฒันาและปรบัปรงุในส่วน

ของการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่นต่อไป

6.  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

ในการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยก�าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจในงานที่วิจัยครั้งนี้ ดังนี้

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกโดยรวมของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งใดก็ตามใน 

ทางบวกหรือทางลบของประชาชนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงที่มีสิทธิเลือกตั้ง

องค์กรท้องถิ่นใน พ.ศ. 2554 ต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 10 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 

3,619 คน

การด�าเนนิงาน หมายถงึการบริหารกจิกรรมขององค์กร บุคคล หรอืกลุม่บคุคลทีม่าร่วมกนัท�างาน

ตามโครงสร้างการบริหารงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด�าเนินกิจกรรมบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้ ซึ่งต้องใช้ศิลปะและวิธีการ ตลอดจนทรัพยากรจากสภาพแวดล้อม ประกอบการด�าเนินกิจกรรม 

เช่น คน (Man) เงนิ (Money) วัตถดิุบ (Material) เครือ่งจกัร (Machine) วธิกีาร (Method) และการบรหิาร 

(Management) หรือที่นิยมเรียกกันว่า 4M’s ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด

โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง การด�าเนินงานเก่ียวกับการก่อสร้าง บ�ารุงรักษาซ่อมแซมเส้นทาง

คมนาคม ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน�้า พัฒนา แหล่งน�้าเพื่อใช้ในการอุปโภค และบริโภค รวมทั้งจัด

ให้มีระบบประปา ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) หมายถึง องค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราช

บัญญัติสภาต�าบล และองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 มีฐานะ

เป็นนติบิคุคล และเป็นราชการส่วนท้องถิน่การวจิยัเรือ่งนี ้คอื องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง ความรู้สึก

ที่ดีพอใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทัศนคติในทางบวกของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

 1)  ด้านการคมนาคม ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างถนน การปรับปรุง ซ่อมแซม 

บ�ารุงรักษาถนนคอนกรีต ทางเท้า และการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน�้าภาย ในเขตองค์การบริหารส่วน

ต�าบลนาเลิง

 2)  ด้านการสาธารณปูโภคได้แก่ การส่งเสริมและสนบัสนนุการก่อสร้าง ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 

การตดิตัง้ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ การขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและเพือ่พืน้ท่ีทางการเกษตร ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง

 3)  ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างระบบประปาในชุมชน 

การก่อสร้างหรือจัดซื้อถังเก็บน�้าฝน การก่อสร้างอ่างเก็บน�้า การขุดลอก คูคลอง หนองบึง การก�าจัดวัชพืช 

ผกัตบชวาในแม่น�า้ล�าคลอง และคลองส่งน�า้ การก่อสร้าง ซ่อมแซมคลองส่งน�า้เพือ่การเกษตรในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่อาศัยในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่

1) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส�าหรับสารนิพนธ์ ฉบับนี้แบ่งเป็น 2 เพศ คือ  

(1) เพศชาย และ (2) เพศหญิง

2) อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส�าหรับสารนิพนธ์ ฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ  

(1) ไม่เกิน 35 ปี (2) 36- 50 ปี และ (3) 51 ปีขึ้นไป

3)  ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม ส�าหรับสารนิพนธ์

ฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา/เทียบเท่าและ (3)อนุปริญญา/เทียบเท่า 

ขึ้นไป

7.  วิธีด�าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.  ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอ

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 ครัวเรือนจ�านวน 4,820 คน (รายงานสถิติประชากรและบ้าน 

ระดับต�าบล ส�านักบริหารการทะเบียน อ�าเภอเสลภูมิ,2557)

2.  กลุ่มตัวอย่าง

 ได้แก่ ประชาชนทีท่ีอ่ยูอ่าศัยในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดั

ร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 ครัวเรือนจ�านวน 4,820 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร่ 

ยามาเน่ (Taro Yamane) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 369 คน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง

ผูวิ้จยัใช้เทคนคิวธิกีารสุม่ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) เป็นการ

สุ่มตัวอย่างโดยไม่ก�าหนดค่าความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลือกเข้ามาในกลุ่มตัวอย่าง 

