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สารนพินธ์นีม้วีตัถปุระสงค์	1)	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการพฒันาด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 เพ่ือเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	

อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกตามเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 และประกอบอาชีพ	 และ	 

3)	เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	10	หมู่บ้าน	จ�านวน	366	คน	ก�าหนดขนาดตัวอย่าง	โดยใช้

สตูรของ	ยามาเน่	เครือ่งมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	จ�านวน	

27	ข้อ	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.91	สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การเปรยีบเทยีบความแตกต่างใช้	t-test	และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว	(One-way	ANOVA	:	F-test)
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ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 

เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน	อยูใ่นระดบัปานกลางสามด้าน	ระดบัน้อยหนึง่ด้าน	ล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไป

หาน้อย	 คือ	 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ	 ด้านถนน	 ด้านน�้าประปา	 และ	 ด้านทางระบายน�้า	 2)	 ผลการทดสอบ

สมมติฐาน	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และประกอบอาชีพ	ต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	

โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	และ	3)	ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	เรยีงล�าดบั

ตามความถี่จากมากไปหาน้อยสามอันดับ	คือ	ควรก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัสติก	หรือคอนกรีต	

ควรเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างภายในซอย	และควรท�าให้น�้าประปาสามารถดื่มได้	

ค�าส�าคัญ	:	1.	ความพึงพอใจ	2.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	

ABSTRACT

The	objectives	of	this	thematic	paper	were	:1)	to	study	the	residents’	satisfaction	

towards	 the	 development	 of	 infrastructure	 of	 Nong	 Bua	 Sub-district	 Administrative	 

Organization,	At	Samat	District,	Roi	Et	Province,	2)	to	compare	the	resident’s	satisfaction	

towards	 the	 development	 of	 infrastructure	 of	 Nong	 Bua	 Sub-district	 Administrative	 

Organization,	At	Samat	District,	Roi	Et	Province	resting	upon	differences	in	their	genders,	

ages,	 educational	 levels,	 and	 careers	 and	 3)	 to	 study	 the	 recommendations	 on	 the	 

development	of	infrastructure	here.	The	samples	group	comprised	of	366	residents	from	

10	villages	in	the	area	of	Nong	Bua	Sub-district	Administrative	Organization,	formulated	by	

Taro	 Yamane’s	 and	 selected	 through	 accidental	 random	 sampling	 technique.	 The	 

instrument	used	for	collecting	data	was	a	five	rating	scale	of	Likert’s	type	questionnaire	

with	 .91	 of	 reliability.	 Statistics	 used	 for	 analyzing	 data	 encompassed	 frequency,	 

percentage,	arithmetic	mean,	standard	deviation,	comparing	differences	of	means	by	t-test	

and	One-	way	ANOVA	(F-test)with	the	statistic	significance	at	.05	level.	

The	 results	 of	 the	 research	 indicated	 the	 following	 findings:	 1)	 the	 resident’s	 

satisfaction	 towards	 the	 development	 of	 infrastructure	 of	 Nong	 Bua	 Sub-district	 

Administrative	Organization,	At	Samat	District,	Roi	Et	Province	was	rated	at	moderate	level.	

Considered	by	aspects,	three	aspect	were	rated	at	moderate	level	and	the	other	one	was	

rated	at	low	level	placed	in	descending	order	of	means	were;	the	highest	was	the	public	

light,	the	second	highest	was	the	road	and	water	supply	and	the	lowest	was	water	drainage	

2)	The	hypothesis	testing	results	indicated	that	the	residents	with	different	genders,	ages,	
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educational	levels,	and	careers	were	not	different	by	overall	and	all	aspects	no	significant	

differences	level	at	.05	3)	the	recommendations	from	this	research	in	descending	order	of	

the	first	three	frequency	were;	the	streets	should	be	constructed	by	asphalt	concrete,	the	

lighting	should	be	more	service	in	lanes	and	the	water	supply	should	be	drunk.

