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This research studied satisfaction of construction/ maintenance of roads in 

Hindad Sub-district. The budget for road construction and Maintenance was funded 

by Hindad Sub-district Administration Organization and other Organization. The 

objective of this study was to investigate the satisfaction of people in Hindad Sub-

district. In this study, the sample size was 390 people. Questionnaire was use to 

collect data of satisfaction in provided information, facilitation, road maintenance, 

quality of road, road construction and maintenance management, safety and people 

involvement. The results showed that the satisfaction in road construction and 

maintenance management was high, whereas the satisfaction in other issues was 

moderate. The results of this study can be used to improve the efficiency of Hindad 

Sub-district Administration Organization.            
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม (มาตรา 66) และมีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 คือจัดให้มีการบ ารุงทางน้ าและทาง
บก  การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินในที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบล    
หินดาด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติสภาต าบล โดย
ด าเนินการประชุมสภาต าบลในแต่ละปีงบประมาณเพื่อต้ังงบประมาณรายจ่ายเป็นข้อบัญญัติต าบล 
เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยรวมถึงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในแต่ละหมู่บ้าน 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  มีพื้นที่ 
202.96 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 126,850 ไร่  แบ่งการปกครองเป็นหมู่บ้านต่างๆ จ านวน 24 
หมู่บ้าน   พื้นที่ในต าบลหินดาดเป็นพื้นที่ เกษตรกรรม   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เพราะฉะนั้นการขนส่งหรือการไปประกอบอาชีพนั้นจะต้องอาศัยถนนเป็นหลักในการ
เดินทาง โดยถนนสายหลักของต าบลหินดาด มีจ านวน 3 สาย ซึ่งเป็นถนนลาดยางใช้เดินทาง
ระหว่างหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีจ านวน 22 หมู่บ้าน หมู่ 23 และ หมู่ 24 ยังไม่มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ใช้เดินทางในหมู่บ้าน  ถนนดิน และถนนหินคลุก เป็นถนนที่
ประชาชนใช่เดินทางไปประกอบอาชีพ และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตรไปขาย   
 ในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในแต่ละคร้ังนั้น  ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
ดาดได้ออกส ารวจและประชาชนในหมู่บ้านได้จัดประชุมประชาคมขึ้นเพื่อเสนอความต้องการ การ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนตามความยากล าบากในการเดินทางและความเหมาะสมของพื้นที่ ที่
ส าคัญที่สุดคือความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนที่ได้รับประโยชน์การการเดินทาง  ซึ่งตั้งแต่มี
การก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด  ไม่ได้สอบถามถึงความคิดเห็น
กับกลุ่มผู้ใช้เส้นทางถึงความพึงพอใจ  หรือมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด
ก่อสร้าง/ซ่อมแซมในส่วนใดบ้าง ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน จึงเป็นที่มาของความต้องการทราบความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางในต าบลหินดาด เพื่อ
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จะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อวางแผน พัฒนา ปรับปรุง การก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนต่อไป 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในต าบลหินดาด ดังแสดงในรูปที่ 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ท านา            ท าไร่อ้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    ท าไร่มันส าปะหลัง 
 

รูปที่  1.1  การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในต าบลหินดาด 
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ตารางที่  1.1  จ านวนถนนแต่ละประเภทแยกตามหมู่บ้านในต าบลหินดาด 

 
 

หมู่ 

 
 

บ้ำน 

ประเภทถนน  
 

หมำยเหตุ 
ถนน
ดิน 
(สาย) 

ลูกรัง 
(สาย) 

ถนน
คอนกรีต 
(สาย) 

ถนนหิน
คลุก 
(สาย) 

ถนนลาด 
ยาง 
(สาย) 

1    หินดาด  2 1 5 1 1 ถนนลาด 

2    ท่าขี้เหล็ก  1 1 4 2 1 ยางเชื่อม 

3    ห้วยจรเข้  2 1 3 1 - หมู่บ้าน 

4    ปราสาท  1 - 2 2 1 และต าบล 

5    บ้านกุดนางทอหูก  2 1 6 1 1 อ่ืน 

6    บ้านค่ายทะยิง  3 1 7 1 1  
7    ทุ่งสว่าง  1 2 4 1 1  
8    ศรีบุญเรือง  1 1 2 4 -  
9    โนนขี้ตุ่น  3 1 1 5 -  
10    นาตาหน  2 - 2 3 -  
11    โคกกระพี้ทอง  2 1 3 1 -  
12    โคกสามัคคี  2 1 1 5 -  
13    หินดาดตะวันออก  1 1 4 2 -  
14    ปราสาทใต้  2 1 8 5 1  
15    รวมใจ  1 1 2 2 -  
16    พูนทอง  1 1 3 2 1  
17    หินดาดเหนือ  2 2 6 4 1  
18    ห้วยจระเข้รุง่เรือง  1 - 3 - 1  
19    ห้วยจระเข้ตะวันออก  1 1 4 1 1  
20    ท่าขี้เหล็ก 2  2 1 5 3 1  
21    กุดพญา  2 1 3 - 1  
22    ปราสาททอง  1 2 2 1 1  
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ตารางที่  1.1  (ต่อ) 

 
 

หมู่ 

 
 

บ้ำน 

ประเภทถนน  
 

หมำยเหตุ 
ถนน
ดิน 
(สาย) 

ลูกรัง 
(สาย) 

ถนน
คอนกรีต 
(สาย) 

ถนนหิน
คลุก 
(สาย) 

ถนนลาด 
ยาง 
(สาย) 

23    นาโคกพัฒนา  2 1 - 5 1  
24    หนองยารักษ์  2 1 - 4 -  

 รวม 40 24 80 56 5  
 

 
สรุปจ านวนถนนแต่ละประเภทในต าบลหินดาด หน่วย : สาย  
 ถนนดิน   จ านวน  40 สาย 
 ถนนลูกรัง  จ านวน  24 สาย 
 ถนนคอนกรีต  จ านวน  80 สาย 
 ถนนหินคลุก  จ านวน  56 สาย 
 ถนนลาดยาง  จ านวน  5 สาย 
 

 

 
รูปที่  1.2  สัดส่วนของจ านวนถนนแต่ละประเภทในต าบลหินดาด หน่วย : สาย 

 

ถนนหินคลุก 27.32 % 
 

ถนนดิน 19.51 % 
 

  ถนนลาดยาง 2.44 
% 

ถนนลูกรัง 11.71 % 
 ถนนคอนกรีต 39.02 % 
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จ านวนความยาวถนนแต่ละประเภทในต าบลหินดาด หน่วย : กิโลเมตร  
 ถนนดิน   จ านวน  120 สาย 
 ถนนลูกรัง  จ านวน  48 สาย 
 ถนนคอนกรีต  จ านวน  16 สาย 
 ถนนหินคลุก  จ านวน  56 สาย 
 ถนนลาดยาง  จ านวน  25 สาย 
 
  

 
 
รูปที่  1.3  สัดส่วนของความยาวถนนแต่ละประเภทในต าบลหินดาด  หน่วย : กิโลเมตร  
 
  

 

 

ถนนดิน 45.28 % 
 

ถนนลาดยาง 9.44 % 
 

ถนนลูกรัง 18.11 % 
 

ถนนคอนกรีต 6.04 % 
 

ถนนหินคลุก 21.13 % 
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รูปที่  1.4  สภาพถนนแต่ละประเภทที่ประชาชนใช้เดินทาง 
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รูปที่ 1.5 ต่อ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตจ านวน 20 หมู่บ้าน  

ซ่อมแซมถนนลาดยางจ านวน 3 สาย  

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนดินจ านวน 9 หมู่บ้าน 
 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกจ านวน 
23 หมู่บ้าน 

 

 

 

 รูปที่  1.5 จ านวนโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาดก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 
 ในปีงบประมาณ 2555  
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการเดินทางของประชาชนในต าบลหินดาด  

อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
1.2.2   เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในต าบลหิน

ดาด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
1.2.3   เพื่อศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในต าบลหินดาด 
1.2.4   เพื่อน าแผนการศึกษาความพึงพอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในต าบล   มา

วางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพถนนในต าบลหินดาด 
 

1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด   

อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
1.3.2   ศึกษาระดับความพึงพอใจในคุณภาพของถนน และการบริหารงานของขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหินดาด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมาด าเนินการโดยใช้
แบบสอบถาม 

1.3.3   กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้  เป็นผู้ใช้เส้นทางจากการใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด  อ าเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ตามรูปที่ 1.1   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

รูปที่  1.6  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 

1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ 
1.4.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการเดินทาง  
1.4.2   ประชาชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างถนน 
1.4.3 ถนนมีคุณภาพ  ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างปลอดภัย 
1.4.4 องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาดน าข้อมูลดังกล่าวไปวางแผน / ปรับปรุง / พัฒนา     
    คุณภาพของถนนในต าบลหินดาด 
 
 
 
 

  

 ตัวแปรต้น 

สภำพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 (1) เพศ 

 (2) อายุ 

 (3) สถานภาพ 

 (4) การศึกษา 

 (5) อาชีพ 

 (6) รายได้ 

 (7) ความถี่ในการใช้เส้นทาง 

 (8) ระยะเวลาที่เดินทาง 

 (9) เหตุผลที่ต้องเดินทาง 

 (10) ทราบบทบาทช่างควบคุมงาน 

 

 ตัวแปรตำม 

ควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อ

กำรให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

 (1) ด้านข้อมูลการให้บริการ 

 ( 2 )  ด้ านการอ านวยความ

สะดวกในขณะให้บริการ 

 (3) ด้านการบ ารุงรักษา 

 (4) ด้านคุณภาพถนน 

 ( 5 )  ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร ก า ร

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 

 (6) ด้านความปลอดภัย 

 (7) ด้านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและเนื้อหำที่เก่ียวข้อง 

 
 ความคาดหวังขององค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด   ต้องการที่จะเห็นประชาชนแต่ละ
หมู่บ้านได้รับความพึงพอใจจากการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย โดยการจัดสรรงบประมาณ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน ในต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสาร งานวิจัย แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาโดยจะน าเสนอ
ตามล าดับดังนี ้  

2.1 ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.2  ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3  วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.5  หลักการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.6  องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.7  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ   
2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
2.9  สภาพทั่วไปของต าบลหินดาด  

 
2.1  ควำมหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การปกครองท้องถิ่น  คือ  การที่รัฐบาลให้อ านาจแก่การปกครองส่วนท้องถิ่นในการตัดสิน 
ใจ และบริหารงานได้อย่างอิสระ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยที่รัฐบาลจะคอยติดตาม
ผลงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การ มี
เจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งขึ้นมาเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยให้ประชาชนปกครอง
กันเอง มี 4 รูปแบบ คือ......................................................................................................... 
 1.   องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีโครงสร้างบริหารคือสภาองค์การบริหารส่วน
       จังหวัด และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ก ากับ  
 2.  เทศบาล มีโครงสร้างบริหารคือสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยมี ผู้ว่าราชการ
  จังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแล 
 3.   องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีโครงสร้างบริหารคือสภาองค์การบริหารส่วน  
       ต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมี นายอ าเภอเป็นผู้ก ากับดูแล 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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............. 4.   การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ   ที่มีฐานะเป็นทบวงการเมืองและนิติ
บุคคล มี 2 แห่งคือกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่ง กรุงเทพมหานคร มีโครงสร้าง
บริหารคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานครและสภาเขต ในขณะที่
เมืองพัทยา มีโครงสร้างบริหารคือ สภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา   

 ค าว่า" ท้องถิ่น " ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546:511) ให้
ความหมายไว้ว่า  ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ   ซึ่งเน้นถึงลักษณะทางสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์และทางธรรมชาติ ที่มีความเป็นขอบเขตเฉพาะพื้นที่นั้นๆ เป็นส าคัญและยังมีความหมาย
ที่ก าหนดขอบเขตของพื้นที่ระดับย่อยตามเขตการปกครอง  หรือเป็นหน่วยงานระดับรองไปจาก
หน่วยงานใหญ่ ได้แก่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น ค าว่า ท้องถิ่น จึงขึ้นอยู่กับการจ ากัด
ขอบเขตทางพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และเมื่อน าไปใช้ประกอบกับค าใด จะให้ความหมายเฉพาะเจาะจง
ในเร่ืองนั้น เช่น ประเพณีท้องถิ่น พืชประจ าท้องถิ่น เป็นต้น  
 เอกรินทร์ สีมหาศาลและปรีชา นุ่มสุข ( 2540: 2 ) กล่าวว่า " ท้องถิ่น " หมายถึง การก าหนด
ขอบเขตพื้นที่ ขอบเขตความรับผิดชอบหรือหน่วยงานที่ปรากฏในท้องถิ่นต่าง ๆ ตามสภาพสังคม 
ซึ่งจัดเป็นพื้นที่ระดับย่อยรองไปจากสังคมใหญ่  
 