เนื่องจากไม่ทราบว่าโอกาสที่ตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลือกมีมากน้อยเท่าใด ท�าให้ไม่สามารถคาดคะเน

ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Error)(ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2548, หน้า 63) ได้ ซึ่งมี

วิธีการสุ่มอย่าง ตามล�าดับ ดังนี้

1)  ก�าหนดกลุม่ประชากร (PopulationSize)ได้แก่ ประชาชนท่ีเป็นหวัหน้าครวัเรอืนหรอืตวัแทน

ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 10 หมู่บ้าน 1,070 

ครัวเรือน จ�านวน 4,820 คน 

2)  ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

ได้แก่   

สูตร   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�านวณได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ�านวน 369.35 เพื่อให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวนเต็ม

จึงปรับให้เป็น 369 คน 

3)  ก�าหนดกลุม่ย่อยโดยอาศยัสดัส่วนก�าหนดสดัส่วน และขนาด (Proportional to Size) โดย

หาลักษณะของกลุ่มที่ศึกษา ตามบัญชีรายชื่อที่ก�าหนดไว้ เพื่อค�านวณหาอัตราสัดส่วนโดยแบ่งสัดส่วนของ

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามจ�านวนหมู่บ้าน และครัวเรือน เพื่อใช้เป็นตัวแปรอิสระควบคุม 

(Control Variable) ตามสูตร 

 n
1
 =  

N
Ni x n

 n
1 

= จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

 Ni = จ�านวนประชากร

 n = จ�านวนกลุ่มตัวอย่างรวม

 N = จ�านวนประชากรทั้งหมด



Vol.5 No.1 January - June 2016456

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของประชาชนที่

มต่ีอการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ 

จ�านวน 369 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ตรวจสอบรายการ (Check 

List) แบบเติมค�าในช่องว่างเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ และ

ระดับการศึกษา 

ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผูต้อบเลอืกระดบัความ

พึงพอใจใน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ภายในข้อค�าถามเก่ียวกับความ 

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดจ�านวน 30 ข้อ จ�าแนกออกเป็น 3 ด้าน แต่ละด้านมีจ�านวนข้อค�าถาม

1)  ด้านการคมนาคม   10 ข้อ

2)  ด้านการสาธารณูปโภค   10 ข้อ

3)  ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า  10 ข้อ

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถามข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ บทความ ต�ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้าน

โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษา วิจัยโดยใช้ค�าถาม 2 ประเภท คือแบบ

ปลายปิด แบบปลายเปิด 

3. น�าเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แก้ไขปรับปรุงให้ 

ถกูต้องและชดัเจน เหมาะสม ทัง้เนือ้หาสาระ และการใช้ถ้อยค�าส�านวนภาษา แล้วน�ามาจดัท�าเป็นแบบสอบถาม

4. เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเท่ียงตรงท้ังโครงสร้างและเนื้อหา (Content 

and Construct Validity) และส�านวนภาษา (Wording) และพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม

กับวัตถุประสงค์ (Item - objective Congruence Index/IOC) จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่

 1)  จ่าเอกสมเกยีรติ ก�าหอม วฒุกิารศึกษา ศศ.ม.(รฐัศาสตร์)มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ต�าแหน่ง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 2)  นางจุฑามณี ชาสงวน วุฒิการศึกษา ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 457

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 3)  นายจกัรภัณฑ์ พนัธุช์ยั วฒิุการศกึษา ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ต�าแหน่ง 

หัวหน้าส�านักปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5. น�าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์กับเนื้อหา (Item 

Objective Congruence IndexIOC) ตามสูตรดังนี้ 

 สูตร  IOC = 
N

x∑

 เมื่อ  IOC  แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์

   

N
x∑ แทนผลรวมของคะแนนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ

   N  แทนจ�านวนผู้เชี่ยวชาญ

 โดยที่ คะแนน + 1  แน่ใจว่าสอดคล้อง

   คะแนน 0  ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง

   คะแนน - 1  แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง

 โดยเลือกข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อค�าถามทั้งหมดจ�านวน 30 ข้อ มีค่าดัชนี

ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 จ�านวน 30 ข้อ ซึ่งใช้ได้ทั้งหมด

6. น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try - Out) แต่มีลักษณะ 

ใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างในเขตพืน้ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 

30 คน แล้วน�าผลการตอบแบบสอบถามไปการทดสอบคณุภาพของแบบสอบถามด�าเนนิการเป็นล�าดบัดงันี้

 (1)  หาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ (Power of Discrimination) โดยวิธีหาค่า t-test โดยใช้

เกณฑ์ค่า t ตัง้แต่ 1.75 ขึน้ไปเป็นเกณฑ์การตดัสนิว่าข้อนัน้มอี�านาจจ�าแนกใช้ได้สมควรน�าไปใช้เก็บรวบรวม

ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้พิจารณาข้อที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์

 (2)  น�าข้อที่มีค่าอ�านาจจ�าแนกผ่านเกณฑ์หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (กัลยา วานิชบัญชา, 2548,  

หน้า 35) ดังนี้

สูตร  rtt   =   

เมื่อ  k   = จ�านวนข้อสอบทั้งฉบับ

  s2
1
  = ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ

  s2
x
  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม

ผลจากการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.92

น�าเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
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ในการศึกษาครั้งนี้ได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. ผู้วจิยัได้น�าหนงัสอืขอความอนเุคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมลูวจิยัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจนครบกลุ่ม

ตัวอย่างที่ก�าหนดไว้ จ�านวน 369 คน 

2. ผูวิ้จัยน�าแบบสอบถาม จ�านวน องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ 

369 ชุด ไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อศึกษาข้อมูล

พืน้ฐาน และการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมิู จงัหวดั

ร้อยเอ็ด จ�านวน 369 คน ด้วยวิธีการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งสังเกตค�าตอบสภาพทั่วไปประกอบการ

พจิารณา และตรวจให้คะแนนแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยก�าหนด ค่าน�า้หนกั หรอืคะแนนออกเป็น 5 ระดบั 

ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert’sScale) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 107) ซึ่งก�าหนดค่าคะแนน ดังนี้

 ความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 5 

 ความพึงพอใจ ระดับมาก  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 4 

 ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 3 

 ความพึงพอใจ ระดับน้อย  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 2 

 ความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด  ให้น�้าหนักคะแนนเป็น 1 

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้

1. น�าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับพบว่าสมบูรณ์ทุกฉบับ

2. น�าแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ที่มีความสมบูรณ์ของการตอบแล้วลงรหัสตามแบบ

การลงรหัส (Coding Form)

3. น�าคะแนนทีไ่ด้ไปวเิคราะห์ข้อมลูด้วยเครือ่งคอมพวิเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู ตามขัน้ตอน  

ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ 

เพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยแจกแจงความถี่ และค�านวณค่าร้อยละ

 ตอนที่ 2 วิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดจ�านวน 3 ด้าน คือ ด้านการ

คมนาคม ด้านการสาธารณูปโภค และด้านการพฒันาแหล่งน�า้ โดยวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ทัง้ในภาพรวม รายด้าน และเป็นรายข้อ แล้วแปลตามเกณฑ์การวิเคราะห์ 

โดยใช้เกณฑ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจมาก 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 459

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 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)

 ตอนที ่3 วเิคราะห์เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง 

พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean)  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way - ANOVA) หรือ F-test 

 ตอนท่ี 4 วเิคราะห์ความถีแ่บบสอบถามปลายเปิด (Open-endedQuestions) ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน�ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้แก่ 

 1)  ค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถุประสงค์ (Item - objective Congruence  

Index/IOC) 

 2)  ค่าอ�านาจจ�าแนก 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 = 
Ν

Χ∑

  เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาหรือระหว่าง

      ข้อสอบกับวัตถุประสงค์

    
Ν

Χ∑  = ผลรวมของคะแนนการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน

    N = จ�านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
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 2)  การหาค่าร้อยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 128)

  P =  
N

X 100×

  P =  ค่าร้อยละ

  X = จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

  N =  จ�านวนประชากร

 3)  การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2547, หน้า 55)