Keywords : 1.	Satisfaction	2.	Infrastructure	Developments

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

ปัจจบัุนรฐับาลพยายามสร้างโอกาสเพือ่อนาคตให้แก่ประเทศทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และการเมอืง

การปกครองโดยเน้นการพฒันาความเขม็แขง็ของงานโครงสร้างพืน้ฐาน	และให้ความส�าคญัแก่การปรบัปรุง

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 

โลจิตสติกส์เป็นนโยบายส�าคัญใน	 17	 นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อวางรากฐานการเติบโตและพัฒนา

ของประเทศ	รวมถงึแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง	วงเงนิรวมประมาณ	

2.4	ล้านล้านบาท	(หนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั,	18	มกราคม	2558)	การคมนาคมขนส่งจงึเป็นประเดน็ส�าคญัในการ

พัฒนาประเทศทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยของ

ประเทศไทย	 เพราะการปกครองท้องถ่ินเป็นการบริหารราชการท่ีจะต้องกระจายอ�านาจ	 เพื่อให้ท้องถ่ินได้

สามารถชว่ยเหลือตนเอง	และใหท้อ้งถิ่นมีส่วนในการแบง่เบาภาระของรฐับาลกลาง	เพราะผู้ทีอ่ยู่ในทอ้งถิ่น

และผู้น�าท้องถิ่นย่อมเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของท้องถ่ินดี	 นอกจากนั้นการปกครองส่วนท้องถ่ิน

เป็นการฝึกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รู้จักแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	 รู้แนวทางในการที่จะพัฒนาน�าทรัพยากร

มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อท้องถ่ินของตนเอง	 ท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งเป็นการสร้าง

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ	 มีสิทธิ	 มีเสียงและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 อันจะส่งผลให้เกิดความต้องการใน

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	(ลิขิต	ธีระเวคินม,	2542,	หน้า	206)

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 (อบต.)	 เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย	 โดยมีการ

เปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญเมื่อรัฐบาลนายชวน	 หลีกภัย	 ได้ก�าหนดนโยบายด้านการปกครองท้องถิ่นที่ส่งเสริม

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต�าบลเป็นนิติบุคคล	เพื่อให้มีความคล่องตัว	และช่วยกันแก้ปัญหาของ

ประชาชนในต�าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	2	มีนาคม	พ.	ศ.	2538	เป็นต้นมา	โดยก�าหนดให้

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นนิติบุคคล	สามารถก่อนิติกรรมได้	มีรายได้	มีอ�านาจในการจัดท�างบประมาณ

และมีความรับผิดชอบในการปกครองตนเอง	แต่ยังอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐบาลกลางตามหลักการก

ระจายอ�านาจโดยทั่วไป	(ชูวงศ์	ฉายะบุตร,	2539,	หน้า	145)	ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจ

หน้าทีใ่นการพฒันาต�าบลทัง้ในด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม	ปัจจยัส�าคญัพืน้ฐานทีม่คีวามจ�าเป็นต่อ

การพัฒนาทั้งสามด้านดังกล่าวคือ	 โครงสร้างพื้นฐานได้แก่	 ถนน	 ไฟฟ้า	 ประปา	 และการติดต่อสื่อสาร	 

ที่องค์การบริหารส่วนต�าบลต้องด�าเนินการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ	 ทั้งน้ีจะบรรลุผลส�าเร็จตาม 
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เป้าหมายมากน้อยเพียงใดน้ัน	 เครื่องบ่งชี้ส�าคัญปัจจัยหนึ่งคือ	 ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีนั้นเอง	

(จิตตินันท์	เดชะคุปต์,	2551,	หน้า	28)

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นองค์การบริหารส่วน

ต�าบลขนาดกลาง	มีพื้นที่ในการปกครอง	1	ต�าบล	จ�านวน	10	หมู่บ้าน	ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม	ภายหลังได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2540	แล้ว	องค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองบวัได้ด�าเนินการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ที	่ได้แก่	ถนน	ไฟฟ้า	และประปา	มาอย่างต่อเนือ่งตาม

ข้อเรียกร้องและความต้องการของประชาชน	แต่ด้วยเหตุปัจจัยด้านขนาดของพื้นที่กว้างขวาง	ประกอบกับ

ทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาคืองบประมาณมีจ�ากัด	 อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึง	

และอาจส่งผลถงึความพงึพอใจของประชาชนเป็นอเนกประการ	(องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบัว,	2557,	

หน้า	12-13)

จากเหตุผลดังกล่าว	ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	จึงมีความสนใจ

วิจัยเพื่อน�าผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุง	แก้ไข	และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนมากที่สุดต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตามเพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา 