2.2  ควำมส ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญดังนี้ 
 1. การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

เพราะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ท าให้เกิดความคุ้นเคย
ในการใช้สิทธิและหน้าที่พลเมือง   อันจะน ามาสู่ความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยท าให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง   เกิด
ส านึกและเห็นความส าคัญ คุ้นเคยกับการใช้สิทธิทางการเมือง ถือเป็นหน้าที่พลเมือง 
(วุฒิสาร ตันไชย, 2547: 2) 

 2.   การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
การแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นต่างๆ  และการพัฒนา
ประเทศ  พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนได้ปกครองตนเอง   นับเป็นการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  ช่วยให้มีการแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้ตรงจุดตามความ
ต้องการของประชาชน  และช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่  จึงจะช่วยป้องกันการทุจริตได้ไม่มากก็น้อย  
ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ  แข่งกันสร้างความก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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 3. การปกครองท้องถิ่นจะท าให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง  เพราะเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดส านึกของตนเอง
ต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค  ปัญหา และช่วยกันแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นของตน 

 4.  การปกครองท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพ  เน่ืองจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันเช่นทางภูมิศาสตร์  ทรัพยากร 
ประชาชน ความต้องการ และปัญหาของแต่ละพื้นที่ย่อมแตกต่างกันไป การให้บริการ
และการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการของประชาชนจะท าให้การ
บริหารงานของท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.   การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง  การบริหารของประเทศใน
อนาคต  เพราะเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง  โดยเฉพาะ
การเมืองระดับท้องถิ่น เนื่องจากเป็นการพัฒนาระดับพื้นฐานของชุมชน สามารถรับรู้
ถึงความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  ท าให้การแก้ปัญหา และพัฒนาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ชุมชนต้องการ  ท าให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและเป็นรากฐานไปสู่การพัฒนา
ระดับประเทศที่ยั่งยืนตอ่ไป 

 6.   การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง โดยยึด
หลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง ทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม  การด าเนินงานพัฒนาชนบทที่ผ่านมาเกิดปัญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาคือ การมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งประชาชนขาดความร่วมมือ 
ร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ซึ่งการพัฒนาชนบทจะให้มีประสิทธิภาพ
จะต้องเกิดจากการร่วมมือกันในชุมชน สร้างคุณค่าให้กับชุมชน ให้เป็นชุมชนต้นแบบ
สามารถพึ่งพาตนเองได้  

 
2.3  วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี้  
 1.   ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศ จะต้องอาศัย

เงินงบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจ ากัด ภารกิจที่จะต้องบริการ  ให้กับ
ชุมชนต่าง ๆ  อาจไม่เพียงพอ  ดังนั้นหากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น   หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ก็สามารถมีรายได้ มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอ  ที่จะ
ด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของ รัฐบาล
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ได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาทั้งในด้าน    การเงิน ตัวบุคคล ตลอดจน
เวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  ……………………………………........... 

 2. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง   เนื่องจาก 
ประเทศมีขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ ย่อมมีความ
แตกต่างกัน การรอรับการบริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียว อาจไม่ตรงตามความต้องการ
ที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีประชาชน  ในท้องถิ่นเป็นผู้บริหาร
เท่านั้น จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการน้ันได้ 

 3. เพื่อความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ 
ประชาชนก็ต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจ าเป็น โดยให้
อ านาจ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับ
ท้องถิ่นเพื่อ น าไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น ท าให้ประหยัดเงินงบประมาณ
ของรัฐบาล ที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก และแม้จะมีการจัดสรร
เงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้อย่าง รอบคอบ… 

 4.  เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครอง  ระบอบ
ประชาธิปไตย แก่ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ในการปกครองตนเอง ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเลือก เข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติ หน้าที่ที่แตกต่างกันนี้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึง
กระบวนการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี (ชูวงศ์ ฉายะ
บุตร, 2539 : 26) 

 
2.4 หน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้  
 1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งด้านการเงิน ตัวบุคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการ

ด าเนินการ 
 2. เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 3. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแก่ประชาชน ( ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539 )  
2.5 หลักกำรปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีดังนี ้
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 1. อาจมีรูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นหลายรูปแบบตามความแตกต่างของความ
เจริญ ประชากร หรือขนาดพื้นที ่

 2. ต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม 
 3. หน่วยการปกครองท้องถิ่นต้องมีสิทธิตามกฎหมายที่จะด าเนินการปกครองตนเองโดย

สิทธินี้แบ่งเป็น 2 ประการ คือ…………………… 
 • สิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น

 • สิทธิในการก าหนดงบประมาณ เพื่อบริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ 
 4.   มีองค์กรที่จ าเป็นในการบริหารและปกครองตนเอง คือ มีองค์กรฝ่ายบริหารและองค์กร

ฝ่ายนิติบัญญัต ิ
 5. ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ( ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539 ) 
 
2.6  องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 ระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย องค์ประกอบ 8 ประการ คือ 

1. สถานะตามกฎหมาย  (Legal  Status)  หมายความว่าหากประเทศใดก าหนดเร่ืองการ
ปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ  การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
นั้นจะมีความเข้มเข็งกว่าการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะข้อความที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่า   ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะ
กระจายอกนาจอย่างแท้จริง 

2. พื้นที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก าหนดพื้นที่และระดับ
ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการเช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
เชื้อชาติ และความส านึกในการปกครองของตนเองของประชาชนจึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะ
ก าหนดพื้นที่และระดับของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 2 ระดับ คือ หน่วย
การปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส าหรับขนาดของพื้นที่จากการศึกษา
ขององค์การสหประชาชาติ โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) องค์การอนามัยโลก (WHO) 
และส านักกิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ได้ให้ความเห็นว่าหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นที่สามารถให้บริการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้  ควรมี
ประชากรประมาณ   50,000  คน   แต่ก็ ยั งมีปัจจัย อ่ืนที่ ต้องพิจารณาด้วย   เช่น 
ประสิทธิภาพในการบริหารรายได้ และบุคลากรเป็นต้น… 
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3. การกระจายอ านาจหน้าที่ การที่จะก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคัญ 

4. องค์การนิติบุคคลจัดตั้งโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติมี
ขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ออกฎ ข้อบังคับ 
ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ 

5. การเลือกตั้ง สมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชนโดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง 

6. อิสระในการปกครองท้องถิ่น สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการใน
ขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง   และไม่อยู่ในสายการ
บังคับบัญชาของหน่วยงานราชการ 

7. งบประมาณของตนเอง มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้  การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่
กฎหมายให้อ านาจในการจัดเก็บ เพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะทะนุบ ารุงท้องถิ่น
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

8. การควบคุมดูแลของรัฐ  เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยู่ในการก ากับดูแลจากรัฐ 
เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดนส่วนรวม  โดยการมีอิสระใน
การด าเนินงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเพราะมิฉะนั้นแล้วท้องถิ่นจะ
กลายเป็นรัฐอธิปไตยไป (อนันต์ อนันตกุล. อ้างในชูวงค์ ฉายบุตร, 2539 : 31)  

 
2.7  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ   
 1.  ควำมหมำยของของควำมพึงพอใจ  
 (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึง
พอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ  กาญจนา (2546) กล่าวว่า ความพึง
พอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่าง
ได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้าง
สลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ 
ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
 2.  ทฤษฎีและแนวควำมคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 
 (Kotler and Armstrong,  2002) กล่าวว่า   พฤติกรรมของมนุษย์ เกิดขึ้นต้องมีสิ่ งจูงใจ 
(motive)หรือแรงขับดัน  (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิด
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พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological)เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น 
ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจาก
ความต้องการการยอมรับ   (recognition)  การยกย่อง   (esteem)  หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
(belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความ
ต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่
ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ 
ฟรอยด์ 

1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) อับราฮัม มาสโลว์ 
(A.H.Maslow)  ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการ
บางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ท าไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้
ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับท าสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับ
การยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน ค าตอบของมาสโลว์ คือความต้องการของมนุษย์จะถูก
เรียงตามล าดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด   ทฤษฎีของมาสโลว์ได้
จัดล าดับความต้องการตามความส าคัญ คือ 

 1.1 ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ 
อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค  

 1.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า 
ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจาก
อันตราย 

 1.3  ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน 
 1.4  ความต้องการการยกย่อง   (esteem needs)  เป็นความต้องการการยกย่อง

ส่วนตัว ความนับถือและสถานะทางสังคม 
 1.5  ความต้องการให้ตนประสบความส าเร็จ  (self – actualization needs)เป็น

ความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล   ความต้องการท าทุกสิ่งทุกอย่างได้
ส าเร็จ  บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุด
เป็นอันดับแรกก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการ
นั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจ
ให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดล าดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก 
(ความต้องการทางกาย)จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด   (ความต้องการ
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สูงสุด)หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้ อ่ืน หรือไม่ต้องการแม้ แต่อากาศที่
บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย)แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจ
แล้วก็จะมีความต้องการในขั้นล าดับต่อไป 

2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคล
มักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม  ฟรอยด์
พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง   สิ่งเร้าเหล่านี้อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือ
เหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมากขณะที่ (ชา
ริณี, 2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลพอใจจะกระท า
สิ่งใดๆที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระท าในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์
หรือความยากล าบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ 3 ประเภท คือ 

 2.1  ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความ
พึงพอใจว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือ
หลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใด ๆ 

 2.2  ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism)เป็นทรรศนะของความพอใจ
ว่ามนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว   แต่ไม่จ าเป็นว่าการแสวงหา
ความสุขต้องเป็นธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป 

 2.3  ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม  (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์
แสวงหาความสุขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้หน่ึงด้วย 

 3.  แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรให้บริกำร 
มาตรการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้นของ

หน่วยงานภาครัฐตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 บัญญัติให้ส่วนราชการต้องถือปฏิบัติดังน้ี…… 

1.  การรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม  และประชาชน
 ผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติการให้เหมาะสม 

2. ให้มาตรการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ 
การปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
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3.  ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกัน ให้
ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ และปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบ  

4. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ส่วนราชการร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
กระทรวง ศูนย์บริการร่วมจังหวัด ศูนย์บริการร่วมอ าเภอ ให้ประชาชนสามารถ
ติดต่อในเร่ืองต่าง ๆ ได้ในที่เดียวกัน 

5. ให้ส่วนราชการทบทวนเพื่อด าเนินการยกเลิก ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ทั้งนี้
โดยค านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

6. ในการบริการประชาชนหรือติดต่อระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการ
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
พร้อมกับจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ   เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย  

 4.  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
 การพัฒนาคุณภาพบริการโดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง เป็นประเด็นส าคัญ ที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนและติดตามผลลัพธ์พร้อมทั้งปรับปรุง แก้ไขอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
แนวโน้มความต้องการของผู้รับบริการเอง มีจุดเปลี่ยนไปจากเดิมคือ มีความคาดหวังถึงสิทธิที่จะ
ได้รับบริการ ( Lu Verne และ Barbara, 1988 ) ในการรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ผลประโยชน์ที่ตนจะ
ได้รับจากการบริการ สิทธิที่ต้องการความปลอดภัย และการให้บริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนสิทธิที่
จะประเมินการบริการที่ได้รับ เพื่อเป็นการประกันให้ทราบว่าหน่วยงานมีการวางแผนทางระบบการ
ท างานที่ตรวจสอบตัวเองอย่างสม่ าเสมอ มีการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพตามแนวคิดการประเมิน
และรับรองคุณภาพบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เน้นให้เกิดการกระตุ้นและส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการ โดยยึดมาตรฐานเดียวกัน  
 5.  เกณฑ์ในกำรพิจำรณำคุณภำพของบริกำร  
 เกณฑ์การให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (Buzzle and Gale, 1985 อ้างถึงในอนุวัฒน์ ศุภชุติกุลและคณะ, 2542: 2-3) ได้กล่าวถึง

เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการให้บริการไว้ดังนี ้
 1.  คุณภาพการให้บริการ  จะถูกก าหนดโดยลูกค้าหรือผู้รับบริการ   ลูกค้าหรือผู้รับ 

บริการจะเป็นผู้พิจารณาว่าอะไรที่เรียกว่าคุณภาพ โดยไม่ได้ใส่ใจว่ากระบวนการ
ท าให้การบริการเกิดขึ้นน้ันเป็นอย่างไร อย่างไรก็ดี ลูกค้าหรือผู้รับบริการแต่ละคน
ย่อมมีมุมมองในเร่ืองคุณภาพที่อาจแตกต่างกันไปบ้าง  
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 2.  คุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งที่องค์การจะต้องค้นหาอยู่ตลอดเวลาไม่มีจุดสิ้นสุด 
โดยที่เราไม่สามารถก าหนดคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปโดยเฉพาะเจาะจง 
หรือเป็นสูตรส าเร็จตายตัวได้ การให้บริการที่ดีมีคุณภาพจึงต้องท าอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ ทั้งในช่วงเวลาที่กิจการด าเนินไปได้ด้วยดีหรือไม่ดีก็ตาม 

 3. คุณภาพการให้บริการ จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า
จะเป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนใด การควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานของแต่ละคน
เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการให้บริการที่มีคุณภาพได้ สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงาน
จ าเป็นต้องได้รับคือการปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อการให้บริการ  และ
การน าเสนอบริการที่มีคุณภาพอยู่เสมอ  ทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้าหรือผู้รับ 
บริการ …………………………………………………………………. 

 4. คุณภาพการให้บริการ การบริหารการบริการ และการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่ไม่
อาจแยกออกจากกันได้ ในการน าเสนอการให้บริการที่มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงาน
ให้บริการจะเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจค าติชมผลงาน   ซึ่งให้การนี้  ผู้บริการ
จะต้องเอาใจใส่ต่อการบริหารจัดการ   ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบริการด้วยความ
จริงใจและสร้างสรรค์ ภายใต้ความมุ่งหวังที่จะให้บริการที่ออกมามีคุณภาพดี 

 5. คุณภาพการให้บริการ จะต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม 
 6. คุณภาพการให้บริการจะดีเพียงนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของการบริการภายใน

องค์การที่เน้นความเป็นธรรมและคุณค่าของคน โดยองค์การที่ให้บริการที่สามารถ
ปฏิบัติต่อลูกค้า และบุคลากรขององค์การได้อย่างเท่าเทียมกัน ย่อมสะท้อนให้เห็น
ถึงคุณภาพการให้บริการอย่างแท้จริง 

 7. คุณภาพการให้บริการ ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ แม้ว่าคุณภาพการ
ให้บริการจะไม่สามารถหรือยากที่จะก าหนดตายตัวลงไป   แต่การวางแผนเพื่อ
เตรียมความพร้อมของการบริการไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความ
ต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือผู้รับบริการ ย่อมก่อให้เกิดการบริการที่มี
คุณภาพที่ดี…………………………………………… 

 8.  คุณภาพการให้บริการ  หมายถึงการรักษาค ามั่นสัญญาว่าองค์การจะให้บริการ
ลูกค้าหรือผู้รับบริการได้อย่างที่เป็นไปตามความคาดหวัง และเป็นไปตามเงื่อนไจ
ที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้ว ในขณะที่ สตีฟ และคุ๊ก 
(Steve and Cook, 1995: 53) ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า การเลือกใช้บริการของผู้รับบริการ
โดยส่วนใหญ่นอกจากจะค านึงถึงภาพลักษณ์ขององค์การและความต้องการส่วน
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บุคคลแล้ว คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานหรือองค์การที่ให้บริการยัง
สามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์ 9 ประการดังต่อไปนี้  

  1. การเข้าถึงบริการได้ทันทีตามความต้องการของผู้ให้บริการ 
……………… 2. ความสะดวกของท าเลที่ตั้งในการเข้ารับบริการ… 
  3. ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของการให้บริการ 
.……………. 4. การให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการแต่ละคน……… 
  5. ราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับลักษณะของงานบริการ…… 
  6. คุณภาพการให้บริการทั้งในระหว่างเข้ารับบริการและภายหลังการเข้ารับ

 บริการ…… 
  7. ชื่อเสียงของบริการที่ได้รับรวมถึงการยกย่องชมเชยในบริการ……… 
  8. ความปลอดภัยในการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ…… 
………………. 9. ความรวดเร็วในการให้บริการ 
 

 6.  กำรวัดควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรใช้บริกำร  
 ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ ปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์.( 2553). เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   ส่วนที่  2  เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพในการบริการของสถานบริการทางการแพทย์   ส่วนที่  3  เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและความภักดีของผู้รับบริการทางการแพทย์ 
 
2.8 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 พวงเพชร สุวรรณชาติ. (2553.) ได้ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ด้านระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบสัญญาณจราจร เคร่ืองหมายจรราจร ต่างๆ 
ระหว่าง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะโอกาสใน
การด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน   เพื่อน าข้อมูลผลการวิจัยไปด าเนินการพัฒนาตามความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ านวน 390 คน โดยตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
ระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน ระหว่างเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552 
– พ.ศ. 2553  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน      
 เอนก โสภณและ สมภพ รุ่งสุภา. (2554.) การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนหมู่ที่ 3 
บ้านโคกขาม จ านวน 82 ตัวอย่าง ในเดือน เมษายน 2553 ต่อการแก้ปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟู
ชายฝั่งทะเลโดยการปักแนวไม้ไผ่ พบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจมากในทุกตัวชี้วัด ได้แก่ 
ความพึงพอใจในกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สิ่งอ านวยความสะดวก และ
ผลการด าเนินงาน  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละกลุ่ม
อาชีพ พบว่ากลุ่มอาชีพที่แตกต่างกันไม่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ
แก้ปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูที่ชายฝั่งทะเลให้แตกต่างกัน   จากกความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับสภาพชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านโคกขามที่ควรจะเป็นนั้นพบว่า ประชาชนต้องการเห็นความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ชายเลนเป็นอันดับหนึ่ง   (ร้อยละ90.20)  รองลงมาได้แก่  มีสัตว์น้ าอุดม
สมบูรณ์  ชายฝั่งได้รับการป้องกันจากการกัดเซาะของคลื่นและมีความยั่งยืน   เป็นแหล่งพักผ่อน
ท่องเที่ยว  สร้างเศรษฐกิจชุมชน  และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามปราศจากมลภาวะ   ตามล าดับ 
ความส าคัญ : ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล การฟื้นฟูชายฝั่งทะเล  
 สิโรตม์ ลิ่มกุล. (2553.)ความพึงพอใจที่มีต่อเทศบาลต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม่ 1) เพื่อศึกษาด้านปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของประชาชน 2) ศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาล 3) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลสันผักหวาน โดยผู้ให้ข้อมูลในคร้ังนี้คือ ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 385 คน ก าหนดผู้ให้ข้อมูลโดยการสุ่ม
ตัวอย่าง และใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาในการเก็บข้อมูลทั้งหมด
และได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ จากการวิจัย
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 30 ปี ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีสถานภาพสมรสแล้ว ประกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัว ความพอใจที่มีต่อการท างานของ
เทศบาลสันผักหวานพบว่า โดยภาพรวมมีความพอใจในระดับปานกลาง ส่วนในเร่ืองความพอใจต่อ
คณะกรรมการบริหารงานเทศบาล โดยภาพรวมมีความพอใจในระดับปานกลาง ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านต่าง ๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า  ท าให้ทราบว่าผู้ให้ข้อมูลมีส่วนร่วมกับกิจกรรม  
ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลสันผักหวานน้อยเกินไป ท าให้เทศบาลต าบลยังไม่สามารถด าเนินงานเพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนได้อย่างสูงสุด 
 รัศมี อร่ามมั่นคง  จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร  และอตินุช  กาญจนพิบูลย์. (2552.) ศึกษาความ
พึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยในการใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ (Thai passengers ’satisfaction 
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toward Suvarnabhumi airport) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยใน
การใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ  2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยในการ
ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา สาขาอาชีพ รายได้ จ านวนคร้ังที่เคยใช้บริการ และวัตถุประสงค์การเดินทาง ผู้วิจัย
ได้ท าการรวบรวมข้อมูลผู้โดยสารชาวไทยที่เคยใช้สนามบินสุวรรณภูมิทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล   ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ   และ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จ SPSS โดยสถิติที่น ามาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 
ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้   
 ผู้ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิชาวไทย มีระดับความพึงพอใจโดยส่วนรวมปานกลาง โดย
มีระดับความพึงพอใจในต้านต่าง ๆ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย   ได้แก่  ด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่ง ด้านการคมนาคมเข้า – ออกสนามบินสุวรรณภูมิ ด้านท าเลที่ตั้ง
และสถานที่ ด้านการบริการ ด้านสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านราคา  
 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยในการใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ
โดยรวมพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วยบุคคลทั้ง 8 ปัจจัยแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้
บริการสนามบินสุวรรณภูมิไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 แต่เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้านพบว่า 1) ผู้ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในด้านการ
คมนาคมเข้า – ออกสนามบินแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจ
ในด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) ผู้ใช้บริการ
สนามบินสุวรรณภูมิที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในด้านการคมนาคมเข้า – ออกสนามบิน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจด้านท าเลที่ตั้งอาคารสถานที่ 
และด้านสถาปัตยกรรมออกแบบตกแต่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ   0.01  3) 
ผู้ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิที่มีจ านวนคร้ังที่เคยใช้บริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในด้าน
ท าเลที่ตั้งและอาคารสถานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจในด้าน
สถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01    
 ศักดิ์ดา  ศิริภัทรโสภณ ปารย์ทิพย์  ธนาภิคุปตานนท์ (2553.) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่า ง
ระดับคุณภาพการให้บริการที่ผู้บริโภคได้รับกับความพึงพอใจและความภักดีของคนไข้ที่มีต่อสถาน
บริการทางการแพทย์เอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับด้าน
มาตรฐานคุณภาพการบริการในระดับสากลจากสถาบันระหว่างประเทศ ท าการศึกษาโดยวิธีการ
ส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการจ านวน 303 หน่วยตัวอย่าง โดยวิธีการเลือก
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ตัวอย่างตามสะดวก และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า คนไข้ที่เข้ารับการบริการมีความเห็นต่อคุณภาพการบริการที่ได้รับใน
ด้านต่าง ๆ ในระดับดี มีความพอใจและความภักดีต่อสถานบริการทางการแพทย์ในระดับสูง และ
จากการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติแสดงให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการด้าน
ต่าง ๆ มีผลต่อระดับความพึงพอใจและความภักดีของผู้เข้ารับการบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการ
บริการด้านการตอบสนองที่รวดเร็วจะส่งต่อระดับความพึงพอใจในขณะที่คุณภาพการบริการด้าน
ภาพลักษณ์ของสถานที่ด้านการสร้างความมั่นใจและด้านการเอาใจใส่ดูแลของสถานบริการทาง
แพทย์จะส่งผลต่อระดับความภักดีของคนไข้ที่เข้ามารับบริการ 
 จากงานวิจัยดังกล่าวสรุปได้ดังนี้  
 1.  งานวิจัยของเทศบาลต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการมี

ส่วนร่วมด้านต่าง ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างต่ า  สาเหตุ
เน่ืองจาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านต่างๆ ของเทศบาล
น้อยเกินไป ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนได้
อย่างสูงสุด ดังนั้นควรจะกระจายแบบสอบถามให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย
ตอบแบบสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด  

