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  สุพมิตร  กอบวักลาง  :  ความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์ารบริการส่วน
ต าบลหวัฝาย อ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์(SATISFACTION ON PUBLIC ILLUMINATION 
OPERATED BY SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION: HUA FAI 
DISTRICT, BURIRAM PROVINCE.)  อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ปรียาพร  โกษา 

 
  ไฟฟ้าสาธารณะ  เป็นบริการขั้นพื้นฐานท่ีประชาชนพึงได้รับจากภาครัฐ  เพราะเป็น
ส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิตของประชาชน  เพื่ออ านวยความสะดวก  และเพิ่มความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  อ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นหน่วยงานท่ีมี
หนา้ท่ีในการดูแลและให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชนให้ไดอ้ย่างทัว่ถึง นอกจากน้ี องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวฝายยงัมีหนา้ท่ีในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่ึงการให้บริการน้ีเป็นหัวใจ
ส าคญัให้การใชง้านไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ดงันั้น การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจและประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีใชบ้ริการดา้นงานไฟฟ้าสาธารณะแสงสวา่ง  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  
อ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ศึกษาความพึงพอใจ  ประกอบดว้ยประชากรท่ี
อยูใ่นพื้นท่ีบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  จ านวน  11 หมู่บา้น ใชแ้บบสอบถามเป็น
แบบปลายปิดและแบบปลายเปิด จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทดสอบประมาณไดโ้ดยวิธีของ Taro Yamane 
จากนั้นวิเคราะห์ผลส ารวจด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อหาค่าเฉล่ียและการกระจายของข้อมูล ซ่ึง
น าไปสู่การประเมินและสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของประชากร จากผลการศึกษา พบวา่ ใน
ภาพรวมของการใหบ้ริการไฟฟ้าสาธารณะ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอต่องานไฟฟ้าสาธารณะ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( X  = 3.36 , S.D = 0.35) โดยมีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอต่องานไฟฟ้า
สาธารณะในระดบัมาก ได้แก่ การซ่อมแซม แกไ้ข และการให้บริการงานไฟฟ้าสาธารณะ ณ จุด
ติดตั้งถนนสายหลกั ( 4 ) และมีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอต่องานไฟฟ้าสาธารณะน้อยท่ีสุด คือ 
การใหบ้ริการงานไฟฟ้าสาธารณะ ณ จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 2 )  
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  Public Illumination is the basic services that people receive from the 

government. It supports the convenience and increase the safety of life and the 

property of people. Public Illuminating is operated by Sub-district Administration 

Organization: Hua Fai, Buriram Province that is study area. Sub-district 

Administration Organization: Hua Fai is an agency that is responsible for the care and 

services to the public utility to thoroughly addition is responsible for repairs to public 

illuminating. This service is both essential to use power and share as efficiently and 

generate maximum benefit, so this study aims to examine the satisfaction and 

evaluation of satisfaction of the people they serve public illumination. The samples 

are from the persons in the service area of 11 villages in sub-district administration 

organization Hua Fai using both closed and open questionnaires. The estimated 

number of samples test are determined by the method of Taro Yamane, and then the 

SPSS is applied to analyze the survey results that are the average and distribution of 

information. The results of this study show that in the whole of the public illuminating 

service, the satisfaction for the public Illuminating are immoderate level (= 3.36, SD 

= 0.35). Moreover, the maximum mean score of satisfaction for the public 

Illuminating is in the point of installing the main road (4) but the minimum mean 

score of satisfaction for the public Illuminating is in the point of installing the main 

road (2). 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หนา้ 
3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของประชาชน จ าแนกตามเขตท่ีอยูอ่าศยัท่ีสุ่มได ้ 24 
4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป (n = 371)     28 
4.2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน       30 
4.3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสวา่ง   
 สาธารณะ  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 1 )       31 
4.4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสวา่ง   
 สาธารณะ  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 2 )       32 
4.5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสวา่ง   
 สาธารณะ  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 3 )       33 
4.6 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสวา่ง   
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 สาธารณะ  ดา้นการซ่อมแซม แกไ้ขไฟฟ้าแสงสวา่ง     35 
4.8 สรุปการใชไ้ฟสาธารณะของหน่วยงาน 15 - 40  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  
 อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ประจ าปีงบประมาณ  2553   ของการไฟฟ้าอ าเภอสตึก                   
 จงัหวดับุรีรัมย ์         38 
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2.1 ขอบเขตต าบลหวัฝายและขอบเขตต าบลอ่ืนๆท่ีอยูใ่กลเ้คียง    9  
2.2 สายท่ี  1  คือ ถนนลาดยางสายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข  2226  10 
2.3 สายท่ี  2  คือ ถนนถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  10 
2.4 สายท่ี  3  คือ ถนนลาดยางสายบา้นปอแดง – บา้นโนนส าราญ - ต าบลดงพลอง    11 
2.5 สายท่ี  4  คือ ถนนลาดยาง สายบา้นวงัน ้าใส – บา้นหนองหญา้คา – ต าบลแคนดง  11 
4.1 ถนนถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ท่ีจะท าการติดตั้งเฉพาะ  
 ดวงโคมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะพร้อมพาดสายอลูมิเน่ียม       41 
4.2 ถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ท่ีจะท าการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า   
 และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ  พร้อมสายอลูมิเน่ียม    42 
4.3 ทางแยกจากถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ท่ีจะท าการติดตั้ง  
 โคมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ  พร้อมสายอลูมิเน่ียม     43 
4.4 ถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ท่ีจะท าการขยายเขตไฟฟ้า  
 แรงต ่า  และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ  พร้อมสายอลูมิเน่ียม   44 
4.5 ถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ท่ีจะท าการติดตั้งโคมไฟฟ้า  
 แสงสวา่งสาธารณะ  พร้อมสายอลูมิเน่ียม      45 
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ค าอธิบายสัญลกัษณ์และค าย่อ 
 

กทม.   =  กรุงเทพมหานคร 
อบจ.      =  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
อบต.   =  องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 IP Rating  =  ดชันีท่ีแสดงการป้องกนัส่ิงแปลกปลอม เช่น ฝุ่ นละออง  
     หรือของเหลว ท่ีจะเล็ดลอดเขา้ไปในดวงโคม 

lux    =  หน่วยวดัความส่องสวา่ง  เฉล่ียวดัในแนวระดบัต ่าสุด 

n    =  จ านวนขนาดตวัอยา่งประชาชนท่ีตอ้งการ 
N   =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
e   =  ค่าความคลาดเคล่ือน (0.05) 
X    =  ค่าเฉล่ีย 

S.D      =  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
SPSS    =  โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการประมวลผลทางสถิติ 
      (Statistical Package for the Social Sciences) 
ถนนสายหลกั  (1) =  ถนนลาดยางสายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข 

      2226     
ถนนสายหลกั  (2) =  ถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   
ถนนสายหลกั  (3) =  ถนนลาดยางสายบา้นปอแดง – บา้นโนนส าราญ –  
      ต าบลดงพลอง 

ถนนสายหลกั  (4) =  ถนนลาดยาง สายบา้นวงัน ้าใส – บา้นหนองหญา้คา –  
      ต าบลแคนดง  

 ถนนสายรอง  =  ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ท่ีใชส้ัญจรไปมาภายใน 
      หมู่บา้นและภายในต าบลหวัฝาย ท่ีแยกจากถนน 
      สายหลกั 

1  หน่วย   =  พลงังานไฟฟ้าเท่ากบั  1,000  วตัต ์ 
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บทที ่ 1  
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
  ไฟฟ้าสาธารณะ  เป็นบริการขั้นพื้นฐานท่ีประชาชนพึงได้รับจากภาครัฐ  เพราะเป็น
ส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิตของประชาชน  เพื่ออ านวยความสะดวก  และเพิ่มความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น  ไฟฟ้าสาธารณะจึงเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึง   ท่ีมีส่วนช่วยลดการเกิดปัญหา
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน  ปัญหาการมัว่สุมของเยาวชน  และปัญหาการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ  ในยาม
วิกาล  เช่น การลกัขโมย  ฉกชิง  วิ่งราว   ท าร้ายร่างกาย ฯลฯ  ซ่ึงการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่
ประชาชน  เป็นภารกิจ  หนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  ไฟฟ้าสาธารณะ  หมายถึง การติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง  ระบบแรงต ่า  220-230 โวลต ์ (1 
เฟส)  และ 380-400  โวลต ์ (3 เฟส)  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในบริเวณแนว
ถนนสายหลกั  แนวถนนสายรอง  ทางแยก  วงเวียนท่ีไม่มีสัญญาณไฟจราจร  สะพาน  สะพานลอย
คนขา้ม  ทางเดินเทา้ (ฟุตบาท)  ทางมา้ลาย  สวนสาธารณะ  ตลาด  สนามเด็กเล่น  ลานจอดรถ
สาธารณะ  ลานกีฬา  ชุมชน  ศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจ าทาง  และป้ายจอดรถประจ าทาง    
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ  (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย ,มาตรฐาน
ไฟฟ้าสาธารณะ: 2547) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย์  มีพื้นท่ีประมาณ  69  
ตารางกิโลเมตร  มีประชากรอาศยัอยูภ่ายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  จ  านวน  7,281  
คน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  มีหนา้ท่ีในการบ าบดัทุกขบ์  ารุงสุขให้แก่ประชาชน  รวมทั้ง
การให้ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  จึงตอ้งมีไฟฟ้าแสงสวา่งบริการแก่ประชาชน  และได้
มอบหมายใหส่้วนโยธา องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  เป็นผูดู้แลซ่อมแซม  บ ารุงรักษา   
  ไฟฟ้าแสงสว่างท่ีติดตั้งไวบ้ริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  ใน
รอบหลายปีท่ีผ่านมายงัไม่มีรายงานการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  งานวิจยัน้ี มุ่งเนน้การศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย ในดา้นสถานท่ีจุดติดตั้งดวง
โคมไฟฟ้าแสงสวา่งและการด าเนินการซ่อมแซมแกไ้ขไฟฟ้าแสงสวา่ง   
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อจุดท่ีติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง และการ

ใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย   
1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพฒันา ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 

และการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเสนอจุดติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
แสงสวา่ง เพิ่มเติมโดยไม่เกินโควตา้การใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายร้อยละ 10 ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
1.3 ขอบเขตของการวจัิย 

1.3.1 การเก็บขอ้มูลจุดท่ีติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างในปัจจุบนั    บริเวณแนวถนน
สายหลกั  แนวถนนสายรอง  ทางแยก  และสถานท่ีอ่ืน ๆ   ด าเนินการโดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  และจากการลงพื้นท่ีส ารวจ 

1.3.2 การศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อจุดท่ีติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง และการ
ใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย ด าเนินการโดยใชแ้บบสอบถาม 