และประกอบอาชีพ	

2.3		 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1	 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2	 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3	 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.4	 ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน
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4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1	 ได้ทราบความพงึพอใจของประชาชนต่อการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.2	 ได้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนต่อการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มี	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	

และประกอบอาชีพ	ต่างกัน

4.3	 ได้ทราบข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

4.3  สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ต่อไป

5. วิธีด�าเนินการวิจัย

5.1	 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  5.1.1	 ประชากร ได้แก่	 ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง	 ในเขตพื้นที่ต�าบลหนองบัว	

10	หมู่บ้าน	จ�านวนทั้งสิ้น	4,296	คน	(องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว,	2558,	หน้า	78)

  5.1.2	 กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง	ในเขตพื้นที่ต�าบลหนองบัว	

10	หมู่บ้าน	จ�านวน	366	คน	โดยใช้สูตรของทาโร	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	คือ	(ยุทธ	ไกยวรรณ์,	2545,	

หน้า	107)	ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างตามล�าดับขั้นตอน	ดังนี้	1)	ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น

ภูมิ	(Stratified	Random	Sampling)	คือใช้กลุ่มตัวอย่างจากทุกหน่วยการวิจัย	คือ	ทุกหมู่บ้าน	2)	ใช้การ

ก�าหนดสัดส่วน	(Proportional	Random	Sampling)	โดยการหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง

5.2	 ขอบเขตด้านเนือ้หา	ได้แก่	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกเป็นสีด้่าน	ได้แก่	

1)	ด้านถนน	2)	ด้านน�้าประปา	3)	ด้านไฟฟ้าสาธารณะ	และ	4)	ด้านทางระบายน�้า

5.3	 ขอบเขตด้านพื้นที่	 ได้แก่	 หมู่บ้าน	 10	 หมู่บ้านในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	

อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้

	 	 ตอนที่	1	ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	เป็นแบบเลือกตอบ	(Check	List)	

	 	 ตอนที	่2	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	เป็นลกัษณะของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า	(Rating	Scale)	ตามวิธีการของลิเคิร์ต	(Likert	Scale)	แบ่งระดับในการวัดออกเป็น	5	ระดับ

	 	 ตอนที	่3	ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

หนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	เป็นค�าถามปลายเปิด	(Open	–	ended	Questionnaire)

5.5	 การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื	ผูว้จิยัด�าเนนิการสร้างและตรวจคณุภาพเครือ่งมอื

ทีใ่ช้ในการวจิยั	ดงันี	้1)	ศกึษาจากต�ารา	เอกสารและงานวจิยัต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	2)	ก�าหนดกรอบแนวคดิและ
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เน้ือหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 น�ามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม	 ท้ังชนิดปลายปิดและ

ปลายเปิด	 3)	 น�าร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาท�าการตรวจ	ภาษา	

(Wording)	ความตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหา	(Construct	and	Content	Validity)	และปรับปรุงแก้ไข	

4)	น�าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงตามข้อ	3	 เสนอผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง	

(IOC)	 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 validity)	 ด้านภาษา	 และด้านการวัดผลประเมินผล	 โดยผู้

เชี่ยวชาญจากนั้นน�าร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของผู้ทรงคุณวุฒิ	 มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง	(Index	of	Item	Objective	Congruence	:	IOC)	โดยเลือกข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต่	0.66	ขึ้นไป	

จากข้อค�าถามทั้งหมดจ�านวน	27	ข้อ	ใช้ได้จ�านวน	27	ข้อ	ซึ่งข้อค�าถามที่ใช้ได้มีค่า	IOC	เท่ากับ	1.00	และ	

5)	น�าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้	(Try	Out)	กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	แต่มี

คุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยน้ี	 จ�านวน	 30	 คนท่ีต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	

จงัหวัดร้อยเอด็	แล้วน�าผลการตอบแบบสอบถาม	ไปหาค่าความเช่ือมัน่ของเครือ่งมอืโดยใช้สตูรสมัประสทิธิ์

อัลฟาของครอนบาค	(Cronbach)	ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.91

5.6	 สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าที	

(t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว	(F-test)

6.  ผลการวิจัย

6.1	 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม	พบว่า	ผูต้อบแบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง	จ�านวน	214	คน	คิดเป็นร้อยละ	58.47	เป็นเพศชาย	จ�านวน	154	คน	คิดเป็นร้อยละ	41.53 