 2.  สรุปผลของความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยในการใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ 
สรุปได้ว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ถ้าก าหนดค่า
ความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง  ต่างกัน เช่นถ้าก าหนดค่าความคาดเคลื่อน ร้อยละ 
0.05  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด แต่ถ้าก าหนดค่าความคาด
เคลื่อนร้อยละ 0.01 ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะมีความพึงพอใจในระดับน้อย ก็ได้ 
เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงอาจจะต้องก าหนดค่าความคาด
เคลื่อนที่น้อยที่สุด  

 3.  จากการให้บริการต่อสถานบริการทางการแพทย์ สรุปได้ว่าคนไข้ที่เข้ารับการบริการมี
ความเห็นต่อคุณภาพการบริการที่ได้รับในด้านต่าง ๆ ในระดับดี 1) มีความพอใจต่อ
สถานบริการทางการแพทย์ในระดับสูง 2) การให้บริการที่รวดเร็วจะส่งต่อระดับความ
พึงพอใจมาก  3)  คุณภาพของแพทย์และสถานบริการ  จะท าให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจในการรักษา 4) การเอาใจใส่ในการรักษาจะส่งผลให้ประชาชนมั่นใจยึดมั่นและ
ใช้บริการต่อไป 

 จากการวิจัยถ้าผู้ใช้บริการจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ มีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง  
ถ้าต้องการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อาจจะสอบถามเพิ่มเติม เช่น การใช้บริการมีความถี่เท่าไร 
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ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน /ระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการต่อคร้ัง / สาเหตุหรือเหตุผลที่ต้อง
ใช้บริการ   
 
2.9  สภำพท่ัวไปของต ำบลหินดำด  
 ท่ีตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด ตั้งอยู่ที่ราบสูงโคราช อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
อ าเภอด่านขุนทด ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 22 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลบ้านเก่า   อ าเภอด่านขุนทด  
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลตะเคียน   อ าเภอด่านขุนทด  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลห้วยบง   อ าเภอด่านขุนทด  
 ขนำดพื้นท่ี 
 องค์การบริการส่วนต าบลหินดาดมีพื้นที่ทั้งหมด  126,850 ไร่ (202.96 ตารางกิโลเมตร) 
โดยแบ่งพื้นที่การใช้สอยดังนี้ 
 1.  พื้นที่ชุมชนและที่อยู่อาศัย 
 2.  พื้นที่เกษตรกรรม 
 3.  พื้นที่สาธารณประโยชน์ 
 4.  พื้นที่ป่าสงวน 
 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอำกำศ 
 ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหินดาดเป็นที่ราบสูง พื้นที่ทางกายภาพ
และธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็นที่สูงคล้ายเนินเขาขนาดเล็ก พื้นที่ดินและสภาพส่วนใหญ่เป็นหินชั้น 
ชั้นล่างเป็นหินทรายแดง ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนและแห้งแล้ง 
 ประชำกร 
 ต าบลหินดาด มีประชากรอาศัย 3,505 ครัวเรือน โดยมีประชากรทั้งหมด 13,368 คน แยก
เป็นชาย 6,720 คน หญิง 6,648 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 66 คน : ตารางกิโลเมตร 
 อำชีพ 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  เช่น  ท านาข้าว  ท าไร่พริก  ปลูกมัน
ส าปะหลัง  ปลูกอ้อย  ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และรับจ้างทั่วไป 
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 สภำพทำงสังคม 
 การศึกษามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  4  แห่ง  โรงเรียนประถมศึกษา  7  แห่ง  โรงเรียน
มัธยม  1  แห่ง วัด 11 แห่ง  ส านักสงฆ์  4  แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 2 แห่ง 
 กำรบริกำรพื้นฐำน   
 การคมนาคมมีเส้นทางคมนาคม  จ านวน  12  สาย  แยกเป็น  ถนนทางหลวงจังหวัด  1  สาย  
ถนนทางหลวงแผ่นดิน  1  สาย  ทางหลวงชนบท  3  สาย  ทางหลวง อบจ. 2  สาย  
 การไฟฟ้า  ในต าบลหินดาดมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน  เพราะ
เป็นบ้านสร้างขึ้นใหม่  และอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านเดิม   
 ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่   
 สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายข้างร่างเป็นหินชั้น  ชั้นล่างเป็นหินทรายแดง  มีล า
น้ าสายใหญ่ ๆ 5  สาย มีป่าสาธารณะ  และป่าชุมนที่ชาวบ้านร่วมกันจัดตั้งขึ้น 
 
กำรปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด แบ่งเขตการปกครองทั้งหมดเป็น 24 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

ตารางที่  2.1  รายชื่อหมู่บ้านจ านวนครัวเรือน และจ านวนประชากรในต าบลหินดาด 
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 
1    หินดาด 259 923 
2    ท่าขี้เหล็ก 221 898 
3    ห้วยจรเข้ 206 687 
4    ปราสาท 129 370 
5    บ้านกุดนางทอหูก 146 556 
6    บ้านค่ายทะยิง 301 1,150 
7    ทุ่งสว่าง 90 370 
8    ศรีบุญเรือง 63 241 
9    โนนขี้ตุ่น 91 335 
10    นาตาหน 75 263 
11    โคกกระพี้ทอง 97 303 
12    โคกสามัคคี 44 130 
13    หินดาดตะวันออก 135 542 
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ตารางที่  2.1  (ต่อ) 
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 
14    ปราสาทใต้ 222 759 
15    รวมใจ 100 424 
16    พูนทอง 149 625 
17    หินดาดเหนือ 358 1,464 
18    ห้วยจระเข้รุ่งเรือง 146 629 
19    ห้วยจระเข้ตะวันออก 130 548 
20    ท่าขี้เหล็ก 2 119 538 
21    กุดพญา 163 625 
22    ปราสาททอง 142 574 
23    นาโคกพัฒนา 67 225 
24    หนองยารักษ์ 52 189 

 รวม 3,505 13,368 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรท ำโครงงำน 

 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิงส ารวจ    
 (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีรายละเอียดจะน าเสนอตามลพดับดังนี้ 
 3.1  ข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษา 
 3.2  ประชากรเป้าหมาย 
 3.3  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 3.4  วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.5  เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1  ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 ข้อมลที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้ใช้
เส้นทางในการเดินทางในเขตพื้นที่ต าบลหินดาดที่ได้รับแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการใช้ถนนในการเดินทาง ที่ใช้งบประมาณการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
 
3.2  ประชำกรเป้ำหมำย 
 ประชากรเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตต าบลหินดาด จ านวน 13,368 คน จากจ านวนหมู่บ้าน 24 หมู่บ้าน 
 
3.3  ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
 เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจ านวนมาก จึงใช้วิธีของ Taro Yamane เพื่อหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด โดยได้ก าหนดความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิด
ระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ 0.05 ตามสูตร 
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   (   ) 
 

 โดยที่ n =  จ านวนขนาดตัวอย่างประชากรที่ต้องการ 

  N =  จ านวนประชากรทั้งหมด 

  e =  ค่าความคาดเคลื่อน (0.05) 

 

 แทนค่าในสูตร    
                     

        (      ) 
 =  388.37  หรือ  390  คน  

 

 เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่มประชากรเป้าหมาย
ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการเพิ่มความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับจากตัวอย่าง จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อจะได้เป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่ว
พื้นที่ในต าบลหินดาด  และไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมากเกินไป 
 
3.4 วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง  
 การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional 
Random Sample) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจากแต่ละหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า 390 คน ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่  3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จ าแนกตามเขตที่อยู่อาศัยที่สุ่มได้  
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร

(คน) 
สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
1    หินดาด 923 6.92 27 
2    ท่าขี้เหล็ก 898 6.67 26 
3    ห้วยจรเข้ 687 5.13 20 
4    ปราสาท 370 2.56 10 
5    บ้านกุดนางทอหูก 556 4.10 16 
6    บ้านค่ายทะยิง 1,150 8.46 33 
7    ทุ่งสว่าง 370 2.82 11 
8    ศรีบุญเรือง 241 2.05 8 
9    โนนขี้ตุ่น 335 2.56 10 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร

(คน) 
สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
10    นาตาหน 263 2.05 8 
11    โคกกระพี้ทอง 303 2.31 9 
12    โคกสามัคคี 130 1.03 4 
13    หินดาดตะวันออก 542 4.10 16 
14    ปราสาทใต้ 759 5.64 22 
15    รวมใจ 424 3.08 12 
16    พูนทอง 625 4.62 18 
17    หินดาดเหนือ 1,464 10.76 42 
18    ห้วยจระเข้รุ่งเรือง 629 4.62 18 
19    ห้วยจระเข้ตะวันออก 548 4.10 16 
20    ท่าขี้เหล็ก 2 538 4.10 16 
21    กุดพญา 625 4.62 18 
22    ปราสาททอง 574 4.36 17 
23    นาโคกพัฒนา 225 1.80 7 
24    หนองยารักษ์ 189 1.54 6 

 รวม 13,368 100 390 
 
หลังจากท าการก าหนดตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้านแล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจุสุ่มประชากรใน
แต่ละหมู่บ้าน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทั้งนี้เพราะประชากรมีจ านวน
มากและมีเขตพื้นที่กว้าง 
 
3.5  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

 เคร่ืองมือที่ใช้รวบรวมในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิดโดย
การศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม
ให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้เส้นทางการเดินทางในเขต

 ต าบลหินดาด  ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scal ให้ค่าน้ าหนักความพึงพอใจ
 ของประชาชนที่มีต่อการใช้ถนนในการเดินทาง โดยถนนแบ่งออกเป็น 4 
 ประเภท คือ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดิน ถนนหินคลุก  และ
 ถนนลาดยาง โดยถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจน้อย  2 คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน 
  ในการออกแบบสอบถามนั้นได้ท าการสร้างค าถาม โดยเลือกประเด็นค าถามที่
 เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการขององค์กร และละเว้นการสร้างค าถามเกี่ยวกับ
 บุคคลภายนอก เช่นผู้รับจ้างในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการเดินทางที่มีต่อปัญหา  

อุปสรรค ในการใช้เส้นทางการเดินทางในพื้นที่ต าบลหินดาด  
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ท าด้วยวิธีหาความเที่ยงตรง (Validity) ด้วย

การน าแบบสอบถามฉบับร่างไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้าง โดย
เสนอต่อที่ปรึกษาโครงการเพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) และความเหมาะสมถูกต้องด้านภาษา เพื่อน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถาม 

 2.  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น จ านวนไม่
น้อยกว่า  390  คน  

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารข้อมูล
ทางสถิติที่รวบรวมจากหมู่บ้านในต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา  
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3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจในคร้ังนี้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรม 
SPSS (Statistical Package for the Sciences) ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
ได้แก่อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และ
น าเสนอในรูปตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตหินดาด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

2.  กำรประเมินผล 
ส าหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ท าการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นรายกลุ่ม

โดยก าหนดเกณฑ์ความคิดเห็นพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละดับแบบอิงเกณฑ์ อ่ืน ๆ  ใช้ลักษณะค าถามใน
แบบมาตรส่วนประมาณค่า(rating scale) 5 ระดับ โดยก าหนดให้ค่าของคะแนนเฉลี่ยที่ได้มี
ความหมายตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2535, หน้า 23-24) ดังนี ้

ระดับค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง คุณภาพการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับค่าเฉลี่ย   3.51 – 4.50  หมายถึง  คุณภาพการบริการอยู่ในระดับมาก 
ระดับค่าเฉลี่ย      2.51 – 3.50  หมายถึง คุณภาพการบริการอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง คุณภาพการบริการอยู่ในระดับน้อย 
ระดับค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง คุณภาพการบริการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด   และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกัน จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปของความเรียง 
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บทที่ 4 
ผลกำรทดลองและกำรวิเครำะหผ์ล 

 
 การวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการสนับสนุน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด   ในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด  ซึ่งผลการศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ขั้นตอนต่างๆ โดยรายงาน
ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล ดังนี้ 
 4.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 4.2  การประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด  
 4.3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เส้นทางการเดินทางในเขตต าบลหินดาด ด้านต่างๆ 
 
4.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนท่ีตอบแบบสอบถำม 

 การจ าแนกเพศของกล่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ร้อยละ 
52.30 เป็นเพศชาย และร้อยละ 47.70 เป็นเพศหญิง 
ดังแสดงในรูปที่ 4.1 

 
 รูปที่  4.1  จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

 

 

 