1.3.3 การสุ่มกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาน้ี มาจากประชากรท่ีอยู่ในเขตให้บริการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย ทั้ง 11 หมู่บา้น 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ทราบสถานท่ีจุดติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสวา่ง  ในบริเวณแนวถนนสายหลกั  แนว
ถนนสายรอง  ทางแยก  ท่ีติดตั้งในปัจจุบนัมีความพึงพอใจของประชนอยู่ใน
ระดบัใด  และสามารถเลือกจุดติดตั้งท่ีตรงกบัความพึงพอใจของประชน เพื่อ
เสนอจุดติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสวา่ง เพิ่มเติมโดยไม่เกินโควตา การใชไ้ฟฟ้าท่ี
ไม่เสียค่าใชจ่้ายร้อยละ 10  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

1.4.2   ทราบการด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง  ในบริเวณแนวถนนสาย
หลัก  แนวถนนสายรอง  ทางแยก  ท่ีติดตั้ งในปัจจุบันมีความพึงพอใจของ
ประชนอยูใ่นระดบัใด  และน ามาพฒันาปรับปรุงงานซ่อมแซมแกไ้ขไฟฟ้าแสง
สวา่ง   
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บทที ่2 
ปริทศัน์วรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การปกครองทอ้งถ่ิน คือ การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในทอ้งถ่ินจดัการ
ปกครอง โดยด าเนินการกนัเอง  มีอ านาจอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความเหมาะสม  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง  กล่าวคือ อ านาจของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งมี
ขอบเขตพอควร เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
หากมีอ านาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถ่ินนั้น ก็จะกลายสภาพเป็น รัฐ
อธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อความมัน่คงของรัฐบาล  อ านาจของทอ้งถ่ินน้ีมีขอบเขตท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ตามลกัษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น  ซ่ึงหน่วยการ
ปกครองทอ้งถ่ินจะมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะด าเนินการปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1) หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ เองเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารตามหน้าท่ี และเพื่อใช้บงัคบัประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ เช่น 
เทศบญัญติั ขอ้บญัญติัขอ้บงัคบั สุขาภิบาล เป็นตน้ 

2) สิทธิท่ีเป็นหลกัในการด าเนินการบริหารทอ้งถ่ิน คือ อ านาจในการก าหนดงบประมาณ 
เพื่อบริหารกิจการตามอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยการปกครอง ทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

  ทั้งน้ี  หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะเป็นองค์กรท่ีจ าเป็นในการบริหาร และการปกครอง
ตนเองโดยจดัแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องคก์ารฝ่ายบริหาร และองคก์ารฝ่ายนิติบญัญติั เช่น การปกครอง
ทอ้งถ่ินแบบองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีคณะผูบ้ริหารเป็นฝ่ายบริหาร และสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นฝ่ายนิติบญัญติั 
  ปัจจุบนัราชการส่วนทอ้งถ่ิน มีอยู่ 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.)  เมืองพทัยา  
เทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.)  และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) (ชูวงศ์ ฉายะ
บุตร : 2539) 
 
2.2 ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   อนนัต ์อนนัตกูล (2521) ไดอ้ธิบายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความส าคญัหลายประการ
ต่อการพฒันาประเทศ ดงัน้ี 
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- การปกครองท้องถ่ิน คือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic 
Democracy) เพราะการปกครองทอ้งถ่ินจะเป็นสถาบนัฝึกสอนการเมืองการปกครอง
ให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเก่ียวพนักบัส่วนได้ส่วนเสียในการ
ปกครอง  การบริหารทอ้งถ่ินเกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อนัพึงมี
ต่อทอ้งถ่ินท่ีตนอยู่อาศยั อนัจะน ามาซ่ึงความศรัทธาเล่ือมใสในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยในท่ีสุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบญัญติั  ฝ่ายบริหาร 
การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใชดุ้ลพินิจเลือกผูแ้ทนท่ีเหมาะสม ส าหรับผู ้
ท่ีไดรั้บเลือกตั้งเขา้ไปบริหารกิจการของทอ้งถ่ินนบัไดว้่าเป็นผูน้ าในทอ้งถ่ินจะไดใ้ช้
ความรู้ความสามารถบริหารงานทอ้งถ่ิน  เกิดความคุน้เคยมีความช านาญในการใชสิ้ทธิ
และหนา้ท่ีของพลเมือง ซ่ึงจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัชาติต่อไป 

-  การปกครองท้องถ่ินท าให้ประชาชนในท้องถ่ินรู้จักการปกครองตนเอง (Self 
Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหน่ึงก็คือ การ
ปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอนัเกิดจากค าสั่งเบ้ืองบน  การปกครองตนเอง คือ
การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง  ซ่ึงผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนอกจากจะได้รับ
เลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารทอ้งถ่ินโดยอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน
แลว้ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจะตอ้งฟังเสียงประชาชนดว้ยวถีิทางประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น เปิด
โอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติ   ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน  ซ่ึงจะท าให้
ประชาชนเกิดความส านึกในความส าคญัของตนต่อทอ้งถ่ินประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึง
อุปสรรคปัญหา และช่วยกนัแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ินของตน นอกจากน้ี การปกครอง
ตนเองในรูปของการปกครองทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง หรือการกระจายอ านาจไปในระดบั
ต ่าสุด  ซ่ึงเป็นฐานส าคญัยิ่งของการพฒันาระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  

- การปกครองทอ้งถ่ินเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  เน่ืองจากความจ าเป็นบาง
ประการ ดงัน้ี    ภารกิจของรัฐบาลมีอยูอ่ยา่งกวา้งขวาง นบัวนัจะขยายเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะเห็น
ไดจ้าก งบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบา้นเมืองและกิจการ
บางอย่างเป็นเร่ืองเฉพาะทอ้งถ่ินนั้นไม่เก่ียวพนักบัทอ้งถ่ินอ่ืน และไม่มีส่วนได ้ส่วน
เสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรท่ีจะให้ประชาชนในทอ้งถ่ินด าเนินการ
ดงักล่าวเอง  เป็นตน้ 

- การปกครองท้องถ่ินสามารถสนองความต้องการของท้องถ่ินตรงเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนัไม่วา่ทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร 
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ประชาชน ความตอ้งการ และปัญหายอ่มต่างกนัออกไป ผูท่ี้ให้บริการ หรือแกไ้ขปัญหา
ให้ถูกจุด และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนก็ตอ้งเป็นผูท่ี้รู้ถึงปัญหา และ
ความตอ้งการของประชาชนเป็นอยา่งดี  การบริหารงานจึงจะเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

- การปกครองทอ้งถ่ินจะเป็นแหล่งสร้างผูน้ าทางการเมือง การบริหารของประเทศใน
อนาคต ผูน้ าหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง  การ
ไดรั้บเลือกตั้ง การสนบัสนุนจากประชาชนในทอ้งถ่ินย่อมเป็นพื้นฐานท่ีดีต่ออนาคต
ทางการเมืองของตน และยงัฝึกฝนทกัษะทางการบริหารงานในทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

- การปกครองทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการพฒันาชนบท แบบพึ่งตนเอง การ
ปกครองท้องถ่ินโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ  ท าให้เกิดการพฒันาชนบทแบบ
พึ่งตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การด าเนินงานพฒันาชนบท ท่ีผา่นมายงั
มีอุปสรรคส าคญัประการหน่ึง คือ การมีส่วนร่วมจากประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งเต็มท่ี  
ซ่ึงการพฒันาชนบทท่ีสัมฤทธ์ิผลนั้นจะตอ้งมาจากการริเร่ิมช่วยตนเองของทอ้งถ่ินท า
ให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกนัโดยอาศยัโครงสร้างความเป็นอิสระในการปกครอง
ตนเอง   

 
2.3 วตัถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ชูวงศ ์ฉายะบุตร (2539) อธิบายถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินวา่มีวตัถุประสงคใ์นการพฒันา
ประเทศหลายประการ ดงัน้ี 

1) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  เป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัวา่ในการบริหารประเทศ จะตอ้งอาศยั
เงินงบประมาณเป็นหลกั หากเงินงบประมาณจ ากดัภารกิจท่ีจะตอ้งบริการให้กบัชุมชน
ต่าง ๆ อาจไม่เพียงพอ  ดงันั้น หากจดัให้มีการปกครองทอ้งถ่ิน หน่วยการปกครอง
ทอ้งถ่ินนั้น ๆ ก็สามารถมีงบประมาณของตนเองเพียงพอท่ีจะด าเนินการสร้างสรรค์
ความเจริญใหก้บัทอ้งถ่ินได ้

2) เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง  เน่ืองจาก
ประเทศมีขนาดกวา้งใหญ่  ความตอ้งการของประชาชนในแต่ละทอ้งท่ีย่อมมีความ
แตกต่างกนั  การรอรับการบริการจากรัฐบาลแต่อยา่งเดียวอาจไม่ตรงตามความตอ้งการ
ท่ีแทจ้ริงและล่าชา้ หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูบ้ริหารจึง
จะสามารถตอบสนองความตอ้งการนั้นได ้
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3) เพื่อความประหยดั โดยท่ีทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั สภาพความเป็นอยูข่อง 
ประชาชนก็ต่างไปดว้ย  การจดัตั้งหน่วยปกครองทอ้งถ่ินข้ึนจึงมีความจ าเป็น โดยให้
อ านาจหน่วยการปกครองท้องถ่ินจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงเป็นวิธีการหารายได้ให้กับ
ทอ้งถ่ิน  เพื่อน าไปใชใ้นการบริหารกิจการของทอ้งถ่ิน  ท าให้ประหยดัเงินงบประมาณ
ของรัฐบาลท่ีจะตอ้งจ่ายให้กบัทอ้งถ่ินทัว่ประเทศเป็นอนัมาก  และแมจ้ะมีการจดัสรร
เงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบ้า้ง  แต่ก็มีเง่ือนไขท่ีก าหนดไวอ้ยา่งรอบคอบ 

4) เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถ่ินเป็นสถาบนัท่ีให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน  จากการท่ีการปกครองทอ้งถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  โดยการสมคัรรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน
เลือกเขา้ไปท าหนา้ท่ีฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบญัญติั  การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัน้ีมี
ส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ระดบัชาติไดเ้ป็นอยา่งดี  

 
2.4 ความหมายของงานไฟฟ้าสาธารณะ 

 ไฟฟ้าสาธารณะ หมายถึง การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่งระบบแรงต ่า 220-230โวลต ์(1 เฟส) 
และ 380-400 โวลต ์(3 เฟส) ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล และเทศบาลในบริเวณแนวถนนสาย
หลกั แนวถนนสายรอง ทางแยก วงเวียนท่ีไม่มีสัญญาณไฟจราจร สะพาน สะพานลอยคนขา้ม
ทางเดินเทา้ (ฟุตบาท) ทางมา้ลาย สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็กเล่น ลานจอดรถสาธารณะ ลาน
กีฬาชุมชน ศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสารรถประจ าทาง และป้ายจอดรถประจ าทาง (ไม่มีศาลา) (กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย : 2547 ) 