มีอายุ	36-50	ปี	จ�านวน169	คน	คิดเป็นร้อยละ	46.18	มีอายุ	18-35	ปี	จ�านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.4	มีอายุ	50	ปี	ขึน้ไป	จ�านวน	94	คน	คิดเป็นร้อยละ	25.68	การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา/เทียบเท่า	จ�านวน 

170	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 46.45	 การศึกษาระดับประถมศึกษา	 จ�านวน101	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 27.60

การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป	 จ�านวน	 95	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 25.95	 และประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม	 จ�านวน	 176	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 48.08ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	 จ�านวน78	 คน

คิดเป็นร้อยละ21.31	ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ	 จ�านวน	64	คน	คิดเป็นร้อยละ	

17.48	ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้างทั่วไป	จ�านวน	48	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.14

6.2		 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	อยูใ่นระดบัปาน

กลางสามด้านและระดับน้อยหนึ่งด้าน	 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ	

ด้านถนน	ด้านน�้าประปา	และด้านทางระบายน�้า	ตามล�าดับ	

6.3		 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 ประชาชนท่ีมีเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา 

และประกอบอาชีพต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	 	

 



ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2561 149

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6.4		 สรปุข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบัว	

อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยสรุป	 เรียงล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อยสามอันดับ	 คือ 

ควรก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัสติกหรือคอนกรีต	 ควรเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างภายในซอย	 และควร

ท�าให้น�้าประปาสามารถดื่มได้

7.  อภิปรายผลการวิจัย 

7.1		 ผลการวิจัย	 พบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมทั้งสี่ด้าน	อยู่ในระดับ

ปานกลาง	ผลการวจัิยปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในเขตพืน้ทีข่ององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดรอ้ยเอ็ด	มีความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจสงัคมในระดับ

หนึ่งเท่านั้น	 ทังนี้เป็นไปตามงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางพึงให้การบริการต่อ

ประชาชนได้	 และถึงแม้ว่าการให้บริการด้านทางระบายน�้า	 จะได้รับความพึงพอใจในระดับน้อย	 เนื่องจาก

ลักษณะชุมชนที่เป็นสังคมชนบท	 มีความหนาแน่นประชากรต่อพ้ืนท่ีน้อย	 และมีพื้นท่ีเกษตรกรรมรองรับ

ปริมาณน�้าที่ระบายจากชุมชนได้เป็นอย่างดี	 การด�าเนินการด้านทางระบายน�้า	 จึงไม่มีความจ�าเป็นมากนัก	

สังเกตได้จากความคิดเห็น	 แบบปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถาม	 ให้ความคิดเห็นต่อด้านถนน	 ด้านไฟฟ้า

สาธารณะ	 ด้านน�้าประปา	 มากกว่าด้านทางระบายน�้า	 ผลการวิจัยประเด็นนี้ไม่สอดคล้องกับการวิจัย	 

กิตติธัช	อิ่มวัฒนกุล	(2553,	หน้า	86)	ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ	ให้บริการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอโนนไทย	 จังหวัดนครราชสีมา	 จากการ

ศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน	 โครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอโนนไทย	จงัหวัดนครราชสมีา	ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นราย

ด้านสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 7.1.1		ด้านถนน	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า	จ�านวนปริมาณถนนมีความเหมาะสมกับการสัญจร	รวมถึงขนาดถนน	ประเภทถนน	และความปลอดภัย

ในการใช้ถนนในระดับหนึ่ง	เพราะคุณภาพการก่อสร้างถนนรวมทั้งการซ่อมแซมดูแลรักษายังไม่ดีเท่าที่ควร	

ซ่ึงอาจมาจากหลายปัจจัย	เช่น	งบประมาณในการก่อสร้าง	การใช้รถน�า้หนกับรรทุกเกนิกว่ากฎหมายก�าหนด	

ผลการวจิยัประเดน็นีไ้ม่สอดคล้องกับ	กติตธิชั	อิม่วฒันกุล	(2553,	หน้า	87)	ได้ศกึษาวจิยัเรือ่งความพงึพอใจ

ของประชาชนทีม่ต่ีอการ	ให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอโนนไทย	