ชาย 52.30 % 
% 

หญิง 47.70 % 
% 
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 อายุของกล่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ร้อยละ 
35.90 อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 25.90 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 16.92 อายุระหว่าง 21-30 ปี 
ร้อยละ 14.61 อายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 3.59  อายุไม่เกิน 20 ปี  ร้อยละ 3.08 อายุ 60 ปีขึ้นไป  ดัง
แสดงในรูปที่ 4.2 
 

 

 
 รูปที่  4.2  จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

 

 สถานภาพของของกล่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่าร้อยละ 
85.38 สมรส  ร้อยละ 12.31  โสด และร้อยละ 2.31 หม้ายหรือหย่าร้าง ดังแสดงในรูปที่ 4.3 
 

31-40 ปี 25.90 % 
% 

ไม่เกิน20 ปี 3.59 % 
% 21.-30 ปี 16.92 % 

% 

41-50 ปี 35.90  % 
% 

60 ปีขึ้นไป  3.08 % 
% 51-60 ปี 14.61 % 

% 
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 รูปที่  4.3  จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

 

 การศึกษาของของกล่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า  ร้อยละ 
45.13 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  ร้อยละ 23.85 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 
20.51  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ร้อยละ  5.13  มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.,ปวส.) ร้อยละ 4.87  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 0.51 มีการศึกษาระดับอ่ืน ๆ 
ดังแสดงในรูปที่ 4.4 
 

 

 
 รูปที่  4.4  จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษา 

  

ประถม 45.13 % 
 

อ่ืน ๆ 0.51 % 
 ปริญญาตรี 4.87 % 

 
ปวช.,ปวส. 5.13 % 
% 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 20.51 % 
% 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 23.85  % 
% 

สมรส 85.38  % 
% 

โสด 12.31 % 
% 

หม้ายหย่าร้าง 2.31 % 
% 
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 อาชีพของของกล่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า  ร้อยละ 
70.51 มีอาชีพเกษตรกร  ร้อยละ 15.38 มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 5.13 รับราชการ/พนักงานของรัฐ ร้อย
ละ 4.87  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ร้อยละ 3.08 เป็นนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 1.03 เป็นพนักงาน
เอกชน รายแสดงในรูปที่ 4.5 
 
 

 

 
 รูปที่  4.5  จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

 

 รายได้ของของกล่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า  ร้อยละ 
35.13 มีรายได้อยู่ระหว่าง 2,001-4,000 บาท ร้อยละ 21.28 มีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001-6,000 บาท 
ร้อยละ 16.67 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001-8,000 บาท ร้อยละ 12.05 มีรายได้น้อยกว่า 2,000 บาท ร้อย
ละ 7.95  มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 6.92 มีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001-10,000 บาท  
ดังแสดงในรูปที่ 4.6 

 

 

 

 

เกษตรกร 70.51 % 
 

รับจ้าง 15.38  % 
 

รับราชการ/พนักงานรัฐ 
5.13 % 
 

ธุรกิจส่วนตัว 4.87 % 
 

อ่ืน ๆ 3.08 % 
 พนักงานเอกชน 1.03 % 
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 รูปที่  4.6  จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ 

 
 ต าแหน่งในหมู่บ้านของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า  ร้อยละ 
55.38 เป็นประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ 23.85 เป็น อสม. ร้อยละ 7.95 เป็นสมาชิกสภา อบต.  ร้อย
ละ 4.36 เป็นกรรมการตรวจงานจ้าง ร้อยละ 4.36 เป็นนักเรียน,นักศึกษา อ่ืน ๆ ร้อยละ 4.10 เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน ดังแสดงในรูปที่ 4.7 
 
 

 

 
 

รูปที่  4.7  จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งในหมู่บ้าน 

 

 

 

 
 

 

4,001-6,000 บาท 21.28  % 
 

2,001-4,000 บาท 
35.13 % 
 

6,001-8,000 บาท
16.67 % 
 

8,001 -10,000 บาท 6.92 % 
 

มากกว่า 10,000 บาท 7.95 % 
 น้อยกว่า 2,000 บาท 12.05 % 

 

อ่ืนๆ 4.36 % 
 

ผู้ใหญ่บ้าน 4.10 % 
 

สมาชิกอบต. 7.95 % 
 

อสม. 23.85 % 
 

ประชาชน 55.38 % 
 

กรรมการตรวจงาน
จ้าง 4.36 % 
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ต ำแหน่งในหมู่บ้ำนท่ีมีผลต่อควำมพึงพอใจในกำรก่อสร้ำง/ซ่อมแซมถนนในต ำบลหินดำด ดังนี้ 

 ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 

จากตารางที่ 4 .1 พบว่า   ผู้ใหญ่บ้าน มีความพึงพอใจต่อด้านต่างๆในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ 1 ด้านข้อมูลการให้บริการ อยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58  ด้านที่ 2 ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ อยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69  ด้านที่ 3 ด้านการบ ารุงรักษา อยู่ในระดับ  มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.59   ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพถนน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ด้านที่ 5 ด้านการจัดการ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ด้านที่ 6 ด้านความปลอดภัย อยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ด้านที่ 7 ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.75   
 
ตารางที่  4.1   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้ใหญ่บ้านต่อความพึง
 พอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในต าบลหินดาด จ าแนกเป็นด้านต่างๆดังนี้  

ด้ำน X S.D ระดับการแปรผล 
1.ด้านข้อมูลการให้บริการ 3.58 0.694 มาก 
2. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 3.69 0.854 มาก 
3. ด้านการบ ารุงรักษา 3.59 0.779 มาก 
4. ด้านคุณภาพถนน 3.75 0.632 มาก 
5. ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.89 0.741 มาก 
6. ด้านความปลอดภัย 3.81 0.779 มาก 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.75 0.606 มาก 

สรุป 3.72 0.726 มาก 
 

 ต าแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จากตารางที่ 4 .2 พบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล มีความพึงพอใจต่อด้านต่างๆใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ 1 ด้านข้อมูล
การให้บริการ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77  ด้านที่ 2 ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะ
ให้บริการ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74  ด้านที่ 3 ด้านการบ ารุงรักษา อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61  ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพถนน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ด้านที่ 5 ด้าน
การจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3. 77 ด้านที่ 6 ด้านความ
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ปลอดภัย อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ด้านที่ 7 ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74   

 
ตารางที่  4.2   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของสมาชิกองค์การบริหาร
 ส่วนต าบล ต่อความพึงพอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในต าบลหินดาด จ าแนก
 เป็นด้านต่างๆ ดังนี้  

ด้ำน X S.D ระดับการแปรผล 
1.ด้านข้อมูลการให้บริการ 3.77 0.701 มาก 
2. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 3.74 0.773 มาก 
3. ด้านการบ ารุงรักษา 3.61 0.704 มาก 
4. ด้านคุณภาพถนน 3.68 0.770 มาก 
5. ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.77 0.759 มาก 
6. ด้านความปลอดภัย 3.78 0.841 มาก 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.74 0.810 มาก 

สรุป 3.72 0.765 มาก 
 

 ต าแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
จากตารางที่ 4 .3 พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีความพึงพอใจต่อ

ด้านต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่ 1 ด้านข้อมูลการให้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06  ด้านที่ 2 ด้านการ
อ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33  ด้านที่ 3 ด้าน
การบ ารุงรักษา อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28   ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพถนน อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ด้านที่ 5 ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน อยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ด้านที่ 6 ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50 ด้านที่ 7 ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20   
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ตารางที่  4.3  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของอสม. ต่อความพึง
พอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในต าบลหินดาด จ าแนกเป็นด้านต่างๆดังนี้  

ด้ำน X S.D ระดับการแปรผล 
1.ด้านข้อมูลการให้บริการ 3.06 0.938 ปานกลาง 
2. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 3.33 0.880 ปานกลาง 
3. ด้านการบ ารุงรักษา 3.28 0.839 ปานกลาง 
4. ด้านคุณภาพถนน 3.44 0.783 ปานกลาง 
5. ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.46 0.929 ปานกลาง 
6. ด้านความปลอดภัย 3.50 0.834 ปานกลาง 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.20 1.115 ปานกลาง 

สรุป 3.32 0.759 ปานกลาง 
 

 ต าแหน่งกรรมการตรวจงานจ้าง 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า กรรมการตรวจงานจ้าง มีความพึงพอใจต่อด้านต่างๆในภาพรวมอยู่

ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ 1 ด้านข้อมูลการ
ให้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41  ด้านที่ 2 ด้านการอ านวยความสะดวก
ในขณะให้บริการ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56  ด้านที่ 3 ด้านการบ ารุงรักษา อยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32   ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพถนน อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.49 ด้านที่ 5 ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 
ด้านที่ 6 ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 ด้านที่ 7 ด้านการมีส่วน
ร่วม อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38  

  
ตารางที่  4.4   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของกรรมการตรวจงานจ้าง 

ต่อความพึงพอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในต าบลหินดาด จ าแนกเป็นด้าน
ต่างๆดังนี้  

ด้ำน X S.D ระดับการแปรผล 
1.ด้านข้อมูลการให้บริการ 3.41 0.812 ปานกลาง 
2. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 3.56 0.705 มาก 
3. ด้านการบ ารุงรักษา 3.32 0.611 ปานกลาง 
4. ด้านคุณภาพถนน 3.49 0.646 ปานกลาง 
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ตารางที่  4.4   (ต่อ)  
ด้ำน X S.D ระดับการแปรผล 

5. ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.45 0.680 ปานกลาง 
6. ด้านความปลอดภัย 3.41 0.534 ปานกลาง 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.38 0.613 ปานกลาง 

สรุป 3.43 0.657 ปานกลาง 
 

 ประชาชนในหมู่บ้าน 

จากตารางที่ 4 .5 พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านมีความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่
ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ 1 ด้านข้อมูลการ
ให้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09  ด้านที่ 2 ด้านการอ านวยความสะดวก
ในขณะให้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32  ด้านที่ 3 ด้านการบ ารุงรักษา อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.15  ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพถนน อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.29 ด้านที่ 5 ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.43 ด้านที่ 6 ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ด้านที่ 7 ด้านการมี
ส่วนร่วม อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19   

 

ตารางที่  4.5  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน 
ต่อความพึงพอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในต าบลหินดาด จ าแนกเป็นด้าน
ต่างๆดังนี้  

ด้ำน X S.D ระดับการแปรผล 
1.ด้านข้อมูลการให้บริการ 3.09 0.860 ปานกลาง 
2. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 3.32 0.857 ปานกลาง 
3. ด้านการบ ารุงรักษา 3.15 0.848 ปานกลาง 
4. ด้านคุณภาพถนน 3.29 0.765 ปานกลาง 
5. ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.43 0.835 ปานกลาง 
6. ด้านความปลอดภัย 3.39 0.874 ปานกลาง 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.19 0.928 ปานกลาง 

สรุป 3.26 0.852 ปานกลาง 
 



41 

 อ่ืน ๆ  
จากตารางที่ 4.6  พบว่า ต าแหน่งอ่ืน ๆ เช่นนักเรียน,นักศึกษามีความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ

ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ 1 ด้าน
ข้อมูลการให้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49  ด้านที่ 2 ด้านการอ านวยความ
สะดวกในขณะให้บริการ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09  ด้านที่ 3 ด้านการบ ารุงรักษา อยู่
ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82   ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพถนน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.81 ด้านที่ 5 ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  ด้านที่ 
6 ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ด้านที่ 7 ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68   

 

ตารางที่  4.6  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ต่อ
 ความพึงพอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในต าบลหินดาด จ าแนกเป็นด้านต่างๆ
 ดังนี้  

ด้ำน X S.D ระดับการแปรผล 
1.ด้านข้อมูลการให้บริการ 3.49 1.081 ปานกลาง 
2. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 4.09 1.107 มาก 
3. ด้านการบ ารุงรักษา 3.82 0.769 มาก 
4. ด้านคุณภาพถนน 3.81 0.783 มาก 
5. ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 4.07 1.010 มาก 
6. ด้านความปลอดภัย 4.02 0.989 มาก 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.68 1.292 มาก 

สรุป 3.85 1.004 มาก 
 

 สรุป 

จากตารางที่ 4 .7  สรุปได้ว่าประชาชนที่มีต าแหน่งในหมู่บ้านมีความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ
ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ 1 
ด้านข้อมูลการให้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19  ด้านที่ 2 ด้านการอ านวย
ความสะดวกในขณะให้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42  ด้านที่ 3 ด้านการ
บ ารุงรักษา อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพถนน อยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 ด้านที่ 5 ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน อยู่ในระดับ มาก มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ด้านที่ 6 ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.49  ด้าน
ที่ 7  ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29   
 
ตารางที่  4.7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน
 ต่อความพึงพอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในต าบลหินดาด  จ าแนกเป็นด้าน  
 ต่าง ๆ ดังนี้  

ด้ำน X S.D ระดับการแปรผล 
1.ด้านข้อมูลการให้บริการ 3.19 0.894 ปานกลาง 
2. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 3.42 0.879 ปานกลาง 
3. ด้านการบ ารุงรักษา 3.27 0.837 ปานกลาง 
4. ด้านคุณภาพถนน 3.41 0.773 ปานกลาง 
5. ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.51 0.863 มาก 
6. ด้านความปลอดภัย 3.49 0.815 ปานกลาง 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.29 0.979 ปานกลาง 

สรุป 3.36 0.862 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.8 สรุปได้ว่าผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจจ าแนกตามต าแหน่ง
หน้าที่ในหมู่บ้านซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มประชาชนมีความพึงพอใจต่ าที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนยัง
มีทัศนคติที่ไม่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วม
ในด้านต่าง ๆ ท าให้ยังมีแนวความคิดไม่สอดคล้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการ
แก้ปัญหาคือต้องจัดกิจกรรมกับชุมชน   ชี้แจงรายละเอียดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและเกิดความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากที่สุด       
 
ตารางที่  4.8  ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ในหมู่บ้าน  

ด้ำน ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกอบต. 