- ถนนสายหลกั หมายถึง ถนนสายหลกัของทอ้งถ่ิน เช่น ถนนท่ีต่อเช่ือมกบัทางหลวง
แผน่ดิน ถนนในเขตชุมชนหนาแน่น เป็นตน้ 

- ถนนสายรอง หมายถึง ถนนต่อแยกจากถนนสายหลกั 
- ทางแยก หมายถึง บริเวณท่ีถนนสองเส้นหรือมากกวา่มาเช่ือมต่อกนั 
 
2.4.1 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

 โคมไฟฟ้า (Luminaire)  หมายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีประกอบด้วยหลอดไฟฟ้า และชุด
ประกอบ เพื่อติดตั้งใหแ้สงสวา่งแก่บริเวณท่ีตอ้งการ ซ่ึงประกอบดว้ย 
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(ก) ตวัโคมไฟ ท าดว้ยวสัดุท่ีไม่ข้ึนสนิม ไม่ผุกร่อนและแข็งแรง ทนต่อดินฟ้าอากาศ เช่น    
อลูมิเน่ียมผสมหล่อข้ึนรูปดว้ยแรงอดัสูง ( Die cast Aluminum )  หรือ วสัดุพลาสติก
เสริมใยแกว้ ( Glass – fiber Reinforced Polyester )เป็นตน้ 

(ข) ฝาครอบ อาจท าดว้ย  พลาสติกกระจายแสงแบบแผน่แกว้( Polycarbonate Toughened 
Flat Glass )  หรือ  กระจกอะคริลิก ( Acrylic Glass )  ซ่ึงแสงจากหลอดไฟตอ้งผา่นได้
สะดวก และตอ้งทนต่อรังสีอุลตราไวโอเลตดว้ยแผน่สะทอ้นแสงซ่ึงติดตั้งเหนือ และ
ขา้งหลอดไฟตอ้งเป็นแบบอลูมิเนียมคุณภาพสูง 

(ค) ส่วนควบคุม จะอยูด่า้นหลงัเพื่อใส่บลัลาสต ์ อิกนิเตอร์ (Ignitor) คาปาซิเตอร์  และ
ขั้วต่อสาย  เน่ืองจากโคมไฟถนนจะตอ้งติดตั้งนอกอาคาร จึงตอ้งมีการป้องกนัแมลง  
ฝุ่ น  และน ้ าเขา้สู่โคมไฟ ดงันั้นโคมไฟถนนจึงตอ้งมีระดบัการป้องกนั (Degree of 
Protection) อยา่งนอ้ยดงัน้ี 
- ส่วนของหลอด (Lamp Compartment) IP 54 
- ส่วนควบคุม (Control Gear Compartment) IP 23 

IP (Ingress Protection) Ratings - IP Rating หมายถึง ดชันีท่ีแสดงการป้องกนัส่ิง
แปลกปลอม เช่นฝุ่ นละออง หรือของเหลว ท่ีจะเล็ดลอดเขา้ไปในดวงโคม โดยปกติจะแสดงเป็น
ตวัเลข 2 หลกั 

การก าหนด IP Rating จะก าหนดในรูปแบบ ดงัน้ี IP x y (z) 
I P 1 2  แสดงค่าความสามารถในการป้องกนัของเหลวแสดงค่าความสามารถในการป้องกนั

วตัถุเล็ดลอดเขา้ภายในดชันีแสดงค่าการป้องกนัส่ิงแปลกปลอมไม่ใหเ้ล็ดลอดเขา้ไปในดวงโคม 
ตวัเลขท่ี 1 (x) หมายถึง การป้องกนัของแข็ง เช่น เส้นลวด หรือวสัดุอ่ืน ๆ เช่น ฝุ่ นละออง

ไม่ใหเ้ขา้ไปในดวงโคม  ตวัเลขท่ี 2 (y) หมายถึง การป้องกนัของเหลวไม่ใหเ้ขา้ไปในดวงโคม 
บางกรณีจะมีตวัเลขท่ี 3 (z) หมายถึง การป้องกนัการกระแทกจากภายนอก (Impact 

Protection) 
 ซ่ึงปกติจะไม่ค่อยไดใ้ชใ้นการก าหนดคุณสมบติัตวัอยา่ง เช่น IP 52 หมายถึง การป้องกนัฝุ่ น

ได ้และป้องกนัของเหลวท่ีตกมาในแนวด่ิงและแนวท่ีท ามุม 15 องศากบัแนวด่ิงได ้  
 ก่ิงโคมไฟฟ้า (Rod หรือ Arm) หมายถึง อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกบัโคมไฟฟ้า และแป้นติดก่ิงโคม 

เพื่อยืน่ออกไปใหแ้สงสวา่งแก่บริเวณท่ีตอ้งการ  
 แป้นติดก่ิงโคม (Bracket) หมายถึง อุปกรณ์ท่ีติดกบัเสาไฟฟ้า ผนงั หรือก าแพงเพื่อยึดก่ิง

โคมไฟฟ้า และโคมไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า หรือ ดวงโคม (Lamp) หมายถึง แหล่งก าเนิดแสงสวา่ง มีหลายชนิด 
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และสามารถเลือกใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใชง้าน เช่น หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนท์ 
และหลอดแสงจนัทร์ เป็นหลอดท่ีเหมาะส าหรับถนนสายรองและทางเทา้ หลอดไฟฟ้าโซเดียมความ
ดนัต ่า (Low Pressure Sodium Lamp) ซ่ึงให้แสงสวา่งในลกัษณะสีเหลือง (Monochromatic Yellow 
Light) เหมาะส าหรับไฟถนนท่ีจุดทางแยก และเส้นทางท่ีมีทศันวิสัยซ่ึงยากแก่การมองเห็น เช่น 
ภาคเหนือซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีหมอกลงจดั หลอดไฟฟ้าโซเดียมความดนัสูง (High Pressure Sodium 
Lamp) มีอายุการใชง้านยาวกวา่และให้สีเป็นธรรมชาติกวา่ (Render Colours) เหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ี
ตอ้งการความสวา่งสดใส 

อุปกรณ์ควบคุม (Control Switch) หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมการ เปิด– ปิดไฟฟ้าสาธารณะ มี
หลายชนิด เช่น สวติช์เวลา (Time Switch) สวติช์ควบคุมดว้ยแสง (Photo Switch) และสวิตช์ธรรมดา 
เป็นตน้ 

เสาไฟฟ้า หรือ เสาดวงโคม หมายถึง เสาท่ียึดก่ิงโคมและดวงโคมเพื่อให้ไดค้วามสูงตาม
ตอ้งการ อาจจะเป็นเสาของการไฟฟ้าฯ หรือเสาท่ีจดัซ้ือพิเศษพร้อมชุดโคมไฟนั้นๆ  

ความกวา้งของถนน หมายถึง ระยะห่างจากขอบถนน (Kerb) ถึงขอบถนนของอีกฝ่ัง กรณี
ไม่มีทางเทา้ใหน้บัจากแนวเขตท่ีดิน (Property Line) ถึงแนวเขตท่ีดินของอีกฝ่ัง  

การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการโดยค านึงถึงหลกัวิชาการ เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนเป็นส าคญั ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 

 มาตรฐานความส่องสวา่ง ในถนนสายหลกั ถนนสายรอง ทางแยก วงเวยีนท่ีไม่มีสัญญาณไฟ
จราจรประเภทถนน ความส่องสวา่งเฉล่ียวดัในแนวระดบัต ่าสุด (Lux) มีดงัน้ี 

1. ถนนสายหลกั 15  Lux   
2. ถนนสายรอง 10  Lux   
3. ทางแยก  22  Lux 
4. วงเวยีนท่ีไม่มีสัญญาณไฟจราจร 15  Lux    

 
2.5 สภาพทัว่ไปองค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  อ าเภอแคนดง   จังหวดับุรีรัมย์ 

2.5.1 ลกัษณะทีต่ั้ง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝายตั้งอยู่ในเขตอ าเภอแคนดง   จงัหวดับุรีรัมย ์ มีเน้ือท่ี   69  

ตารางกิโลเมตร  หรือ  43,125  ไร่  โดยประมาณ  ห่างจากอ าเภอแคนดง  9  กิโลเมตร  ห่างจาก
อ าเภอสตึก  11  กิโลเมตร ห่างจากจงัหวดับุรีรัมย ์ 43  กิโลเมตร และห่างจากรุงเทพฯ ประมาณ  420  
กิโลเมตร ( องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย, 2552 )  
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2.5.2  อาณาเขต   
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝายมีอาณาเขตติดกบัต าบลใกลเ้คียงดงัรูปท่ี  2.1  
 ทิศเหนือ  ติดกบัต าบลดงพลอง อ าเภอแคนดง 
 ทิศตะวนัออก ติดกบัต าบลนิคม  อ าเภอสตึก 
 ทิศใต ้  ติดกบัต าบลดอนมนต ์ อ าเภอสตึก 
 ทิศตะวนัตก ติดกบัต าบลแคนดง อ าเภอแคนดง 

 
รูปท่ี  2.1   ขอบเขตต าบลหวัฝายและขอบเขตต าบลอ่ืนๆท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
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รูปท่ี  2.2  สายท่ี  1  คือ ถนนลาดยางสายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข  2226 
 

 
 

รูปท่ี  2.3   สายท่ี  2  คือ ถนนถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 
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รูปท่ี  2.4  สายท่ี  3  คือ ถนนลาดยางสายบา้นปอแดง – บา้นโนนส าราญ - ต าบลดงพลอง 
 

 
 

รูปท่ี  2.5  สายท่ี  4  คือ  ถนนลาดยาง สายบา้นวงัน ้าใส – บา้นหนองหญา้คา – ต าบลแคนดง 
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2.5.3 เขตการปกครอง   
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝายมีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นท่ี  1  ต าบล  11  หมู่บา้น  

ไดแ้ก่ 
หมู่ท่ี 1  บา้นโนนส าราญ 
หมู่ท่ี 2  บา้นตะแบง 
หมู่ท่ี 3  บา้นปอแดง 
หมู่ท่ี 4  บา้นหวัฝาย 
หมู่ท่ี 5  บา้นนอ้ยหนองบึง 
หมู่ท่ี 6  บา้นโคกสวา่ง 
หมู่ท่ี 7  บา้นข้ีเหล็ก 
หมู่ท่ี 8  บา้นโนนเขวา 
หมู่ท่ี 9  บา้นหนองหญา้คา 
หมู่ท่ี 10  บา้นป่ามนั 
หมู่ท่ี 11  บา้นวงัน ้าใส 

2.5.4 ประชากร 
จ านวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วนัท่ี  30  เมษายน  2552   ทั้งส้ิน 7,281 คน 

เป็นเพศชายจ านวน  3,624  คน  เพศหญิงจ านวน 3,657  คน  ความหนาแน่นของประชากร  105.52  
คนต่อตารางกิโลเมตร   จ  านวน  1,735     ครัวเรือน 