จังหวัดนครราชสีมา	ด้านถนนอยู่ในระดับมาก

	 	 7.1.2		ด้านระบบประปา	 พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า	 ปริมาณน�้าประปาอาจไม่มีเพียงพอต่อความต้องการ	 การตรวจสอบดูแลระบบประปาให้

สามารถใช้งานได้ดียังไม่สามารถท�าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ	ประเภทของระบบประปามีความ

เหมาะสมในระดับหนึ่งเท่านั้น	ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับ	กิตติธัช	อิ่มวัฒนกุล	(2553,	หน้า	88)	ได้

ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ	ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอโนนไทย	จังหวัด	นครราชสีมา	ด้านน�้าประปาอยู่ใน“ระดับปานกลาง”	
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	 	 7.1.3		 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ	พบว่า	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการพฒันาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	อยู่ในระดับ

ปานกลาง	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ประเภทของไฟฟ้าสาธารณะจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	 

การตรวจสอบดแูลไฟฟ้าสาธารณะให้สามารถใช้งาน	มคีวามเหมาะสมในระดบัหน่ึง	รวมถงึ	ไฟฟ้าสาธารณะ

มีเพียงพอในระดับหนึ่งเท่านั้น	ผลการวิจัยสอดคล้องกับสามารถ	ยิ่งก�าแหง	(2553,	หน้า	75)	ได้ศึกษาวิจัย

เรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ	 ให้บริการด้านโครงสร้างแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ของชาวบ้านหนองหล่องในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลตะเคียน	 อ�าเภอคง	 จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านน�้าประปาอยู่ในระดับปานกลาง

	 	 7.1.4		ด้านทางระบายน�้า	 พบว่า	 โดยรวม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้

อภปิรายได้ว่า	ประเภทของทางระบายน�า้ขนาดของทางระบาย	และทางระบายทีม่อียูม่กีารครอบคลมุพืน้ที่

มคีวามเหมาะสมในระดับหนึง่เท่านัน้	ผลการวจิยัสอดคล้องกบัสามารถ	ยิง่ก�าแหง	(2553,	หน้า	75)	ได้ศกึษา

วิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ	 ให้บริการด้านโครงสร้างแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานของชาวบ้านหนองหล่องในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลตะเคียน	 อ�าเภอคง	 จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านน�้าประปาอยู่ในระดับปานกลาง	

7.2		 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�าแนกตามเพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา 

และประกอบอาชีพ

	 	 7.2.1		ประชาชนทีมี่เพศต่างกนั	มคีวามพงึพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ผลการวิจัยพบว่า	

ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย

ได้ว่า	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	ได้ด�าเนินการตามแผนพัฒนาต�าบลหนองบัว	(แผนสามปี)	ซึ่งกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาต�าบล

หนองบัว	 ได้ผ่านความเห็นชอบจากเวทีประชาคม	ท�าให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยไม่แยกว่าเป็นเพศชายหรือ 

เพศหญิง	จึงท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมีเพศต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	ผลการวิจัย

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	สามารถ	ยิ่งก�าแหง	(2553,	หน้า	74)	ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานของชาวบ้านหนองหล่องในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลตะเคียน	 อ�าเภอคง	 จังหวัดนครราชสีมา	 

ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของทางการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	ชาวบ้านหนองหล่องในเขตองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลตะเคยีน	อ�าเภอคง	จงัหวดันครราชสมีา	ทีม่เีพศ	แตกต่างกนั	พบว่า	โดยรวมไม่แตกต่างกนั

ทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 	 7.2.2		ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามพงึพอใจของประชาชนต่อการพฒันาด้านโครงสร้าง

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัยพบว่า	

ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นท่ีของ



ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2561 151

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็ท้ังโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกนั 
ผลปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	เป็นภารกจิหลกัขององค์กรปกครองท้องถิน่	
ทีป่ระชาชนทกุวัยให้ความสนใจ	การด�าเนนิตามระเบยีบและขัน้ตอนการปฏบิตั	ิท�าให้ประชาชนมคีวามรูส้กึ
พึงพอใจในมาตรฐานการพัฒนา	 และประโยชน์ท่ีได้รับจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกัน
จึงท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมไม่แตกต่างกนั	ผลการวจิยัสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	สามารถ	ยิ่งก�าแหง	(2553,	หน้า	75)	ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ชาวบ้านหนองหล่องในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลตะเคยีน	อ�าเภอคง	จงัหวดันครราชสมีา	ผลการเปรยีบ
เทียบความพึงพอใจของทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 ชาวบ้านหนองหล่องในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�าบลตะเคียน	อ�าเภอคง	จังหวัดนครราชสีมา	ที่มีอายุแตกต่างกัน	พบว่า	โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่
ระดับ	.05