X ระดับการ
แปรผล 

X ระดับการ 
แปรผล 

1.ด้านข้อมูลการให้บริการ 3.58 มาก 3.77 มาก 
2. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 3.69 มาก 3.74 มาก 
3. ด้านการบ ารุงรักษา 3.59 มาก 3.61 มาก 
4. ด้านคุณภาพถนน 3.75 มาก 3.68 มาก 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 
ด้ำน อสม. กรรมกำรตรวจงำนจ้ำง 

X ระดับการ
แปรผล 

X ระดับการ
แปรผล 

5. ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.89 มาก 3.77 มาก 
6. ด้านความปลอดภัย 3.81 มาก 3.78 มาก 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.75 มาก 3.74 มาก 

สรุป 3.72 มาก 3.72 มาก 
ด้ำน อสม. กรรมกำรตรวจงำนจ้ำง 

X ระดับการ
แปรผล 

X ระดับการ
แปรผล 

1.ด้านข้อมูลการให้บริการ 3.06 ปานกลาง 3.41 ปานกลาง 
2. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 3.33 ปานกลาง 3.56 มาก 
3. ด้านการบ ารุงรักษา 3.28 ปานกลาง 3.32 ปานกลาง 
4. ด้านคุณภาพถนน 3.44 ปานกลาง 3.49 ปานกลาง 
5. ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.46 ปานกลาง 3.45 ปานกลาง 
6. ด้านความปลอดภัย 3.5 ปานกลาง 3.41 ปานกลาง 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.2 ปานกลาง 3.38 ปานกลาง 

สรุป 3.32 ปานกลาง 3.43 ปานกลาง 
ด้ำน ประชำชน อื่น ๆ 

X ระดับการ
แปรผล 

X ระดับการ
แปรผล 

1.ด้านข้อมูลการให้บริการ 3.09 ปานกลาง 3.49 ปานกลาง 
2. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 3.32 ปานกลาง 4.09 มาก 
3. ด้านการบ ารุงรักษา 3.15 ปานกลาง 3.82 มาก 
4. ด้านคุณภาพถนน 3.29 ปานกลาง 3.81 มาก 
5. ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.43 ปานกลาง 4.07 มาก 
6. ด้านความปลอดภัย 3.39 ปานกลาง 4.02 มาก 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.19 ปานกลาง 3.68 มาก 

สรุป 3.26 ปานกลาง 3.85 มาก 

 
 จากตารางที่  4.9  ผลการทดสอบผลกระทบของต าแหน่งในหมู่บ้านที่มีต่อความพึงพอใจ
ในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในต าบลหินดาด ได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) พบว่า
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ต าแหน่งในหมู่บ้านมีผลต่อความพึงพอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในต าบลหินดาดอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งในทุกด้าน 
 
ตารางที่  4.9  ผลการทดสอบผลกระทบของต าแหน่งในหมู่บ้านที่มีต่อความพึงพอใจในการ
 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในต าบลหินดาด โดยใช้วิธี  (F-test) 

ด้าน 
แหล่งของความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

ด้านที่ 1 ด้านข้อมูลการ
ให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 19.305 5.000 3.861 5.089 
 

0.000 ** 
 ภายในกลุ่ม 291.364 384.000 0.759 

รวม 310.669 389.000  

ด้านที่ 2  ด้านการอ านวยความ
สะดวกในขณะให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 15.055 5.000 3.011 4.050 
 

0.001** 
 ภายในกลุ่ม 285.486 384.000 0.743 

รวม 300.542 389.000  

ด้านที่ 3 ด้านการบ ารงุรักษา 
ระหว่างกลุ่ม 13.918 5.000 2.784 4.130 

 
0.001** 
 ภายในกลุ่ม 258.793 384.000 0.674 

รวม 272.711 389.000  

ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพถนน 
ระหว่างกลุ่ม 10.112 5.000 2.022 3.493 

 
0.004** 
 ภายในกลุ่ม 222.331 384.000 0.579 

รวม 232.443 389.000  

ด้านที่ 5 ด้านการจัดการ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน   

ระหว่างกลุ่ม 11.363 5.000 2.273 3.134 
 

0.009** 
 ภายในกลุ่ม 278.408 384.000 0.725 

รวม 289.770 389.000  

ด้านที่ 6 ด้านความปลอดภัย 
ระหว่างกลุ่ม 11.520 5.000 2.304 3.587 

 
0.003** 
 ภายในกลุ่ม 246.623 384.000 0.642 

รวม 258.144 389.000  

ด้านที่ 7 ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน   

ระหว่างกลุ่ม 15.202 5.000 3.040 3.266 
 

0.007** 
 ภายในกลุ่ม 357.474 384.000 0.931 

รวม 372.676 389.000  
รวม 125.248 384  

* ระดับนัยส าคัญ  0.05 
* * ระดับนัยส าคัญ  0.01 
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 ระยะเวลาในการเดินทางของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ร้อยละ 
66.67 ใช้เวลาในการเดินทาง มากว่า 30 นาที ต่อวัน  ร้อยละ 33.33 ใช้เวลาในการเดินทาง น้อยกว่า 
30 นาที ต่อวัน ดังแสดงในรูปที่ 4.8 
 

 
รูปที่  4.8  จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาในการเดินทาง 

 

 เหตุผลที่ต้องเดินทางของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน และผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1 
ข้อ พบว่าร้อยละ 41.98 เดินทางไปประกอบอาชีพ  ร้อยละ 33.22 ติดต่อสื่อสารนอกหมู่บ้าน ร้อยละ 
24.80 ติดต่อสื่อสารในหมู่บ้าน ดังแสดงในรูปที่ 4.9 
 

 
   รูปที่  4.9  จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลที่ต้องเดินทาง 

 

 
ติดต่อสื่อสารนอก
หมู่บ้าน 33.20 % 
 

ติดต่อสื่อสารใน
หมู่บ้าน 24.80 % 
 

เดินทางไปประกอบ
อาชีพ 41.98 % 
 

มากกว่า 30 นาที / วัน  
66.67 % 
 

น้อยกว่า 30 นาที / วัน 
33.33 % 
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 การทราบบทบาทหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงานของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า  ร้อยละ 
73.85 ทราบบทบาทหนา้ที่ของช่างผู้ควบคุมงาน และร้อยละ 26.15 ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของช่าง
ผู้ควบคุมงาน  ดังแสดงในรูปที่ 4.10 
 

  
รูปที่  4.10 จ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการทราบ

 และไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงาน 
 

กำรทรำบบทบำทหน้ำท่ีของช่ำงผู้ควบคุมงำนของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมมีผลต่อควำมพึงพอใจ 

ในกำรก่อสร้ำง/ซ่อมแซมถนนในต ำบลหินดำด ดังนี้ 

 การทราบบทบาทหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงาน 

จากตารางที่ 4 .10  สรุปได้ว่าผู้ที่ทราบบทบาทหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงานมีความพึงพอใจ
ต่อด้านต่างๆในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่ 1 ด้านข้อมูลการให้บริการ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74  ด้านที่ 2 ด้านการอ านวย
ความสะดวกในขณะให้บริการ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04  ด้านที่ 3 ด้านการบ ารุงรักษา 
อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80  ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพถนน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 ด้านที่ 5 ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน อยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
ด้านที่ 6 ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านที่ 7 ด้านการมีส่วนร่วม อยู่
ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97   

 

 ไม่ทราบหน้าที่ของช่าง
ควบคุมงาน 26.15 % 
 

ทราบหน้าที่ของช่าง
ควบคุมงาน 73.85 % 
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ตารางที่  4.10  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้ที่ทราบบทบาท
หน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงาน ต่อความพึงพอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนใน
ต าบลหินดาด จ าแนกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้  

ด้ำน X S.D ระดับการแปรผล 
1.ด้านข้อมูลการให้บริการ 3.74 0.643 มาก 
2. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 4.04 0.548 มาก 
3. ด้านการบ ารุงรักษา 3.80 0.555 มาก 
4. ด้านคุณภาพถนน 3.93 0.441 มาก 
5. ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 4.11 0.520 มาก 
6. ด้านความปลอดภัย 4.03 0.559 มาก 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.97 0.660 มาก 

สรุป 3.94 0.560 มาก 
 

 การไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงาน 

จากตารางที่  4.11  สรุปได้ว่าผู้ที่ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงานมีความพึง
พอใจต่อด้านต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่ 1 ด้านข้อมูลการให้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99  ด้านที่ 2 
ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20  ด้านที่ 
3 ด้านการบ ารุงรักษา อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08  ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพถนน อยู่
ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ด้านที่ 5 ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ด้านที่ 6 ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับ ปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ด้านที่ 7 ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05   

 
ตารางที่  4.11  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้ที่ไม่ทราบบทบาท

หน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงาน ต่อความพึงพอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนใน
ต าบลหินดาด จ าแนกเป็นด้านต่างๆดังนี้  

ด้ำน X S.D ระดับการแปรผล 
1.ด้านข้อมูลการให้บริการ 2.99 0.889 ปานกลาง 
2. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 3.20 0.869 ปานกลาง 
3. ด้านการบ ารุงรักษา 3.08 0.841 ปานกลาง 
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ตารางที่  4.11  (ต่อ) 
ด้ำน X S.D ระดับการแปรผล 

4. ด้านคุณภาพถนน 3.22 0.781 ปานกลาง 
5. ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.30 0.862 ปานกลาง 
6. ด้านความปลอดภัย 3.30 0.807 ปานกลาง 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.05 0.960 ปานกลาง 

สรุป 3.16 0.858 ปานกลาง 
 
ตารางที่  4.12  ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจจ าแนกตามการทราบและไม่ทราบบทบาท
 หน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงาน 

ด้ำน ไม่ทราบ ทราบ 
( ̅) (SD) ( ̅) (SD) 

1.ด้านข้อมูลการให้บริการ 2.99 0.89 3.74 0.64 
2. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 3.20 0.87 4.04 0.55 
3. ด้านการบ ารุงรักษา 3.08 0.84 3.80 0.56 
4. ด้านคุณภาพถนน 3.22 0.78 3.93 0.44 
5. ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.30 0.86 4.11 0.52 
6. ด้านความปลอดภัย 3.30 0.81 4.03 0.56 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.05 0.96 3.97 0.66 

 
จากตารางที่ 4.13  ผลการวิเคราะห์การทราบบทบาทของช่างผู้ควบคุมงานที่มีต่อความพึง

พอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในต าบลหินดาด ได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) 
จ าแนกตามการทราบและไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงานของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าการทราบและไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงานมีผลกระทบต่อความพึงพอใจใน
การก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในต าบลหินดาดทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 
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ตารางที่  4.13  ผลการทดสอบผลกระทบของการทราบและไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของช่างผู้
 ควบคุมงานที่มีต่อความพึงพอใจในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในต าบลหินดาด โดย
 ใช้วิธี (F-test) 