2.5.5 สภาพเศรษฐกจิ 
  อาชีพหลกัของประชากรในเขตต าบลหวัฝาย  คือ การท าไร่ออ้ย  ท านา  ไร่มนั  สวนขา้วโพด    

สวนยางพารา   หลงัฤดูเก็บเก่ียวจะปลูกผกัสวนครัว  และถัว่ลิสง   
2.5.6 สภาพทางสังคม 

2.5.6.1 การศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    จ  านวน  6  แห่ง  คือ
โรงเรียนบา้นตะแบง  โรงเรียนบา้นปอแดง  โรงเรียนบา้นหวัฝาย  โรงเรียนบา้นโคกสวา่ง  โรงเรียน
บา้นข้ีเหล็ก  และโรงเรียนบา้นหนองหญา้คา 
  สถาบนัและองคก์รทางศาสนา  วดัและส านกัสงฆ ์  จ  านวน  12  แห่ง  คือ  วดัป่าโนนส าราญ  
วดัโยตะแบง  วดัปอแดง  วดัหัวฝาย  ส านกัสงฆ์บา้นน้อยหนองบึง  วดัป่ามนั  วดัโคกสว่าง  วดัป่า
โนนเขวา  วดัธรรมมาภิการาม  ส านกัสงฆคุ์ม้โนนหม่ืน  วดัข้ีเหล็ก    วดัหนองหญา้คา 
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2.5.6.2 สาธารณสุข 
 สถานีอนามยัประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ  านวน 1 แห่ง คือ สถานีอนามยัโคกสวา่ง 

2.5.6.3 การคมนาคม 
 มีเส้นทางคมนาคม  2  เส้นทางหลกั  คือ  ถนนสายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข  2226  
และ ถนน  รพช.  สายจากบา้นหวัฝาย-นาลาว  หมายเลข  3005  

2.5.6.4  การไฟฟ้า 
 มีไฟฟ้าขยายครอบคลุมพื้นท่ี  11  หมู่บา้น  ประชากรมีไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน  และมีไฟฟ้าแสง
สวา่งสาธารณะ  ติดตั้ง  ทั้งหมด  123  จุด  ดงัน้ี 

1. หมู่ท่ี 1 บา้นโนนส าราญ    จ านวน  11  จุด  
2. หมู่ท่ี 2 บา้นตะแบง  จ านวน  11  จุด  
3. หมู่ท่ี 3 บา้นปอแดง  จ านวน  11  จุด  
4. หมู่ท่ี 4  บา้นหวัฝาย  จ านวน  13  จุด  
5. หมู่ท่ี 5  บา้นนอ้ยหนองบึง จ านวน  11  จุด  
6. หมู่ท่ี 6  บา้นโคกสวา่ง จ านวน  11  จุด  
7. หมู่ท่ี 7  บา้นข้ีเหล็ก  จ านวน  11  จุด 
8. หมู่ท่ี 8  บา้นโนนเขวา จ านวน  11  จุด   
9. หมู่ท่ี 9  บา้นหนองหญา้คา จ านวน  11  จุด 
10. หมู่ท่ี 10  บา้นป่ามนั  จ านวน  11  จุด   
11. หมู่ท่ี 11  บา้นวงัน ้าใส จ านวน  11  จุด  

 บริเวณแนวถนนสายหลกั  และทางแยก  มีจุดติดตั้งจ  านวน  53  จุด  และติดตั้งบริเวณแนว
ถนนสายรองจ านวน 70  จุด 

2.5.6.5 แหล่งน า้ธรรมชาติ  
 ล าน ้ า  และล าห้วย  จ  านวน  2  สาย  คือ  ล าน ้ ามูล  ล าห้วยตะโคง  และมี  บึง  หนอง   คลอง  
และอ่ืน  ๆ  จ  านวน  5  แห่ง  คือ  หนองตะแบก  หนองสะเตรา  กุดน ้ าใส  หนองใหญ่  และอ่างเก็บ
น ้าล าตะโคง 

2.5.6.6 แหล่งน า้ทีส่ร้างขึน้ 
 ฝายน ้าลน้    จ านวน 1   แห่ง 
 บ่อน ้าต้ืน    จ านวน 6   แห่ง 
 บ่อโยก     จ านวน 6   แห่ง 
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2.5.6.7 ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่ 
แหล่งน ้าขนาดใหญ่  คือ  ฝายน ้าลน้บา้นหวัฝาย  กั้นล าตะโคง  เหมาะแก่การฟ้ืนฟูพฒันาเป็น

แหล่งท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจในอนาคต  
2.5.7 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

(1) บุคลากร     จ านวน    48    คน 
- ต าแหน่งในส านกังานปลดั   จ านวน       12    คน 
- ต าแหน่งในส่วนโยธา   จ านวน       6    คน 
- ต าแหน่งในส่วนการคลงั   จ านวน       6    คน 
- ต าแหน่งในส่วนการศึกษา   จ านวน    24 คน 

(2) ระดบัการศึกษาของบุคลากร 
- ประถมศึกษา    จ านวน        -    คน 
- มธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อนุปริญญา  จ านวน     14   คน 
- ปริญญาตรี    จ านวน      34   คน 
- ปริญญาโท    จ านวน        -     คน     

(3) รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบล  (ณ    เดือน  กนัยายน  2552) 
         ประจ าปีงบประมาณ  2552     จ  านวน  28,470,236.72    บาท 

- รายไดท่ี้องคก์ารบริหารส่วนต าบล จดัเก็บเอง  จ  านวน       583,904.48    บาท 
- รายไดท่ี้ส่วนราชการต่าง ๆจดัเก็บให ้      จ  านวน    9,444,655.96   บาท 
-  เงินอุดหนุนทัว่ไป     จ  านวน  11,388,626.72   บาท 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    จ  านวน    7,053,049.56 บาท  

2.5.8  ศักยภาพของชุมชนและพืน้ที่ 
(1) การรวมกลุ่มของประชาชน 

- การรวมกลุ่มประเภทกลุ่มอาชีพ  จ านวน              7           กลุ่ม 
- การรวมกลุ่มประเภทกลุ่มออมทรัพย ์ จ านวน              1           กลุ่ม 

(2) แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
- ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  พอ่ชาลี      โมนาติ 
- ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  พอ่ค าเด่ือง      ภาษี 

(3) จุดเด่นของพื้นท่ี 
 โดยสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มบางส่วนท่ีมีแม่น ้าล าตะโคงไหลผา่นสามารถผนัน ้ าข้ึนมาใชใ้น
การเกษตรและยงัมีฝายน ้าลน้กั้นล าตะโคง  ท่ีมีทศันียภาพสวยงามเหมาะสมแก่การพฒันาเป็นแหล่ง 
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ท่องเท่ียว  บางส่วนของพื้นท่ีเป็นท่ีราบสูงเหมาะแก่การปลูกพืชไร่  ประเภท  ออ้ยและยางพารา 
2.5.9 วสัิยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

“  หวัฝายชุมชนเขม้แขง็  สาธารณูปโภคทัง่ถึง  แหล่งน ้าอุดมสมบูรณ์ 
พฒันาสู่การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  และมีคุณภาพชีวิตดี  บนวถีิเศรษฐกิจพอเพียง   ” 

2.5.10  พนัธกจิ 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  มีพนัธกิจท่ีส าคญัและเป็นเป้าหมายในการด าเนินงานดงัน้ี 

- จดัใหมี้การบ ารุงรักษาทางบก 
- จดัใหมี้น ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
- จดัใหมี้และรักษาทางระบายน ้า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า  ทางเดิน 

และท่ี   สาธารณะ  รวมทั้งการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
- บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนทางเดิน 
- คุม้ครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
- ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุ และผูพ้ิการ   
2.5.11 อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  

2.5.11.1 ส านักปลดั  

   มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

- หนา้ท่ีในการบริหารงานทัว่ไป 
- งานธุรการ งานพิมพดี์ด 
- งานการเจา้หนา้ท่ี 
- งานสวสัดิการ 
- งานการประชุม 
- งานเก่ียวกบัการตราขอ้บญัญติัต าบล ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 
- งานนิติการ 
- งานการพาณิชย ์
- งานจดัท าแผนพฒันาต าบล และงานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.5.11.2 ส่วนการคลงั  

   มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
- หนา้ท่ีเก่ียวกบัการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินการตรวจ

เงิน 
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- การหกัภาษีเงินไดแ้ละน าส่งภาษี 
- งานเก่ียวกบัการตดัโอนเงินเดือน 
- งานรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 
- งานขออนุมติัเบิกตดัปีและขยายเวลาเบิกจ่าย 
- งานการจดัท างบ แสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพยสิ์น หน้ีสิน เงินสะสม 
- งานจดัท าบญัชีทุกประเภท 
- งานทะเบียนคุมเงินรายได ้ รายจ่าย 
- งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บมอบหมาย 

2.5.11.3 ส่วนโยธา   

   มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

- หนา้ท่ีเก่ียวกบัการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ อาคาร สะพาน แหล่งน ้า  ฯลฯ 
- งานประมาณการค่าใชจ่้ายตามโครงการ 
- งานควบคุมอาคาร 
- งานการก่อสร้าง 
- งานซ่อมบ ารุงทาง  อาคาร  สะพาน  แหล่งน ้า 
- งานควบคุมการก่อสร้าง 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือไดรั้บมอบหมาย 

2.5.11.4 ส่วนการศึกษา   

   มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

งานบริหารการศึกษา  ไดแ้ก่  การส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และ
ตามอธัยาศยั 

งานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ไดแ้ก่  การส่งเสริม และพฒันาวชิาการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสนบัสนุน
อาหารเสริม  อาหารกลางวนั  พฒันาการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน  ไดแ้ก่  การส่งเสริมสนับสนุนอาหารเสริม   อาหารกลางวนั  
การพฒันากิจกรรมการศึกษา  การจดังานวนัเด็กประจ าปี 

งานศาสนา  วฒันธรรมและประเพณี   ไดแ้ก่   การอนุรักษป์ระเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน  จดั
งานแห่เทียนพรรษา  งานบุญบั้งไฟ 
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งานกีฬาและนนัทนาการ  ไดแ้ก่  การส่งเสริมการเล่นกีฬา  จดังานกีฬากลุ่มโรงเรียนหวัฝาย   
งานกีฬาเยาวชนต าบลหวัฝาย  และงานกีฬา อปท.สัมพนัธ์ อ าเภอแคนดง 
 

2.6 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัความพงึพอใจ 
2.6.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

   ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรู้สึกชอบหรือพอใจในองคป์ระกอบ และส่ิงจูงใจดา้นต่าง   ๆ 
ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการได้  โดยแสดงออกจากพฤติกรรม เช่น สายตา ค าพูด ลกัษณะ
ท่าทาง  เป็นตน้   