  X  =  

 

1) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item  - objective 
Congruence Index/IOC)  

2) ค่าอํานาจจาํแนก โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์ รายข้อ (Item Total Correlation) 
3) ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม แบบแอลฟา (Alpha Coefficient)ของ     

ครอนบาค(Cronbach) 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

  1) ความถี ่(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)  

สูตรการหาคา่สถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
1) การหาค่าความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามแต่ละข้อ 
 IOC        =     Ν

Χ∑  
เมื่อ  IOC        = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาหรือระหว่าง 

ข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 
∑X = ผลรวมของคะแนนการมีส่วนร่วมของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 
N = จํานวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

 
2) การหาคา่รอ้ยละ (Percentage)(นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 128) 

P =  
N

X 100×  

 P =   ค่าร้อยละ 
X = จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
N =  จํานวนประชากร 

3) การหาคา่เฉลี่ย (Mean)(ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2547, หน้า 55) 

X  =  
N
fx∑  

 
X  =  ค่าเฉลี่ย 
∑X =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  X  =  ค่าเฉลี่ย

  
Ν

Χ∑  =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม

  N =  จ�านวนประชากร

 4)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 

2540, หน้า 53)

  S =  

 

N =  จํานวนประชากร 
 
4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 

2540, หน้า 53) 
S =  

)1(
)( 22

−

−∑ ∑
NN

fxfxN  

S = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
∑fX =   ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 
N =  จํานวนประชากร 

 
5)ทดสอบสมมติฐาน (t-test) (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 238) 

t         =             X1   -   X 2
  

     S1
2 

  -     S2
2 

       n1       n2   
 เมื่อ  t   =ค่าท-ีเทสท(์t- test) 

  X1  , X2 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ตามลําดับ 
  S1

2 
  ,    S2

2 = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที1่ และกลุม่ที่2 ตามลําดับ 
  n1   , n2 = จํานวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 

 6) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test) (นิภา 
เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 110) 

 
  F        =    

w

b

MS
MS  

 F    =   อัตราส่วนของความแปรปรวน 
 MSb =   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

 MSw =    ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
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4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 
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NN
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 6) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test) (นิภา 
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w
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MS
MS  
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 =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ

  N  =  จ�านวนประชากร

 5) ทดสอบสมมติฐาน (t-test) (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 238)

  t  = 

 

N =  จํานวนประชากร 
 
4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 

2540, หน้า 53) 
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)1(
)( 22

−

−∑ ∑
NN

fxfxN  

S = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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5)ทดสอบสมมติฐาน (t-test) (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 238) 

t         =             X1   -   X 2
  

     S1
2 

  -     S2
2 

       n1       n2   
 เมื่อ  t   =ค่าท-ีเทสท(์t- test) 

  X1  , X2 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ตามลําดับ 
  S1

2 
  ,    S2

2 = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที1่ และกลุม่ที่2 ตามลําดับ 
  n1   , n2 = จํานวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 

 6) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test) (นิภา 
เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 110) 

 
  F        =    

w

b

MS
MS  

 F    =   อัตราส่วนของความแปรปรวน 
 MSb =   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
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8. สรุปผล 

 

 

  เมื่อ t   = ค่าที-เทสท์(t- test)

     X
1
 ,X

2
 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

    S
1
2 

, 
S

2
2 = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่1 และกลุ่มที่2 ตามล�าดับ

     n
1 ,
 n

2
 = จ�านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ
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 6)  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) หรือ (F-test) (นภิา เมธ

ธาวิชัย, 2543, หน้า 110)

  F   = 

 

N =  จํานวนประชากร 
 
4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 

2540, หน้า 53) 
S =  

)1(
)( 22

−

−∑ ∑
NN

fxfxN  

S = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
∑fX =   ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 
N =  จํานวนประชากร 

 
5)ทดสอบสมมติฐาน (t-test) (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 238) 

t         =             X1   -   X 2
  

     S1
2 

  -     S2
2 

       n1       n2   
 เมื่อ  t   =ค่าท-ีเทสท(์t- test) 