ด้าน แหล่งของความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

1.ด้านข้อมูลการให้บริการ ระหว่างกลุ่ม 41.993 1.000 41.993 60.643 0.000** 
ภายในกลุ่ม 268.676 388.000 0.692 

รวม 310.669 389.000  
2. ด้านการอ านวยความสะดวก
ในขณะให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 53.533 1.000 53.533 60.643 0.000** 
ภายในกลุ่ม 247.009 388.000 0.637 

รวม 300.542 389.000  
3. ด้านการบ ารุงรักษา ระหว่างกลุ่ม 38.581 1.000 38.581 63.936 0.000** 

ภายในกลุ่ม 234.130 388.000 0.603 
รวม 272.711 389.000  

4. ด้านคุณภาพถนน ระหว่างกลุ่ม 37.618 1.000 37.618 74.918 0.000** 
ภายในกลุ่ม 194.825 388.000 0.502 

รวม 232.443 389.000  
 5 ด้านการจัดการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมถนน   

ระหว่างกลุ่ม 49.157 1.000 49.157 79.267 0.000** 
ภายในกลุ่ม 240.614 388.000 0.620 

รวม 289.770 389.000  

6 ด้านความปลอดภัย 
ระหว่างกลุ่ม 39.846 1.000 39.846 70.823 

 
0.000** 
 ภายในกลุ่ม 218.297 388.000 0.563 

รวม 258.144 389.000  

7 ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   

ระหว่างกลุ่ม 64.369 1.000 64.369 81.007 0.000** 
ภายในกลุ่ม 357.474 384.000 0.931 

รวม 372.676 389.000  
รวม 125.248 384  

* ระดับนัยส าคัญ  0.05 
* * ระดับนัยส าคัญ  0.01 
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4.2 กำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อกำรก่อสร้ำง/ซ่อมแซมถนนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหินดำด  อ ำเภอด่ำนขุนทด  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาในคร้ังนี้จ าแนกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 
ด้านข้อมูลการให้บริการ, ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ, ด้านการบ ารุงรักษา, ด้าน
คุณภาพถนน, ด้านการจัดการการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน, ด้านความปลอดภัย  และด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จ าแนกเป็นรายหมู่บ้านซึ่งผลการประเมินสามารถน าเสนอได้ ดังนี้ 

1. ด้ำนข้อมูลกำรให้บริกำร 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านข้อมูลการให้บริการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ1.1 การ
แจ้งระยะเวลาในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ข้อ1.2 การแจ้งชื่อ,บริษัท,เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 ข้อ1.3 การจ้างรายละเอียดโครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมถนนประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 
 

ตารางที่  4.14   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
 ข้อมูลการให้บริการ จ าแนกเป็นรายข้อ ดังนี้  

ด้ำนข้อมูลกำรให้บริกำร X S.D ระดับการแปรผล 
1.1 การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.31 0.929 ปานกลาง 
1.2 การแจ้งชื่อ,บรษิัท,เบอร์โทรศพัท์ของผู้รับจ้าง 3.04 0.930 ปานกลาง 
1.3 การแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.13 0.963 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.16 0.912 ปานกลาง 
 

 2.  ด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในขณะให้บริกำร 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านการอ านวยความ
สะดวกในขณะให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อ 2.1 การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30  ข้อ 2.2 การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนใน
หมู่บ้าน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 
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ตารางที่  4.15   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้าน
 การอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการจ าแนกเป็นรายข้อ ดังนี้  

ด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในขณะให้บริกำร X S.D ระดับการแปรผล 
2.1 การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.30 0.988 ปานกลาง 
2.2 การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนใน
หมู่บ้าน 

3.53 0.829 มาก 

ภาพรวม 3.41 0.886 ปานกลาง 
 

 3.  ด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านการบ ารุงรักษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 3.1 ความ
รวดเร็วของการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.27  ข้อ 3.2 คุณภาพของทางที่ได้ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 
 

ตารางที่  4.16   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้าน
 การบ ารุงรักษาจ าแนกเป็นรายข้อ ดังนี้  

ด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ X S.D ระดับการแปรผล 
3.1 ความรวดเร็วของการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.27 0.862 ปานกลาง 
3.2 คุณภาพของทางที่ได้ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.22 0.864 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.24 0.852 ปานกลาง 
 

 4. ด้ำนคุณภำพถนน 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านคุณภาพถนนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 4.1 ความ
ชัดเจนความกว้าง/ยาวของถนน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.51  
4.2 การใช้วัสดุการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36  ข้อ 4.3 ความชัดเจนของเส้นแบ่งจราจร ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.42  ข้อ 4.4 ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.28  
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ตารางที่  4.17   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้าน
 คุณภาพถนน จ าแนกเป็นรายข้อ ดังนี้  

ด้ำนคุณภำพถนน X S.D ระดับการแปรผล 
4.1 ความชัดเจนความกว้าง/ยาวของถนน 3.51 0.826 มาก 
4.2 การใช้วัสดุการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.36 0.798 ปานกลาง 
4.3 ความชัดเจนของเส้นแบ่งจราจร 3.42 0.764 ปานกลาง 
4.4 ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน 3.28 0.849 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.39 0.400 ปานกลาง 
 

 5.  ด้ำนกำรจัดกำรก่อสร้ำง/ซ่อมแซมถนน 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านการจัดการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมถนน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.52  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อ 5.1 การประชาสัมพันธ์การให้ประชาชนรับรู้การก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน ประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.36  ข้อ 5.2 งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อ
โครงการ  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   ปานกลาง   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.43  ข้อ  5.3 
งบประมาณตรงกับความต้องการของประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.31  ข้อ 5.4 การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.60  ข้อ 5.5 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.92 
 

ตารางที่  4.18   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้าน
 การจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน จ าแนกเป็นรายข้อ ดังนี้  

ด้ำนกำรจัดกำรก่อสร้ำง/ซ่อมแซมถนน X S.D ระดับการแปรผล 
5.1 การประชาสัมพันธ์การให้ประชาชนรับรู้การก่อสร้าง/
ซ่อมแซมถนน 

3.36 1.004 ปานกลาง 

5.2 งบประมาณทีจ่ัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ 3.43 0.792 ปานกลาง 
5.3 งบประมาณตรงกับความต้องการของประชาชน 3.31 0.877 ปานกลาง 
5.4 การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.60 0.875 มาก 
5.5 ประชาชนได้รบัประโยชน์จากการใช้ถนน 3.92 0.899 มาก 

ภาพรวม 3.52 0.415 มาก 
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6.  ด้ำนควำมปลอดภัย 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านความปลอดภัย ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ  ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.48  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 6.1 ความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.68 
ข้อ 6.2 ความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.54  ข้อ 6.3 ความปลอดภัยและความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.21 
 

ตารางที่  4.19   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้าน
 ความปลอดภัย จ าแนกเป็นรายข้อ ดังนี้  

ด้ำนควำมปลอดภัย X S.D ระดับการแปรผล 
6.1 ความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน 3.68 0.819 มาก 
6.2 ความปลอดภัยแก่ประชาชนผูใ้ช้เส้นทาง 3.54 0.841 มาก 
6.3 ความปลอดภัยและความรับผดิชอบของผู้รับจ้าง 3.21 0.927 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.48 0.529 ปานกลาง 
 

7.  ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับ  ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.27  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อ 7.1 ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอของบประมาณโครงการ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.39  ข้อ 7.2  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.34  ข้อ 7.3 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาถนน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.39 
ข้อ 7.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการก่อสร้างถนน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ  ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.27 
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ตารางที่  4.20   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้าน
 การมีส่วนร่วมของประชาชน จ าแนกเป็นรายข้อ ดังนี้  

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน X S.D ระดับการแปรผล 
7.1 ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอของบประมาณโครงการ 3.39 1.079 ปานกลาง 
7.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ 3.34 1.003 ปานกลาง 
7.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดแูลรักษาถนน 3.39 0.867 ปานกลาง 
7.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการก่อสร้างถนน 2.96 1.125 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.27 0.694 ปานกลาง 
 
จำกตำรำงท่ี 4.21 สรุปผลควำมพึงพอใจแต่ละด้ำนดังนี้ 
 1. ด้านข้อมูลการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการประชาสัมพันธ์โครงการ

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน รายละเอียดโครงการ หรือข้อมูลผู้รับจ้าง  อาจจะไม่มีการแจ้ง
รายลละเอียดไว้บริเวณสถานที่ก่อสร้าง   หรือประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า   ดังนั้น
ประชาชนอาจจะไม่ทราบรายละเอียด  หรือข้อมูลต่าง ๆ ในการท าโครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมถนน 

 2.  ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ผู้รับ
จ้างบางบริษัทไม่ได้แจ้งเตือนล่วงหน้าในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน  ไม่ได้ติดตั้งป้าย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางของรถ และป้ายเตือนต่าง ๆ ท าให้ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกจากการเดินทาง   

 3.  ด้านการบ ารุงรักษา  อยู่ในระดับปานกลาง  เนื่องจาก  ผู้รับจ้างบางรายท างานเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด  ท างานล่าช้าไม่ต่อเนื่อง หรือด าเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซมแล้ว 
ถนนช ารุดพังเสียหายเร็วกว่าก าหนด   ท าให้ต้องเสียงบประมาณในการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมถนน 

 4.  ด้านคุณภาพถนน อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก  ผู้รับจ้างบางบริษัทใช้วัสดุไม่ได้
มาตรฐานหรือคุณภาพต่ ามาใช้ในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน เช่นหินคลุกมีส่วนผสม
ของดินมากเกินไป  ท าให้ถนนพังเสียหายเร็วกว่าก าหนด 

 5.  ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน   อยู่ในระดับมาก   เนื่องจาก   การจัดสรร
งบประมาณตรงตามความต้องการของประชาชน มีความเหมาะสมกับโครงการ  และ
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน 
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 6.  ด้านความปลอดภัย  อยู่ในระดับปานกลางเนื่องจาก  ผู้รับจ้างบางบริษัทไม่ได้แจ้ง
ล่วงหน้าในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน  หรือติดตั้งป้ายเตือนต่าง ๆ ท าให้ประชาชน
ได้รับอุบัติเหตุจากการเดินทาง 

 7.  ด้านการมีส่วนร่วม  อยู่ในระดับปานกลางเนื่องจาก ประชาชนบางกลุ่มไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมการท าประชาคมหมู่บ้าน  จึงไม่มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ   และการ
ตรวจสอบโครงการต่าง ๆ   

 
 ตารางที่  4.21  ตารางสรุปค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน
 ของประชาชน ดังนี้  

ด้ำน X S.D ระดับการแปรผล 
1.ด้านข้อมูลการให้บริการ 3.16 0.912 ปานกลาง 
2. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 3.41 0.886 ปานกลาง 
3. ด้านการบ ารุงรักษา 3.24 0.852 ปานกลาง 
4. ด้านคุณภาพถนน 3.39 0.400 ปานกลาง 
5. ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 3.52 0.415 มาก 
6. ด้านความปลอดภัย 3.48 0.529 ปานกลาง 
7. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.27 0.694 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.408 ปานกลาง 
  

4.3   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้เส้นทำงกำรเดินทำงของประชำชนในเขตต ำบลหินดำด ด้ำนต่ำงๆ
ดังนี้  

 1. ด้านข้อมูลการให้บริการ ควรมีการแจ้งรายะเอียดโครงการ, ชื่อผู้รับจ้าง และระยะเวลา
ในการก่อสร้าง/ซ่อมแซถนน ให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ  

 2.  ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ   ควรมีการประชาสัมพันธ์จากผู้น า
หมู่บ้านในการท าโครงการต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในระหว่างการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ถนน เช่นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้การท าโครงการในหมู่บ้านเพื่อขนย้ายรถ,
สัตว์น าไปไว้นอกสถานที่ และติดตั้งป้ายเตือนการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน มาอ านวย
ความสะดวก เพื่อท าให้ประชาชนที่เดินทางได้รับความสะดวก และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ  
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 3.  ด้านการบ ารุงรักษา  ควรซ่อมแซมถนนที่ใช้ในการเกษตรก่อนเพื่อน าผลผลิตไปขายได้
ทันเวลา  และควรซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้รวดเร็วเพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง การก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนล่าช้าไม่ทันเวลาและไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน ควรห้ามรถบรรทุกน้ าหนักเกินวิ่งในหมู่บ้าน 