 กิติยา  ปรีดีดิลก  (2524) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจวา่ หมายถึง  ความรู้สึกชอบ
หรือพอใจท่ีมีองคป์ระกอบ และส่ิงจูงใจในดา้นต่าง  ๆ   ของงาน  และเขาไดรั้บการตอบสนองความ
ตอ้งการเขาได ้

 หลุย  จ  าปาเทศ  (2533) ไดอ้ธิบายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความตอ้งการไดบ้รรลุ
เป้าหมาย  พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตไดจ้ากสายตาค าพดู  และการแสดงออก 

ชวณีิ  เดชจินดา (2530) กล่าวถึงความพึงพอใจวา่ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคล
ท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือปัจจยัต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของ
บุคคลไดรั้บการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบั 

 ดงันั้น  สรุปไดว้า่  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกในทางบวกหรือความรู้สึกในทางท่ีดี
ต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีท าใหค้วามตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง ความตึงเครียดลดนอ้ยลงรู้สึกเป็น
สุข  และปราศจากความวติกกงัวล 

2.6.2 ลกัษณะของความพงึพอใจ 
คือการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  บุคคล

จ าเป็นตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  และการตอบสนองความตอ้งการของบุคคลดว้ยการ
ตอบโตก้บับุคคลอ่ืนและส่ิงต่าง  ๆ ในชีวิตประจ าวนั  ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์การเรียนรู้ส่ิงท่ี
จะไดรั้บตอบแทนแตกต่างกนั 

ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บจริงใน
สถานการณ์หน่ึง  ความพึงพอใจเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาตามปัจจยัแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึน  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีผนัแปรไดต้ามปัจจยัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัความ
คาดหวงัของบุคคลในแต่ละสถานการณ์   ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีแสดงออกมาในระดบัมาก
นอ้ยได ้ ข้ึนอยูก่บัความแตกต่างของการประเมินส่ิงท่ีไดรั้บจริงกบัส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้
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  นอกจากน้ี  ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะถูกก าหนดจากความรู้สึกของแต่ละ
บุคคล  โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหวา่งผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงและผลตอบแทนท่ีเขามี
ความรู้สึกวา่เขาควรจะไดรั้บแลว้  ถา้หากผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงมากกวา่ผลตอบแทนท่ีเขาคาดว่า
จะได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจข้ึน  ซ่ึงความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้น  
ข้ึนอยูก่บัความยติุธรรมของผลตอบแทน (อจัฉรา  สมสวย, 2545) 

2.6.3 แนวคิดเกีย่วกบัการให้บริการ 
  การใหบ้ริการ  เป็นหนา้ท่ีหลกัส าคญัในการบริการงานในภาครัฐ  โดยเฉพาะงานท่ีจะตอ้งมี
การติดต่อสัมพนัธ์กบัประชาชนโดยตรง  โดยหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีหนา้ท่ีในการส่ง
ต่อการบริการ (Delivery Service) ใหแ้ก่ผูรั้บบริการ  กล่าวคือ  คุณค่าประการแรกของการบริการงาน
รัฐกิจทั้งหมดคือ  การปฏิบติังานดว้ยการให้บริการท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจซ่ึงมีลกัษณะส าคญั  5 
ประการ คือ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั (Equivalent Service)  การให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทนัเวลา (Timely Service)  การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ (Ample Service)  การให้บริการอยา่งต่อเน่ือง 
(Continuous Service)  และการให้บริการอยา่งกา้วหน้า (Progressive Service)  (John D. Millett, 
1951 ) 

2.6.4 ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ หมายถึง  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขา้มารับบริการ
สัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ  โดยเก่ียวข้องกับทศันคติของคนท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ท่ีผูรั้บบริการเขา้ไปใชบ้ริการในสถานบริการนั้น และประสบการณ์นั้นไดเ้ป็นไปตาม
ความคาดหวงัของผูรั้บบริการมากนอ้ยเพียงใด 

2.6.5 เกณฑ์ในการพจิารณาคุณภาพของบริการ 
   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการบริการ (สมิต สัชฌุกร, 
2546)  ดงัน้ี 

รูปธรรม (Tangible)  หมายถึง  ลกัษณะทางกายภาพของการบริการท่ีผูรั้บบริการไดรั้บ  ท า
ใหเ้ขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดงักล่าวได ้

  ความไวว้างใจ (Reliability)  หมายถึง  ผูรั้บบริการเล็งเห็นถึงความสม ่าเสมอ  และความถูก
ตอ้งในการใหบ้ริการ  รวมทั้งประสิทธิภาพของพนกังานท่ีใหบ้ริการ 

 การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness)  หมายถึง  ผูใ้ชบ้ริการจะค านึงถึงเวลาและ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผูใ้ห้บริการว่า  ตรงจุดหรือดีกว่าตามท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ
หรือไม่ 
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ความมัน่ใจได ้(Assurance)  หมายถึง  ผูรั้บบริการจะมองถึงความรู้  ความช านาญ  หรือ
ความสามารถของบุคลากร  ซ่ึงเป็นผลท่ีจะสร้างความมัน่ใจ  รวมทั้งความไวว้างใจในกาบริการนั้น 

ความเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)  หมายถึง  ผูรั้บบริการจะพิจารณาถึงความ
สะดวกดา้นเวลา  สถานท่ี  ท าเลท่ีตั้ง  ตลอดจนความพยายามของพนกังานท่ีจะเขา้ใจถึงความตอ้งการ
ของผูบ้ริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 

2.6.6 การวดัความพงึพอใจทีม่ีต่อการบริการ 
   ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการจะเกิดข้ึนหรือไม่นั้นจะตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของการ
ให้บริการขององค์กร  ประกอบกบัระดบัความรู้สึกของผูม้ารับบริการของแต่ละบุคคล หากจะวดั
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสามารถท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 

การใชแ้บบสอบถาม  ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายวิธีหน่ึง  โดยการขอความร่วมมือ
จากกลุ่มบุคคลท่ีต้องการ  สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนดค าตอบไวใ้ห้
เลือกตอบหรือเป็นค าตอบอิสระ  เช่น  ลกัษณะของการให้บริการ  สถานท่ีให้บริการ  บุคลากรท่ี
ใหบ้ริการ เป็นตน้ 

การสัมภาษณ์  เป็นวิธีการท่ีตอ้งอาศยัเทคนิคและความช านาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ท่ีจะจูง
ใจใหผู้ถู้กสัมภาษณ์ตอบค าถามใหต้รงกบัขอ้เทจ็จริง 

การสังเกต  เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ  ขณะรับบริการ  และ
หลงัจากการไดรั้บบริการแลว้  เช่น  การสังเกตกิริยาท่าทาง  การพูด  สีหนา้  และความถ่ีของการมา
ขอรับการบริการ  เป็นตน้  ผูว้จิยัจะตอ้งกระท าอยา่งจริงจงัและมีแบบแผนท่ีแน่นอน  (ชานนัท ์ ถา้คู่, 
2545) 
   ความพึงพอใจในการบริการมีความส าคญัต่อการด าเนินงานบริการให้สามารถเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงลกัษณะทัว่ไปมีดงัน้ี  

1) ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
ส่ิงหน่ึงส่ิงใด  บุคคลจ าเป็นตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  การตอบสนอง
ความตอ้งการส่วนบุคคลดว้ยการโตต้อบกบับุคคลอ่ืน และส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั  
ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์การเรียนรู้ส่ิงท่ีจะได้รับตอบแทนแตกต่างกนัไป  ใน
สถานการณ์การบริการก็เป็นเช่นเดียวกนับุคคลรับรู้หลายส่ิงหลายอย่างเก่ียวกบัการ
บริการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการหรือคุณภาพของการบริการ ซ่ึง
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการสัมผสับริการต่าง  ๆ หากเป็นไปตามความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ โดยท าให้ผูรั้บบริการไดรั้บส่ิงท่ีคาดหวงัก็ยอ่มก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและ
พึงพอใจ 
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2)  ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บ
จริงในสถานการณ์บริการก่อนท่ีประชาชนจะมาใชบ้ริการใดก็ตามมกัจะมี 

 
2.7 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 วรนุช  บวรนนัทเดช (2546)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของหน่วย
บริการปฐมภูมิเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  โดยเลือกประชากรในแขวงกระทุ่มราย แขวงโคก
แฝดแขวงคลองสิบ และแขวงล าผกัชี เป็นกลุ่มตวัอย่าง ใช้แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติร้อยละไคสแควร์ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ พบวา่  ประชาชนมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ในด้านบริการหลกั  การให้ค  าปรึกษา  และบริการก่อนกลบับา้น  
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อบริการ  ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา  รายได ้ และ
เขตท่ีอยู่อาศยัของประชาชนท่ีมารับบริการ  และได้ให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  คือ  หน่วยงานควร
ก าหนดมาตรฐานบริการให้เหมาะสมกบัพื้นท่ี  มีการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีเนน้บริการเชิงรุกเขา้สู่ชุมชน  ดา้นการส่งต่อ/เยีย่มบา้น  และดา้นกิจกรรมในชุมชน 
 สุรชยั  รัชตประทาน (2546)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของส านกังาน
ท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่  สาขาสารภี  โดยเลือกประชากรจากกลุ่มตวัอย่าง ใช้แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมาก  ทั้งในดา้นการ
ปฏิบติังาน  การปฏิบติัตน    และการใหค้  าแนะน าปรึกษาของเจา้หนา้ท่ี  ส่วนดา้นท่ีประชาชนมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดคือ  สถานท่ีและบริเวณโดยรอบมีความสะดวกสบาย  ขั้นตอนในการรับบริการ  
ระยะเวลาในการรับบริการ  กฎระเบียบท่ีใช้  ค่าธรรมเนียมท่ีช าระ  ในขณะท่ีด้านอัตราก าลัง
เจา้หนา้ท่ี  และการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง  นอกจากน้ีผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะคือ  ควรน าระบบเทคโนโลยีสมยัใหม่มาช่วยในการ
บริการประชาชน  ตลอดจนพฒันาเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายใหส้ามารถท างานทดแทนกนัได ้ ปรับปรุงระบบ
การบริการประชาชนใหเ้กิดความสะดวก  รวดเร็ว  ดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชน   
 
2.8 แนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  สามารถสรุปเป็นแนวคิดไวส้องแนวคิดซ่ึง
แนวคิดท่ีหน่ึงจะน ามาประยุกตใ์ชก้บังานแบบสอบถามงานวิจยัในคร้ังน้ี   แนวคิดท่ีสองน าขอ้มูลท่ี
สรุปผลจากแบบสอบถาม  เลือกถนนสายหลกัท่ีชาวบา้นใช้สัญจรไปมามากท่ีสุด   เสนอจุดติดตั้ง
ดวงโคมไฟฟ้าแสงสวา่ง เพิ่มเติมโดยไม่เกินโควตา้การใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายร้อยละ 10 ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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2.8.1 ตัวแปรต้น 

  สถานภาพคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และถนนสายหลกัท่ีใชส้ัญจร
ไดแ้ก่ 