	 	 7.2.3		ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	 มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ผลการ
วิจยัพบว่า	ประชาชนท่ีมรีะดับการศึกษาต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ท้ังโดยรวมและรายด้าน	 ไม่แตกต่างกัน 
ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ	ที่ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัวได้ก�าหนดแนวนโยบาย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นนโยบายเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน	แต่เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ
ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	ผลงานด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	จงึท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะ
มีการศึกษาต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบล
หนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ	
กิตติธัช	 อิ่มวัฒนกุล	 (2553,	 หน้า	 79)	 ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอโนนไทย	 จังหวัดนครราชสีมาที่มีการศึกษา	 
แตกต่างกัน	พบว่า	โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05	 	

	 	 7.2.4		ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน	มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็ผลการวจิยัพบ
ว่า	 ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ดทั้งโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ผลปรากฏ
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	มีผลต่อการท�างานประกอบอาชีพ	ของประชาชนทุก
สาขาอาชพี	ทัง้การส่งเสรมิหรอืเอือ้อ�านวยให้เกดิความสะดวกสบายในการประกอบอาชพีต่างๆ	ผลงานด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	จึงท�าให้ประชาชนแม้ว่าจะมีอาชีพต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมไม่
แตกต่างกัน	ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ	กิตติธัช	อิ่มวัฒนกุล	(2553,	หน้า	80)	ที่ได้ศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ
โนนไทย	จังหวัดนครราชสีมา.ที่มีการศึกษา	แตกต่างกัน	พบว่า	โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05
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8.  ข้อเสนอแนะ
8.1		 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  ผลการวจัิย	พบว่า	ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับปานกลาง	 
แต่เมือ่พจิารณาในรายด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	ด้านทางระบายน�า้ประชาชนมคีวามพงึพอใจอยูใ่น
ระดับน้อย	 องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ดควรก�าหนดแผนงาน 
เพือ่การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านทางระบายน�า้เพิม่ขึน้	และน�าข้อเสนอแนะมาพฒันาการบรกิารให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด

8.2		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป
	 	 8.2.1		 จากผลการวิจัย	พบว่า	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ในเขตพืน้ทีข่ององค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองบวั	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวัดร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง	 แต่ด้านทางระบายน�้า	 ปรากฏว่า	 มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าด้านอื่นๆ	 ดังนั้น	 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	
(Qualitative	Research)	เรื่อง	ปัญหา	สาเหตุ	และแนวทางพัฒนาด้านทางระบายน�้า	ขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 8.2.2		 จากผลการวิจัย	พบว่า	ค�าถามทั้งหมดจ�านวน	27	ข้อนี้	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	
“ความรวดเร็วในการซ่อมแซมเมื่อทางระบายน�้าช�ารุด”	 ดังนั้น	 ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 
(Participatory	Action	Research/PAR)	โดยให้ประชาชนเป็นผู้ร่วมวิจัย
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10.  ค�าขอบคุณ

ขอขอบพระคุณ	รองศาสตราจารย์อุดม	พิริยสิงห์	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	และ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.สมเกียรติ	เกียรติเจริญ	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ที่กรุณาให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ค�าปรึกษา	และตรวจแก้ไข

อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย	จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง	ณ	โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ	นายณัฐวุฒิ	สุขแสวงปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	

จังหวัดร้อยเอ็ด	นายปฏิวัติ	วงค์ศักดิ์	ผู้อ�านวยการกองช่าง	เทศบาลต�าบลคูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	 และนายสง่า	 สิงห์มะหม้อ	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	 เทศบาลต�าบลคูเมือง	อ�าเภอเมืองสรวง	 จังหวัด

ร้อยเอด็	ทีใ่ห้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเครือ่งมอื	เพือ่การวจิยัจนท�าให้สารนพินธ์เล่มนีส้�าเรจ็

สมบูรณ์

ขอขอบคุณพระคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาต�าบล	ข้าราชการพนักงาน	และลูกจ้างองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลหนองบัว	อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและ

การเก็บข้อมูลในการวิจัย	จนท�าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์
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