 4.  ด้านคุณภาพถนน   ให้มีการแบ่งเส้นจราจรให้ชัดเจน   วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมถนนควรให้มีคุณภาพให้มากว่านี้        

 5.  ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน   ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ก่อนมีการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน ควรจัดสรรงบประมาณให้มากกว่านี้ บางโครงการ
ด าเนินการก่อสร้างไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน  

 6.  ด้านความปลอดภัย  ในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนควรให้ได้มาตรฐานมากกว่านี้ เพื่อ 
ให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนในหมู่บ้าน และประชาชนผู้ใช้เส้นทางอื่น ๆ 

 7.  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน   ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการทุกคร้ัง   ควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบางทุกกลุ่ม ควรมีการ
ประชาคมทุกปีงบประมาณ  
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 สรุปผลงานวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด   อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   สามารถน าเสนอ
ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ 
 5.1 สรุปผลงานวิจัย 
 5.2  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหินดาดที่ประชาชนมีความพึงพอใจ และจุดที่ควรปรับปรุง 
 

5.1  สรุปผลงำนวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินดาด ในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
หินดาด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนและเพื่อประเมินผลการด าเนินการที่
มีต่อการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด   อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา   
 วิธีการศึกษาคือ  การเก็บรวบรวมข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด ประกอบด้วย 3 ตอนได้แก่ 
 ตอนที่ 1 เก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เก็บข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนโดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ให้ค่า
น้ าหนักระดับความพึงพอใจจากน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด โดยถือเกณฑ์การให้
คะแนนจาก 1 – 5 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 3 เก็บข้อมูลข้อเสนอแนะของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเดินทางในต าบล
หินดาด การเก็บข้อมูลใช้วิธีของ Taro Yamane เพื่อหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างของประชาชนใน
ต าบลหินดาด จ านวน 13,368 คน จากจ านวน 24 หมู่บ้าน  จากนั้นประเมินผลความพึงพอใจในการ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด  โดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน 
จ านวน 7 ด้าน ได้แก่  ด้านข้อมูลการให้บริการ,ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ,ด้าน
การบ ารุงรักษา,ด้านคุณภาพถนน,ด้านการจัดการการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน,ด้านความปลอดภัย 
และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ผลกำรศึกษำ ได้ข้อสรุปดังนี้ 
 1.  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 390 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วน

ใหญ่ร้อยละ52.30  เป็นเพศชาย  อายุส่วนใหญ่ร้อยละ 35.90  มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี 
สถานภาพส่วนใหญ่ร้อยละ 85.38 สมรสแล้ว  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 45.13  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  อาชีพส่วนใหญ่ร้อยละ  70.51ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ร้อยละ 35.13 อยู่ระหว่าง 2,000 – 4,000  บาท  
ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.38  เป็นประชาชนในหมู่บ้าน  ระยะเวลาที่ใช้เส้นทางส่วนใหญ่
ร้อยละ  33.22  มากกว่า 30 นาที / วัน เหตุผลที่ต้องใช้เส้นทางร้อยละ 41.98 เพื่อ
เดินทางไปประกอบอาชีพ  และส่วนใหญ่ร้อยละ 73.85 ทราบบทบาท/หน้าที่ของช่างผู้
ควบคุมงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินดาดจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจจาก
กลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 7 ด้าน ที่มีต่อการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินดาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง”  

 2.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินดาด โดยแยกเป็นด้านความพึงพอใจ ดังนี้ 

 ด้านที่  1  ด้านข้อมูลการให้บริการ โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “ปานกลาง” 
 ด้านที่  2  ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ โดยความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับ “ปานกลาง” 
 ด้านที่  3  ด้านการบ ารุงรักษา โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “ปานกลาง” 
 ด้านที่  4  ด้านคุณภาพถนน โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “ปานกลาง” 
 ด้านที่  5  ด้านการจัดการการก่อสร้าง  /ซ่อมแซมถนน  โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 

“มาก” 
 ด้านที่  6  ด้านความปลอดภัย   โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “ปานกลาง” 
 ด้านที่  7  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับ “ปาน

   กลาง” 
 

5.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง/ซ่อมแซมถนนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินดำดท่ีควร
ปรับปรุง 

 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้เส้นทางของประชาชนในเขต
ต าบลหินดาด ด้านต่างๆ พบว่าประชาชนในต าบลหินดาดมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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 1.  ด้านข้อมูลการให้บริการ ควรมีการแจ้งรายะเอียดโครงการ,ชื่อผู้รับจ้าง และระยะเวลา
ในการก่อสร้าง/ซ่อมแซถนน ให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนรู้ข้อมูลของโครงการ  

 2.  ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ   ควรมีการประชาสัมพันธ์จากผู้น า
หมู่บ้านในการท าโครงการต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในระหว่างการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ถนน เช่นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้การท าโครงการในหมู่บ้านเพื่อขนย้ายรถ,
สัตว์น าไปไว้นอกสถานที่ และติดตั้งป้ายเตือนการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน มาอ านวย
ความสะดวก เพื่อท าให้ประชาชนที่เดินทางได้รับความสะดวก และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ  

 3.  ด้านการบ ารุงรักษา  ควรซ่อมแซมถนนที่ใช้ในการเกษตรก่อนเพื่อน าผลผลิตไปขายได้
ทันเวลา  และควรซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้รวดเร็วเพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง การก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนล่าช้าไม่ทันเวลาและไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน ควรห้ามรถบรรทุกน้ าหนักเกินวิ่งในหมู่บ้าน 

 4.  ด้านคุณภาพถนน   ให้มีการแบ่งเส้นจราจรให้ชัดเจน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมถนนควรให้มีคุณภาพให้มากว่านี้        

 5.  ด้านการจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน  ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ก่อนมีการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน ควรจัดสรรงบประมาณให้มากกว่านี้ บางโครงการ
ด าเนินการก่อสร้างไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน  

 6.  ด้านความปลอดภัย ในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนควรให้ได้มาตรฐานมากกว่านี้ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนในหมู่บ้าน และประชาชนผู้ใช้เส้นทางอื่น ๆ 

 7.  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน   ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ  ทุกคร้ัง ควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบางทุกกลุ่ม ควรมีการ
ประชาคมทุกปีงบประมาณ  
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แบบสอบถำม 
 เร่ือง  ควำมพึงพอใจกำรก่อสร้ำง/ซ่อมแซมถนนในต ำบลหินดำด  
 อ ำเภอด่ำนขุนทด  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 
 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเดินทางใน
พื้นที่ต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่  
  
 แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้เส้นทางการเดินทางในเขต

ต าบลหินดาด   

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการเดินทางที่มีต่อปัญหา 

อุปสรรค ในการใช้เส้นทางการเดินทางในพื้นที่ต าบลหินดาด  

 การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีผลและ
ความส าคัญต่อการท างาน และน ามาปรับปรุงระบบการท างาน กระบวนการท างาน และประเมินผล
การท างาน เพื่อการปรับปรุงการท างานในคร้ังต่อไป  ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มี
ผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด  
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน   และเติมข้อมูลลงในช่องว่างให้ตรงกับความ
เป็นจริง 

1.เพศ 
    ชาย           หญิง 
 
2.อายุ.....................ปี 
 
3.สถานภาพสมรส 
   โสด   สมรส  หม้ายหรือหย่าร้าง 
 
4.การศึกษา 

  ประถมศึกษา     มัธยมศึกษาตอนต้น 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.,ปวส.) 
  ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี    
  อ่ืนๆ(ระบุ)........................................... 
 
     5.อาชีพ  

  1. รับราชการ/พนักงานของรัฐ     2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
  3. พนักงานงานบริษัทเอกชน    4. เกษตรกรรม  
  5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว     6. รับจ้างทั่วไป  
  7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…....................................................................................  

 
     6. รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)  

  1. น้อยกว่า 2,000 บาท     2. ระหว่าง 2,000 – 4,000 บาท  
  3. ระหว่าง 4,001 – 6,000 บาท     4. ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท  
  5. ระหว่าง 8,001 –10,000 บาท    6. มากกว่า 10,000 บาท  
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7. ต าแหน่งในหมู่บ้าน  
   ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน    สมาชิก อบต.    อสม.   
   กรรมการตรวจงานจ้าง    ประชาชนในหมู่บ้าน    อ่ืน........................ 

 
8. ระยะเวลาที่ใช้เส้นทางในการเดินทาง 

  น้อยกว่า 30 นาที / วัน    มากกว่า 30 นาที / วัน  
 
9. เหตุผลที่ต้องใช้เส้นทาง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ติดต่อสื่อสารในหมู่บ้าน   ติดต่อสื่อสารนอกหมู่บาน 
  ประกอบอาชีพ    อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................... 

 
10. ท่านทราบบทบาทหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงานหรือไม่ 

  ทราบ     ไม่ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

ตอนท่ี 2 กรณีศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทำงกำรก่อสร้ำง/ซ่อมแซมถนนของ อบต.หินดำด 
หน่วยงำนรับผิดชอบ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินดำด  อ ำเภอด่ำนขุนทด จังหวัดนครรำชสีมำ 
  

 
ล าดับ 

ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมถนนของ อบต.หินดาด หน่วยงานที่รับผิดชอบ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินดาด  อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ระดับความคิดเห็น(คะแนน) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1 ด้ำนข้อมูลกำรให้บริกำร      

 1.1 การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน      

 1.2 การแจ้งชื่อ,บริษัท,เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง      

 1.3 การแจ้งรายละเอียดโครงการการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน      

2 ด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในขณะให้บริกำร      

 2.1 การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน      

 2.2 การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในหมู่บ้าน      

3 ด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ      

 3.1 ความรวดเร็วของการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน      

 3.2 คุณภาพของทางที่ได้ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน      

4 ด้ำนคุณภำพถนน      

 4.1 ความชัดเจนความกว้าง/ยาวของถนน      

 4.2 การใช้วัสดุการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน      

 4.3 ความชัดเจนของเส้นแบ่งจราจร      

 4.4 ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน      

5 ด้ำนกำรจัดกำรกำรก่อสร้ำง/ซ่อมแซมถนน      

 5.1 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การก่อสร้างถนน      

 5.2 งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ       

 5.3 งบประมาณตรงกับความต้องการประชาชน      

 5.4 การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด      

 5.5 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนน      
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ล าดับ ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมถนนของ อบต.หินดาด หน่วยงานที่รับผิดชอบ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินดาด  อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ระดับความคิดเห็น(คะแนน) 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

6 ด้ำนควำมปลอดภัย      
 6.1 ความปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชน      
 6.2 ความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง      
 6.3 ความปลอดภัยและความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง      
7 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน      
 7.1 ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอของบประมาณโครงการ      
 7.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการ      
 7.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาถนน      
 7.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการก่อสร้างถนน      
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้เส้นทำงกำรเดินทำงในเขตต ำบลหินดำด ด้ำนต่ำงๆ  
 3.1 ด้านข้อมูลการให้บริการ
 ............................................................................................................................................... 
     3.2 ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

 ............................................................................................................................................... 
 3.3 ด้านการบ ารุงรักษา 

 ............................................................................................................................................... 
 3.4 ด้านคุณภาพถนน 

 ............................................................................................................................................... 
 3.5 ด้านการจัดการการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน 

 ............................................................................................................................................... 
 3.6 ด้านความปลอดภัย 

 ............................................................................................................................................... 
 3.7 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

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

   ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
 

         ปัญญา  ผันดอนดู ่

       นักศึกษาปริญญาโท 

     หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ประวัติผู้เขียน 
 

 นายปัญญา  ผันดอนดู่  เกิดเมื่อวันที่ 28  มีนาคม 2518 ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ที่โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด  อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาที่โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เอกเทคโนโลยีก่อสร้าง เมื่อปีพุทธศักราช 2540 จากสถาบันราชภัฏพระนคร 
กรุงเทพมหานคร  ปัจจุบันท างานที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา ต าแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ 6 ว 