(1) เพศ 
(2) อาย ุ
(3) สถานะภาพ 
(4) การศึกษา 
(5) อาชีพ 
(6) รายได ้
(7) ถนนสายหลกัท่ีใชส้ัญจร 
2.8.2 ตัวแปรตาม   

  ความพึงพอใจในการด าเนินการ  งานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะในแนวถนน สายหลกั ทั้ง  4 
สาย   สายท่ี  1  คือ ถนนลาดยางสายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข  2226    สายท่ี  2  คือ 
ถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  สายท่ี  3  คือ ถนนลาดยางสายบา้นปอแดง – 
บา้นโนนส าราญ - ต าบลดงพลอง  สายท่ี  4  คือ  ถนนลาดยาง สายบา้นวงัน ้ าใส – บา้นหนองหญา้คา 
- ต าบลแคนดง   แบ่งออกเป็น  4  ขอ้และการซ่อมแซมแกไ้ข อีก  1 ขอ้  รวมแบ่งออกเป็นทั้งหมด  5  
ขอ้  คือ 

(1) ความพึงพอใจดา้น  สถานท่ี  จุดติดตั้ง  ถนนสายหลกั  (1)  
(2) ความพึงพอใจดา้น  สถานท่ี  จุดติดตั้ง  ถนนสายหลกั  (2)  
(3) ความพึงพอใจดา้น  สถานท่ี  จุดติดตั้ง  ถนนสายหลกั  (3)  
(4) ความพึงพอใจดา้น  สถานท่ี  จุดติดตั้ง  ถนนสายหลกั  (4)  
(5) ความพึงพอใจดา้นการซ่อมแซมแกไ้ขไฟฟ้าแสงสวา่ง 

 
2.9 ทฤษฎีของ Taro Yamane 
  ทฤษฎี  Taro Yamane  ได้ถูกน ามาวิเคราะห์หาจ านวนขนาดของกลุ่มตวัอย่างจาก
ประชากรทั้งหมดท่ีท าการส ารวจ  และใช้วิธีน้ีสุ่มหาตวัอยา่งประชากรอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อให้ได้
จ  านวนกลุ่มตวัอย่างจากแต่ละหมู่บา้นท่ีเหมาะสม โดยได้ก าหนดความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม
ตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดระหวา่งค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ  0.05  ดงัสมการต่อไปน้ี    
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     n  =   
 
  เม่ือ n คือ จ านวนขนาดตวัอยา่งประชาชนท่ีตอ้งการ 
   N คือ จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (0.05) 
 
2.10 ทฤษฎีของโปรแกรม SPSS 

ปิยะพงษ์ กิตติคุณธาดา (2547)  ไดอ้ธิบายโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS หลายประการ ดงัน้ี 
SPSS ยอ่มาจาก Statistical Package for the Social Sciences เป็นโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมา ตั้งแต่สมยั
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคลยงัไม่มี ดงันั้น  ลกัษณะการท างานในรุ่นแรก  ๆจะยืนอยูบ่นรากฐานของการ
ท างานแบบดั้งเดิม กล่าวคือ ผูใ้ช้จะตอ้งพิมพค์  าสั่งลงในบตัรเจาะรูแลว้ส่งให้ผูคุ้มเคร่ืองเป็นคน
จดัการท างานต่อ แต่เม่ือมีการพฒันาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ข้ึน SPSS ก็ไดพ้ฒันาโปรแกรม
ส าหรับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  โดยออก  SPSS รุ่น pc ท่ีเรียกวา่ SPSS/PC+ และเน่ืองจากไมโคร 
คอมพิวเตอร์รุ่นแรก ๆ นิยมใชร้ะบบปฏิบติัการ MS-DOS ซ่ึงยงัมีลกัษณะการท างานคลา้ยกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe) เพียงแต่ในส่วนค าสั่ง SPSS ท่ีเขียนเสร็จแทนท่ีจะใช้บตัร 
เจาะรูแลว้ส่งใหผู้คุ้มเคร่ืองเป็นคนสั่งงานต่อ ผูใ้ชจ้  าเป็นจะตอ้งพิมพข์อ้มูลลงในแผน่ขอ้มูลแทนการ
ใชบ้ตัรเจาะรูและแทนท่ีจะส่งให้ผูคุ้มเคร่ืองเป็นคนช่วยท าต่อ ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าเองทั้งหมด  ในปัจจุบนั
ระบบปฏิบติัการมีแนวโนม้ท่ีเปล่ียนไปจาก MS-DOS เป็น WINDOWS ดว้ยเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
ดงันั้น  จึงไดพ้ฒันาโปรแกรม SPSS ภายใต ้ WINDOWS ท่ีเรียกวา่ SPSS FOR WINDOWS ข้ึน และ
เน่ืองจากลกัษณะการท างานบน MS-DOS และ WINDOWS มีแนวความคิดท่ีต่างกนั กล่าวคือ  การ
ท างานบน MS-DOS  จะยืนอยู่บนรากฐานของตวัอกัษรและการท างานของซอฟต์แวร์จะไม่มีการ
แลกขอ้มูลระหวา่งกนั (ถา้จะมีการแลกขอ้มูลระหวา่งกนัก็ท าไดย้าก) แต่ส าหรับ WINDOWS แลว้จะ
ท างานอยูบ่นรากฐานของกราฟฟิกส์ และมีการแลกขอ้มูลขอ้มูลระหวา่งซอฟตแ์วร์ต่างชนิดท่ีท างาน
อยูภ่ายใต ้ WINDOWS เม่ือ WINDOWS มีจุดเด่นท่ีต่างกนัออกไปจาก MS-DOS ดงันั้น SPSS ท่ี
พฒันาบน WINDOWS จึงมีลกัษณะเด่นท่ีต่างจาก  SPSS/PC+ ก็คือ ใชก้ราฟฟิกท่ีดีข้ึนมีการท างาน
ระหวา่งซอฟตแ์วตท่ี์อยูบ่น WINDOWS ค าสั่งท่ีใชง่้ายข้ึน แต่ใหร้ายละเอียดมากข้ึนกวา่เดิม 
 โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS   ส าหรับ  WINDOWS  ซ่ึงไดเ้ลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis)  ไดแ้ก่  อตัราส่วนร้อยละ (Percentage)  ค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าเฉล่ียเลข
คณิต (Arithmetic Mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เพื่อวดัค่าเฉล่ียและ
การกระจายของขอ้มูล  และน าเสนอในรูปตารางพร้อมกบัการพรรณนาประกอบ   

N 

1 + N(e)
2
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการท าโครงงาน 

 
  การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล  
หัวฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อให้วตัถุประสงค์ดงักล่าวส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ใน
การศึกษาน้ีจึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ข้อมูลประชากร 

 ประชากรในพื้นท่ีศึกษา  คือ  ประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นหมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ท่ี 11  ในเขตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ เป็นผูท่ี้มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง จ  านวนทั้งหมด  5,133  คน   

 
3.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา  
  เน่ืองจากประชากรท่ีศึกษามีจ านวนมาก  ดงันั้นจึงไดน้ าวิธีของ Taro Yamane  เพื่อหา
จ านวนขนาดกลุ่มตวัอย่างจากประชาชนทั้งหมด  โดยได้ก าหนดความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม
ตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดระหวา่งค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ  0.05  ดงัสมการ  3.1 
 
     n  =        (3.1) 
 
 เม่ือ n คือ จ านวนขนาดตวัอยา่งประชาชนท่ีตอ้งการ 
   N คือ จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (0.05) 
 
  แทนค่า     n  =     =  371.08  หรือ  371 คน 
 
   อยา่งไรก็ตาม  เพื่อให้ผลการศึกษาท่ีไดรั้บจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มมาสามารถใชอ้ธิบายกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และเพื่อเป็นการเพิ่มความเท่ียงตรงของขอ้สรุปท่ีจะไดรั้บจาก
ตวัอยา่ง  จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการสุ่มตวัอยา่งประชาชนอยา่งเป็นสัดส่วน  เพื่อจะไดเ้ป็นการกระจาย

N 

1 + N(e)
2
 

5,133 
1 + 5,133(0.05)2 
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กลุ่มตวัอย่างให้ครอบคลุมทัว่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  และไม่ให้มีการกระจุกตวัอยู่ใน
เขตพื้นท่ีหมู่บา้นใดพื้นท่ีหมู่บา้นหน่ึงมากเกินไป 
 
3.3 วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งจากประชากรโดยด าเนินการดงัน้ี 

- ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้  านวนตวัอยา่ง  371  ตวัอยา่ง  
จากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามวธีิของ  Taro Yamane  

- ท าการสุ่มใหก้ระจายไปตามหมู่บา้นต่างๆ ตามสัดส่วน  ดงัแสดงในตาราง 3.1  ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 3.1  จ  านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของประชาชน จ าแนกตามเขตท่ีอยูอ่าศยัท่ีสุ่มได ้
 

ช่ือหมู่บ้าน ประชากร (คน) สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
บา้นโนนส าราญ      หมู่  1
บา้นตะแบง             หมู่  2 
บา้นปอแดง             หมู่  3
บา้นหวัฝาย              หมู่  4 
บา้นนอ้ยหนองบึง   หมู่  5 
บา้นโคกสวา่ง         หมู่  6
บา้นข้ีเหล็ก             หมู่  7 
บา้นโนนเขวา         หมู่  8 
บา้นหนองหญา้คา  หมู่  9
บา้นป่ามนั              หมู่  10 
บา้นวงัน ้าใส           หมู่  11 

286 
492 
235 
484 
641 
641 
393 
515 
673 
387 
386 

5.57 
9.59 
4.57 
9.43 
12.49 
12.49 
7.66 
10.03 
13.11 
7.54 
7.52 

21 
36 
17 
35 
46 
46 
28 
37 
49 
28 
28 

รวม 5,133 100.00 371 
 

หลงัจากท าการก าหนดขนาดตวัอย่างของแต่ละเขตพื้นท่ีไดแ้ลว้  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จะสุ่มประชากรในแต่ละเขตพื้นท่ีโดยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ทั้งน้ี 
เพราะประชากรมีจ านวนมากและมีเขตพื้นท่ีกวา้ง 
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3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูลลกัษณะของเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  เป็นแบบสอบถาม ( Questionnaire )  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  3  ตอน  

ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย  
ขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ  อายุ  สถานะภาพ   การศึกษา  อาชีพ รายได้  และถนนสายหลกัท่ีใช้สัญจรมี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Check List )  รวมจ านวน  7  ขอ้ 

ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  ในแนวถนน สายหลัก ทั้ง  4 สาย  แบ่ง
ออกเป็น  4  ขอ้และการซ่อมแซมแกไ้ข อีก  1 ขอ้  รวมแบ่งออกเป็นทั้งหมด  5  ขอ้    รวมจ านวน  
25  ขอ้  ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ( Rating scale )  5  ระดบั คือ  มากท่ีสุด  
มาก   ปานกลาง  นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของการตอบค าถามของกลุ่ม
ตวัอยา่งดงัน้ี  
  ความพึงพอใจมากท่ีสุด   ก าหนดให ้  5  คะแนน 
  ความพึงพอใจมาก   ก าหนดให ้  4  คะแนน 
  ความพึงพอใจปานกลาง  ก าหนดให ้  3  คะแนน 
  ความพึงพอใจนอ้ย   ก าหนดให ้  2  คะแนน 
  ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด   ก าหนดให ้  1  คะแนน 

 
  การแปลค่าช่วงคะแนนมีเกณฑ์การแปลค่า  ด้วยการหาค่าพิสัยของคะแนนเฉล่ีย  โดย
ค านวณช่วงกวา้งอนัตรภาคชั้นเป็น 5  ระดบั  ใชว้ธีิการค านวณของ John  Best ( 1977) ดงัน้ี 
 
 ช่วงกวา้งระหวา่งระดบั (Range)  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด   =  5  -  1  = 0.8  
        จ านวนระดบัชั้น         5 
 
จากเกณฑด์งักล่าวผูว้จิยัไดก้  าหนดการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย   4.21-5.00  หมายถึง    ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
   คะแนนเฉล่ีย   3.41-4.20  หมายถึง     ความพึงพอใจในระดบัมาก 
   คะแนนเฉล่ีย   2.61-3.40  หมายถึง     ความพึงพอใจในระดบักลาง 
   คะแนนเฉล่ีย   1.81-2.60  หมายถึง     ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
   คะแนนเฉล่ีย   1.00-1.80  หมายถึง     ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  ลกัษณะค าถามเป็นปลายเปิด ( Open 
Form ) 

3.4.1 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล  จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ

งานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร  บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามกรอบแนวคิดและวตัถุประสงค์
ของการวิจยั  เพื่อน ามาใช้เป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถาม  การศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
หวัฝาย   

2. สร้างแบบสอบถามศึกษาเพื่อวดัความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย   

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความ
ถูกตอ้งแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข 

4. น าแบบสอบถามท่ีได้จากการตรวจสอบ  แก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  แล้วน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน  จนสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลได ้

 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบั ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ท าหนังสือขอความร่วมมือไปยงัก านัน ผูใ้หญ่บ้าน รวมทั้ งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวฝาย  เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการแจก
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม 

2. แจกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ให้ประชาชน แต่ละหมู่บา้นจนครบ ตาม
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งภายในกลางเดือนมกราคม พ.ศ.  2554  

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองและตรวจความสมบูรณ์การตอบของแบบสอบถาม 

 
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ขอ้มูลการส ารวจในคร้ังน้ีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for windows  ซ่ึงไดเ้ลือกใชส้ถิติเชิง 
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พรรณนา (Descriptive Analysis)  ไดแ้ก่  อตัราส่วนร้อยละ (Percentage)  ค่าความถ่ี (Frequency)  
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เพื่อวดั
ค่าเฉล่ียและการกระจายของขอ้มูล  และน าเสนอในรูปตารางพร้อมกบัการพรรณนาประกอบ  เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหวัฝาย   อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์

3.6.1 การประเมินผล 
   ส าหรับขอ้มูลระดบัความพึงพอใจ  ไดท้  าการหาค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเป็นรายกลุ่ม  
โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาเก่ียวกบัระดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
   ระดบัค่าเฉล่ีย   4.21-5.00  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   ระดบัค่าเฉล่ีย   3.41-4.20  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
   ระดบัค่าเฉล่ีย   2.61-3.40  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ระดบัค่าเฉล่ีย   1.81-2.60  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
   ระดบัค่าเฉล่ีย   1.00-1.80  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัควรปรับปรุง 
  ในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย   อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมยน์ั้น  ได้ก าหนด
เกณฑใ์นการค านวณค่าคะแนนร้อยละ  โดยคิดจากค่าคะแนนเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจในการ
ให้บริการท่ีได้จากกลุ่มตวัอย่างประชาชน  และน าค่าคะแนนเฉล่ียท่ีไดม้าเทียบหาค่าร้อยละจาก
คะแนนเตม็ของแต่ละหวัขอ้   
   ส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากค าถามปลายเปิดไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด  และด าเนินการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการจดัจ าแนกประเภทขอ้ความท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัให้อยูใ่น
ประเภทเดียวกนั  จากนั้นวเิคราะห์เน้ือหาของขอ้มูลและน าเสนอในรูปของผลการวจิยั 
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บทที ่4 
ผลการทดลองและวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหวัฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์  น าเสนอตามล าดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 ข้อมูลทัว่ไป ของกลุ่มตัวอย่าง   
 ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบั  เพศ  อายุ  สถานภาพ  การศึกษา  อาชีพ  รายได ้ และถนนสาย
หลกัท่ีใชส้ัญจร  ดงัตารางท่ี  4.1 
 
ตารางท่ี   4.1  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป (n = 371) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
          ชาย 
          หญิง 
อายุ  

 
210 

    161 

 
56.60 
43.40 
 

          18 -  30 ปี  63 17.00 
          31 – 40 ปี 146 39.40 
          41 – 50 ปี  59 15.90 

          51 - 60  ปี 101 27.20 
          61 ปี ข้ึนไป    2       0.50 

สถานภาพสมรส   
          โสด 
          สมรส 
          หยา่ร้าง/ม่าย/แยกกนัอยู ่  

  95 
248 

      28  

25.60 
    66.80                                            

7.60 
ระดับการศึกษา   
          ประถมศึกษา 227 62.18 
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ตารางท่ี   4.1   (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
          มธัยมศึกษา/ปวช.  93 24.05 
          ปวส./อนุปริญญา  35   9.43 
          ปริญญาตรีข้ึนไป  16   4.34 
อาชีพ   
          รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน   42 11.32 
          คา้ขาย   40 10.78 
          ประกอบอาชีพส่วนตวั   30   8.08 
          เกษตรกร 214 57.69 
          รับจา้ง   45 12.13 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน(บาท)     
          ต  ่ากวา่ 3,000  81 21.92 
          3,001 -  5,001 145 38.98 
          5,001 - 10,000   25   6.70 
          10,001 - 15,000   55 14.80 
          15,001 - 20,000   31   8.40 
          มากกกวา่ 20,000   34   9.20 
ถนนสายหลกัทีใ่ช้สัญจรบ่อยทีสุ่ด   
         ถนนลาดยาง สายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา หมายเลข   
         2226   

103 27.76 

          ถนนลาดยาง สายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   180 48.53 
          ถนนลาดยางสายบา้นปอแดง – บา้นโนนส าราญ – ต าบล 

          ดงพลอง 
53 14.28 

          ถนนลาดยางสายจากบา้นวงัน ้าใส – บา้นหนองหญา้คา  – 
          แคนดง 

35 9.43 
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 จากตารางท่ี  4.1  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ 56.6  มีอายุ  31-40 ปี  
ร้อยละ 39.4 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 66.8  จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 62.18 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ 57.69  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 3,001- 5,000 บาท  ร้อยละ 38.98 
และสัญจรในถนนลาดยาง สายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  ร้อยละ 48.53 
 
4.2 ความพงึพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
 ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลหวัฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ดงัตารางท่ี  4.2  ถึง ตารางท่ี  4.7   
 
ตารางท่ี   4.2   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  กลุ่มตวัอยา่งโดยรวม 
   

ความพงึพอใจ X  S.D แปลผล 
1. สถานท่ี  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 1 ) 3.33 0.50 ปานกลาง 
2. สถานท่ี  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 2 ) 3.23 0.46 ปานกลาง 

3. สถานท่ี  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 3 ) 3.42 0.46 มาก 

4. สถานท่ี  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 4 ) 3.25 0.47 ปานกลาง 

5. การซ่อมแซมแกไ้ขไฟฟ้าแสงสวา่ง 3.56 0.48 มาก 

รวม 3.36     0.35 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.2  พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ อยู่ในระดบัปาน
กลาง ( X  = 3.36 , S.D = 0.35)  โดยดา้นท่ีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสวา่ง
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย ในระดบัมาก ไดแ้ก่   การซ่อมแซมแกไ้ขไฟฟ้าแสง
สวา่ง ( X  = 3.56 , S.D = 0.48)  และการให้บริการงานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลหวัฝาย  ณ  สถานท่ี  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 3 ) หรือ ถนนลาดยางบา้นปอแดง – 
บา้นโนนส าราญ – ต าบลดงพลอง ( X  = 3.42 , S.D = 0.46)  และดา้นท่ีคะแนนเฉล่ียของความพึง
พอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย น้อยท่ีสุด คือ  การ
ใหบ้ริการงานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  ณ  สถานท่ี  จุดติดตั้ง 
ถนนสายหลกั ( 2 ) หรือ ถนนลาดยาง สายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  ( X  = 3.23 , S.D 
= 0.46)   
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ตารางท่ี   4.3   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ จุดติดตั้ ง ถนนสายหลัก ( 1 ) หรือ  ถนนลาดยางสายสตึก-พิมาย-
นครราชสีมา  หมายเลข  2226   

 

สถานที ่ จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 1 ) X  S.D แปลผล 
1. ถนนสายหลกั ( 1 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งมี 
     ความสวา่งพอเพียง 

3.56 0.82 มาก 

2. ตามถนนสายหลกั ( 1 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าแสง  
สวา่งเพิ่มเติมใหมี้ความสวา่งพอเพียง 

3.44 0.77 มาก 

3. ถนนสายรองท่ีแยกจากถนนสายหลกั ( 1 ) 
    มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง 

3.21 0.56 ปานกลาง 

4.  บริเวณทางแยก ถนนสายหลกั ( 1 ) มีการติดตั้ง   
ไฟฟ้า  แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง 

3.22 0.60 ปานกลาง 

5. ถนนสายหลัก ( 1 ) ควรมีการติดตั้ งไฟฟ้าแสง
สวา่งใหมี้ความสวา่งพอเพียงครบทุกทางแยก 

3.23 0.59 
 

ปานกลาง 

รวม 3.33 0.50 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  4.3  พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ณ  สถานท่ี  จุด
ติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 1 )  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.33 , S.D = 0.50)  โดยประเด็นท่ีคะแนน
เฉล่ียของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย ณ  
สถานท่ี  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 1 )  สูงสุด  คือ  ถนนสายหลกั ( 1 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งมี
ความสวา่งพอเพียง ( X  = 3.56 , S.D = 0.82)  รองลงมา  คือ  การติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งเพิ่มเติมให้มี
ความสวา่งพอเพียง  ( X  = 3.44 , S.D = 0.77)    และดา้นท่ีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่องาน
ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย ณ  สถานท่ี  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั 
( 1 ) น้อยท่ีสุด คือ  ถนนสายรองท่ีแยกจากถนนสายหลกั ( 1 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างมีความ
สวา่งพอเพียง ( X  = 3.21 , S.D = 0.56)   
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ตารางท่ี   4.4   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 2 ) หรือถนนลาดยาง บา้นหัวฝาย - นาลาว  
หมายเลข  3005   