  X1  , X2 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 ตามลําดับ 
  S1

2 
  ,    S2

2 = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที1่ และกลุม่ที่2 ตามลําดับ 
  n1   , n2 = จํานวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 

 6) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test) (นิภา 
เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 110) 

 
  F        =    

w

b

MS
MS  

 F    =   อัตราส่วนของความแปรปรวน 
 MSb =   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
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8. สรุปผล 

  F   = อัตราส่วนของความแปรปรวน

  MS
b
 = ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม

  MS
w
 = ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม

8.  สรุปผล

8.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ�านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 51.76 มีอายุระหว่าง 36–50 ปี จ�านวน 145 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 39.30 และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ�านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้าน

โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า

เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร รองลงมา คือ ด้านการสาธารณูปโภค และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ ด้านการคมนาคม

 ส่วนผลการวิจัยเป็นรายด้าน ปรากฏดังต่อไปนี้

 1)  ด้านการคมนาคม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงาน

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการคมนาคม 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยูใ่นระดบัมากทัง้สบิข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ 

คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การบ�ารุงรักษา คลองน�้า และคลองระบายน�้าในต�าบล” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

ข้อ 9 ที่ว่า “ถนนทุกเส้นทางมีป้ายบอกทางที่ชัดเจนท�าให้สะดวกในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ”

 2)  ด้านการสาธารณปูโภค ผลการวิจยัพบว่าความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ

สาธารณูปโภค โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งสิบข้อ โดยข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การติดตั้งซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ทีส่ดุ คอื ข้อ 3 ทีว่่า “การให้บรกิารขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะได้มาตรฐานทัง่ถงึพ้ืนทีช่มุชน และการเกษตร”

 3) ด้านการพฒันาแหล่งน�า้ ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการด�าเนนิงาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการพัฒนา

แหล่งน�า้ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่าอยูใ่นระดบัมากทัง้สบิข้อ โดยข้อทีมี่ค่าเฉลีย่
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มากที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “การก่อสร้างพัฒนาขุดลอกคูคลองอ่างเก็บน�้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ” 

และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 9 ที่ว่า “การก�าจัดวัชพืช ผักตบชวาในแม่น�้าล�าคลอง”

8.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่าประชาชนที่มีเพศ 

อาย ุและระดบัการศึกษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง 

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจัิยพบว่า ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการด�าเนนิงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและ

รายด้านไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

 สมมติฐานที่ 2ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง 

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงอ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจัิยพบว่า ประชาชนทีม่อีายตุ่างกัน มคีวามพงึพอใจต่อการด�าเนนิงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและ

รายด้าน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงอ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวจัิยพบว่า ประชาชนท่ีมรีะดับการศกึษาต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการด�าเนนิงานด้าน

โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน 

ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

8.3  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

นาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 

 ประชาชนได้เสนอแนะเกีย่วกบัการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ล�าดบัตามความถีจ่ากสงูไปหาต�า่สามล�าดบัแรก คอืควรเร่งด�าเนนิการ 

ก่อสร้าง และซ่อมแซมถนนและสะพานอย่างจริงจัง ติดตามประเมินผลและตรวจสอบงานก่อสร้างอย่าง 

ต่อเน่ือง รองลงมาได้แก่ ควรเร่งด�าเดินการก่อสร้างและวางท่อระบายน�า้ในจุดทีม่ปัีญหาโดยเรว็และต่อเนือ่ง 

และควรมีการให้บริการจัดหาและพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรให้เพียงพอ

9.  อภิปรายผล 

จากการสรุปผลการวิจัย พบประเด็นส�าคัญสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิราย



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 463

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชน

สะดวกสบาย ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมากกว่าด้านอื่น ๆ จึงจัดสรรงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาด้านการ

สาธารณปูโภค และด้านการพฒันาแหล่งน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภค และการเกษตรท�าให้ประชาชนพงึพอใจ

มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาติ บูรณศิริ ท่ีได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

ด�าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหอมเกรด็ อ�าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 

ผลการวจิยัพบว่า ระดับความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหอมเกร็ด อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ อิศเรศ จิณฤทธิ์ ที่ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้าง

พื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณี ต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่าระดับ

ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารโครงสร้างพืน้ฐานเฉพาะต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ 

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบประเด็นส�าคัญและอภิปรายผลตามล�าดับ ดังนี้

1)  ด้านการคมนาคม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการคมนาคม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการสร้างงานและดูแล

บ�ารุงรักษาขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงเป็นอย่างดีเพราะมีการเอาใจใส่ดูแลงานอยู่อย่างต่อเนื่อง

สม�่าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนันลดา ปุผาลา ที่ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การบริหารงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต�าบลสัมปทวน 

อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่าด้านคมนาคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 4 ท่ีว่า “การบ�ารุงรักษา คลองน�้า และคลองระบายน�้าใน

ต�าบล” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า แหล่งน�้าเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นต่อมนุษย์ที่

จะขาดเสยีมไิด้ ดังน้ัน การบ�ารุงรกัษา คลองน�า้ และคลองระบายน�า้คลองระบายน�า้ในต�าบลเพือ่การคมนาคม 

จงึต้องมกีารดแูลและรกัษาไว้ให้ดอียูเ่สมอ สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปารชิาต ิบรูณศริ ิทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง ความ

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหอมเกร็ด 

อ�าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม และกล่าวว่า การพฒันาแหล่งน�า้ คูคลอง เป็นส่ิงจ�าเป็น เพือ่การคมนาคม

ต่อชุมชน ผลการวิจัยพบว่า แหล่งน�้า คูคลอง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบาย

จากการใช้สัญจรไปมา หรือเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ของคนในชุมชน อยู่ในระดับมาก

 ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอืข้อ 9 ทีว่่า “ถนนทกุเส้นทางมป้ีายบอกทางทีช่ดัเจนท�าให้สะดวก

ในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การมีป้ายบอกทาง

ที่ชัดเจน เป็นการสร้างความปลอดภัยที่ดีให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีสอดคล้อง

กับงานวิจยัของ อมัพร ขาวทอง ทีไ่ด้วจัิยเรือ่ง ความพงึพอใจของประชาชนต่อการด�าเนนิงานด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลบาเจาะ อ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ที่กล่าวว่า ความปลอดภัยใน

ชวิีตและทรัพย์สนิของคนในชมุชนจากการคมนาคมเป็นสิง่ทีท่กุคนต้องการมากในระดบัต้น ๆ  ในชวีติประจ�า 
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ผลการวจิยัพบว่า การมป้ีายเส้นทางบอกทางทีช่ดัเจนท�าให้สะดวกในการเดนิทางและลดอุบัตเิหตอุยูใ่นระดบั

ปานกลาง

2)  ด้านการสาธารณปูโภค ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า งานด้านการสาธารณูปโภค เช่น การติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ

ในต�าบลนาเลิง การดูแลและบ�ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะทันต่อเหตุการณ์ การให้บริการ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะได้มาตรฐานทั่วถึงพื้นที่ของชุมชน และการเกษตร การติดตั้งซ่อมแซมหอกระจาย

ข่าวในหมูบ้่าน เป็นสิง่จ�าเป็นทีค่นในชมุชนต้องการสอดคล้องกบังานวจิยัของ อมัพร ขาวทอง ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลบาเจาะ 

อ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า ด้านการสาธารณูปโภค อยู่ในระดับปานกลาง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 4 ที่ว่า “การติดตั้งซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน” 

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การกระจ่ายข่าวสารในหมู่บ้านเป็นสิ่งที่จ�าเป็นแก่

คนในชมุชนทีจ่ะได้รบัรูข้้อมลูข่าวสารเป็นอย่างยิง่ สอดคล้องกับงานวจิยัของ อศิเรศ จณิฤทธิ ์ทีไ่ด้วิจยัเรือ่ง 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณี ต�าบลขอนแก่น 

อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ โดยกล่าวว่า การรบัรูข้้อมลูข่าวสารของคนในชมุชนเป็นสิง่ทีค่วรจะต้อง

ด�าเนินการ เช่น การติดตั้งซ่อมแซมหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน และผลการวิจัย พบว่า การติดตั้งซ่อมแซม

หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก

  ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือข้อ 3 ท่ีว่า “การให้บริการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะได้

มาตรฐานทั่วถึงพื้นท่ีชุมชน และการเกษตร” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การ 

ติดตั้งให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในต�าบลนาเลิง ท�าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเพราะเกิดความ

ปลอดภยั มแีสงสว่างในเวลากลางคนื สอดคล้องกบังานวจิยั ของ อศิเรศ จณิฤทธ์ิ ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจ 

ของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารโครงสร้างพืน้ฐาน : ศกึษาเฉพาะกรณ ีต�าบลขอนแก่น อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ 

จงัหวดัร้อยเอด็ โดยกล่าว่า การให้บรกิารขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะได้มาตรฐานทัว่ถงึพืน้ทีช่มุชนจะเป็นการ

สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในเร่ืองความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงผลการ วิจัยพบว่า 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านการให้บริการด้านไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก

 3)  ด้านการพฒันาแหล่งน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภค และการเกษตร ผลการวจัิย พบว่า ความ

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อ

การอุปโภคบริโภค และการเกษตรองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง ได้มีการด�าเนินการให้แก่ประชาชนใน

ต�าบลนาเลงิ ได้รบัประโยชน์และความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ  เช่น การให้บรกิารน�า้ประปาแก่ประชาชน

เพียงพอและทั่วถึง การบูรณะซ่อมแซมระบบท่อเมนประปา บ่อ น�้าบาดาล รวดเร็ว ทันต่อเวลาและทุก

เหตุการณ์ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร ขาวทอง ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบาเจาะอ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร อยู่ในระดับปานกลาง



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 465

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 7 ที่ว่า “การก่อสร้างพัฒนาขุดลอกคูคลองอ่างเก็บน�้าเป็นไป

อย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ” มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า ประชาชนมคีวามพงึพอใจ 

ต่อการบริการจัดการการก่อสร้างพัฒนาขุดลอกคูคลองอ่างเก็บน�้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ 

เพราะเมือ่มกีารพฒันา จดัหาแหล่งน�า้ให้ประชาชนแล้ว กจ็ะต้องมกีารบ�ารงุรกัษาด้วยสอดคล้องกบังานวจิยั

ของ ปาริชาติ บูรณศิริ ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหอมเกรด็ อ�าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยกล่าวว่า การก่อสร้างพฒันา

ขดุลอกคคูลองอ่างเก็บน�า้เป็นสิง่ทีจ่ะต้องมกีารบรหิารจดัการให้แก่ชมุชนอย่างทัว่ถงึ ผลการวจิยัพบว่า การ

ก่อสร้างพัฒนาขุดลอกคูคลองอ่างเก็บน�้า มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับมาก

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อ 9 ที่ว่า “การก�าจัดวัชพืชผักตบชวาในแม่น�้าล�าคลอง” มีค่า

แปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการก�าจัดวัชพืชผักตบชวาในแม่น�้าล�าคลอง อยู่อย่างสม�่าเสมอและ 

ต่อเนือ่งจนท�าให้ประชาชนรูส้กึพงึพอใจ สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปาริชาต ิบรูณศริิ ได้วจิยัเร่ือง ความพงึพอใจ 

ของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหอมเกร็ด อ�าเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การก�าจัดวัชพืชในแหล่งน�้า ล�าคลองควรมีการบริหารจัดการอยู่อย่าง

ต่อเนื่องและสม�่าเสมอ ผลการวิจัยพบว่า การก�าจัดวัชพืชผักตบชวาในแม่น�้าล�าคลอง อยู่ในระดับมาก

 การเปรียบเทียบประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ 

แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1)  จากสมมตฐิานของการวจิยัทีว่่า ประชาชนท่ีมเีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการด�าเนินงาน 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิแตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนทีม่เีพศ

ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง  

อ�าเภอเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การด�าเนนิงานด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ สามารถสร้างความพงึพอใจต่อ

ประชาชนได้ทกุเพศสอดคล้องกบังานวจัิยของ ชนนัลดา ปผุาลา ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจของประชาชน

ที่มีต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต�าบล 

สัมปทวน อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ

ต่อการบรหิารงานด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลสมัปทวน อ�าเภอนครชยัศรี 

จังหวัดนครปฐม โดยรวมไม่แตกต่างกัน

 2)  จากสมมตฐิานของการวจิยัทีว่่าประชาชนทีม่อีายตุ่างกัน มีความพงึพอใจต่อการด�าเนนิงาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิงแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที ่

มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง 

อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ประชาชนทีม่ปีระสบการณ์

มามาก หรือมปีระสบการณ์น้อย ต่างกม็คีวามพงึพอใจต่อการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หรือสามารถรับรู้ได้ถึงการให้บริการในด้านที่ดีหรือ
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ไม่ดีขององค์กรได้โดยไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมโพช แก้วหนูนวล ที่ได้วิจัยเรื่อง 

ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามภารกจิด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองธง อ�าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนอายุต่างกัน  

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน

 3)  จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ

การด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

ประชาชนที่มีระดับความรู้ไม่เท่ากันมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ เหมอืนกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ ชนันลดา ปุผาลา ท่ีได้วจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจ 

ของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลสัมปทวน อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา 

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

สัมปทวน อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมไม่แตกต่างกัน

10.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

พบว่า ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมากดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบล 

นาเลิง ควรรักษาและพัฒนาการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบประเด็นส�าคัญและน�ามาเสนอแนะเชิงนโยบายตามล�าดับ ดังนี้

1)  ด้านการคมนาคม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนา

ต่อไปไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับมาก คอืข้อ 4 ทีว่่า “การบ�ารงุรกัษา คลองน�า้ 

คลองระบายน�้าในต�าบล” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษา

มาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อที่จะท�าให้ประชาชน

มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 9 ที่ว่า “ถนนทุกเส้นมีป้าย

บอกทางที่ชัดเจนท�าให้สะดวกในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนา
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ต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

2) ด้านการสาธารณูปโภค ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบล 

นาเลิง อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ควรรกัษามาตรฐานการบรหิารจดัการด้านโครงสร้างพืน้ฐานนีไ้ว้ และ

พัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 4 ที่ว่า “การติดตั้งซ่อมแซม

หอกระจายข่าวในหมูบ้่าน”ดงันัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ควรรกัษา

มาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อที่จะท�าให้ประชาชน

มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 3 ที่ว่า “การให้บริการขยาย

เขตไฟฟ้าสาธารณะได้มาตรฐานทั่วถึงพื้นที่ชุมชน และการเกษตร”ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง 

อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนา

ต่อไปไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

3)  ด้านการพฒันาแหล่งน�า้เพือ่การอปุโภค บรโิภค และการเกษตร ซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบั

มาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานการบริหาร

จัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือข้อ 7 ที่ว่า “การก่อสร้างพัฒนา

ขดุลอกคคูลองอ่างเกบ็น�า้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสม�า่เสมอ” ดงันัน้ องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาเลงิ อ�าเภอ

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ และพัฒนาต่อไป

ไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 9 ที่ว่า “การก�าจัดวัชพืชผัก

ตบชวาในแม่น�้าล�าคลอง” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเลิง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษา

มาตรฐานการบรหิารจดัการด้านโครงสร้างพืน้ฐานนีไ้ว้ และพฒันาต่อไปไม่หยดุยัง้ เพือ่ทีจ่ะท�าให้ประชาชน

มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

1)  ควรวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การ

บรหิารส่วนต�าบล เกีย่วกบัการส่งเสริมและสนับสนนุการปรบัปรงุ ซ่อมแซม บ�ารงุรกัษาถนนคอนกรีต ทางเท้า

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล

2)  ควรวจัิยความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลที่เกี่ยวข้องกับการขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและเพื่อพื้นที่ทางการเกษตร

3)  ควรวจัิยความพงึพอใจของประชาชนท่ีมต่ีอการด�าเนนิงานด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซมคลองส่งน�้าเพื่อการเกษตร
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