 

สถานที ่ จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 2 ) X  S.D แปลผล 
1. ถนนสายหลกั ( 2 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งมี 
    ความสวา่งพอเพียง 

3.21 0.49 ปานกลาง 

2. ตามถนนสายหลกั ( 2 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าแสง 
สวา่งเพิ่มเติมใหมี้ความสวา่งพอเพียง 

3.23 0.53 ปานกลาง 

3.  ถนนสายรองท่ีแยกจากถนนสายหลกั ( 2 ) 
    มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง 

3.22 0.53 ปานกลาง 

4.  บริเวณทางแยก ถนนสายหลกั ( 2 ) มีการติดตั้ง
ไฟฟ้า  แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง 

3.24 0.57 ปานกลาง 

5. ถนนสายหลัก ( 2 ) ควรมีการติดตั้ งไฟฟ้าแสง
สวา่งใหมี้ความสวา่งพอเพียงครบทุกทางแยก 

3.25 0.62 
 

ปานกลาง 

รวม 3.23 0.46 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.4   พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ณ    สถานท่ี  จุด
ติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 2 )  ถนนลาดยาง บา้นหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( X  = 3.23 , S.D = 0.46 )  โดยประเด็นท่ีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย ณ  สถานท่ี  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 2 )  
สูงสุด  คือ  ถนนสายหลกั ( 2 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งให้มีความสวา่งพอเพียงครบทุกทางแยก 
( X  = 3.25 , S.D = 0.62)  รองลงมา  คือ  มีการติดตั้งไฟฟ้า  แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง ( X  = 
3.24 , S.D = 0.57)    และดา้นท่ีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย ณ  สถานท่ี  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 2 ) นอ้ยท่ีสุด คือ ถนน
สายรองท่ีแยกจากถนนสายหลกั ( 2 )  มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง ( X = 3.21 ,   
S.D = 0.49)   
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ตารางท่ี  4.5   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 3 )    หรือถนนลาดยางบา้นปอแดง – บา้นโนน
ส าราญ – ต าบลดงพลอง 

 

สถานที ่ จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 3 ) X  S.D แปลผล 
1. ถนนสายหลกั ( 3 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งมี 
    ความสวา่งพอเพียง 

3.38 0.73 ปานกลาง 

2. ตามถนนสายหลกั ( 3 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สวา่งเพิ่มเติมใหมี้ความสวา่งพอเพียง 

3.32 0.67 ปานกลาง 

3.  ถนนสายรองท่ีแยกจากถนนสายหลกั ( 3 ) 
    มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง 

3.47 0.59 มาก 

4.  บริเวณทางแยก ถนนสายหลกั ( 3 ) มีการติดตั้ง
ไฟฟ้า  แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง 

3.55 0.61 มาก 

5. ถนนสายหลัก ( 3 ) ควรมีการติดตั้ งไฟฟ้าแสง
สวา่งใหมี้ความสวา่งพอเพียงครบทุกทางแยก 

3.37 0.81 
 

ปานกลาง 

รวม 3.42 0.46 มาก 

 
 จากตารางท่ี  4.5   พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ณ ถนนสายหลกั ( 3 
) หรือถนนลาดยางบา้นปอแดง – บา้นโนนส าราญ – ต าบลดงพลอง อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.42 , 
S.D = 0.46)  โดยประเด็นท่ีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย ณ  สถานท่ี  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 3 )  สูงสุด  คือ  บริเวณทาง
แยก ถนนสายหลกั ( 3 ) มีการติดตั้งไฟฟ้า  แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง ( X  = 3.55 , S.D = 0.61)  
รองลงมา  คือถนนสายรองท่ีแยกจากถนนสายหลกั ( 3 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างมีความสว่าง
พอเพียง ( X  = 3.47 , S.D = 0.59)    และดา้นท่ีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสง
สวา่งสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย ณ  สถานท่ี  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 3 )นอ้ย
ท่ีสุด คือ  ถนนสายรองท่ีแยกจากถนนสายหลกั ( 3 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งเพิ่มเติมให้มีความ
สวา่งพอเพียง ( X  = 3.32 , S.D = 0.67)   
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ตารางท่ี 4.6   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 4 ) หรือถนนลาดยาง สายบา้นวงัน ้ าใส – บา้น
หนองหญา้คา - แคนดง 

 

สถานที ่ จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 4 ) X  S.D แปลผล 
1. ถนนสายหลกั ( 4 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งมี 
    ความสวา่งพอเพียง 

3.26 0.63 ปานกลาง 

2. ตามถนนสายหลกั ( 4 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สวา่งเพิ่มเติมใหมี้ความสวา่งพอเพียง 

3.29 0.62 ปานกลาง 

3.  ถนนสายรองท่ีแยกจากถนนสายหลกั ( 4 ) 
     มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง 

3.30 0.64 ปานกลาง 

4.  บริเวณทางแยก ถนนสายหลกั ( 4 ) มีการติดตั้ง
ไฟฟ้า  แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง 

3.19 0.50 ปานกลาง 

5. ถนนสายหลัก ( 3 ) ควรมีการติดตั้ งไฟฟ้าแสง
สวา่งใหมี้ความสวา่งพอเพียงครบทุกทางแยก 

3.19 0.58 
 

ปานกลาง 

รวม 3.25 0.47 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  4.6  พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ณ ถนนสายหลกั ( 4 
) หรือ   ถนนลาดยางสายบา้นวงัน ้าใส – บา้นหนองหญา้คา –  แคนดง อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 
3.25 , S.D = 0.47)  โดยประเด็นท่ีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหวัฝาย ณ  สถานท่ี  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 4 )  สูงสุด  คือ  ถนน
สายรองท่ีแยกจากถนนสายหลกั ( 4 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง ( X  = 3.30 ,    
S.D = 0.64)  รองลงมา  คือ  ตามถนนสายหลกั ( 4 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งเพิ่มเติมให้มีความ
สวา่งพอเพียง ( X  = 3.29 , S.D = 0.62)    และดา้นท่ีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย ณ  สถานท่ี  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 4 )  
นอ้ยท่ีสุด คือ  บริเวณทางแยก ถนนสายหลกั ( 4 ) มีการติดตั้งไฟฟ้า  แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง
( X  = 3.19 , S.D = 0.50 )   
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ตารางท่ี   4.7   ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ ดา้นการซ่อมแซม แกไ้ขไฟฟ้าแสงสวา่ง  

 

          การซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง X  S.D แปลผล 
1. เจา้หนา้ท่ีรับแจง้เร่ืองการซ่อมแซมแกไ้ขไฟฟ้า 
    แสงสวา่ง   ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร 

3.48 0.67 มาก 

2. ขั้นตอนในการรับแจง้เร่ืองการซ่อมแซมแกไ้ข 
    ไฟฟ้าแสงสวา่งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย 

3.53 0.65 มาก 

3. ขั้นตอนในการแจง้ผลการซ่อมแซมแกไ้ขไฟฟ้า  
    ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย 

3.57 0.63 มาก 

4. การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในเร่ืองการซ่อมแซม 
    แกไ้ขไฟฟ้าแสงสวา่ง มีความรวดเร็ว   ฉบัไว 

3.51 0.71 มาก 

5. มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองใช ้อยา่ง พอเพียง เช่น โคม
ไฟ หลอดไฟ บนัได รถยนต ์ฯลฯ 

3.64 0.64 มาก 

รวม 3.56 0.48 มาก 

 
  จากตารางท่ี  4.7  พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ดา้นการซ่อมแซม
แกไ้ขไฟฟ้าแสงสวา่ง อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.56 , S.D = 0.48)  โดยประเด็นท่ีคะแนนเฉล่ียของ
ความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย ด้านการ
ซ่อมแซมแกไ้ขไฟฟ้าแสงสวา่งสูงสุด  คือ  มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองใช ้อยา่ง พอเพียง เช่น โคมไฟ 
หลอดไฟ บนัได รถยนต ์ฯลฯ  ( X  = 3.64 , S.D = 0.64)  รองลงมา  คือ  ขั้นตอนในการแจง้ผลการ
ซ่อมแซมแกไ้ขไฟฟ้า ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย ( X  = 3.57 , S.D = 0.63)    และดา้นมี
คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวั
ฝาย ดา้นการซ่อมแซมแกไ้ขไฟฟ้าแสงสวา่งนอ้ยท่ีสุด คือ  เจา้หนา้ท่ีรับแจง้เร่ืองการซ่อมแซมแกไ้ข
ไฟฟ้าแสงสวา่ง   ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร ( X  = 3.48 , S.D = 0.67)   
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4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม  เพื่อพฒันางานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ดงัน้ี  

4.3.1 ด้านสถานที ่  ถนนสายหลกั   ถนนสายรอง  และบริเวณทางแยก 
4.3.1.1 ถนนสายหลัก (1) ถนนลาดยาง สายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข  

2226  ถนนสายรอง  และบริเวณทางแยก 
- ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะใหค้รบทุกบริเวณทางแยก 
- ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะใหค้รบตลอดระยะทาง  2  กิโลเมตร  ท่ีอยู่

ในเขตพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย 
- ควรติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก 

4.3.1.2 ถนนสายหลัก (2) ถนนลาดยาง บ้านหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  ถนน
สายรอง  และบริเวณทางแยก 

- ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะใหค้รบทุกบริเวณทางแยก 
- ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะใหค้รบตลอดระยะทาง  6  กิโลเมตร  ท่ีอยู่

ในเขตพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย 
- ควรติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก 
- ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะตามถนนสายรอง  ใหค้รอบทุกสายทาง 
- ควรติดตั้งสายไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะใหสู้งกวา่ความสูงของรถบรรทุกออ้ย 

4.3.1.3 ถนนสายหลกั (3) ถนนลาดยางสายบ้านปอแดง – บ้านโนนส าราญ – ต าบลดง
พลอง  ถนนสายรอง  และบริเวณทางแยก 

- ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะให้ครบตลอดระยะทาง  ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย 

- ควรติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก 
4.3.1.4 ถนนสายหลัก (4)  ถนนลาดยางสายจากบ้านวังน ้าใส – บ้านหนองหญ้าคา – 

แคนดง  ถนนสายรอง  และบริเวณทางแยก 
- ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะใหค้รบทุกบริเวณทางแยก 
- ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะให้ครบตลอดระยะทาง  ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย 
- ควรติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก 
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4.3.2 ด้านความสว่าง  จากจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง   
- มีความเหมาะสม  กบัสถานท่ีและจ านวนรถท่ีสัญจรไปมา 
- ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มจากดเดิม  1  จุดเป็น  2  จุดเพื่อเพิ่มแสงสว่างโดย

ติดตั้งตรงขา้มกนั  
- ไม่ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งส่องเขา้ท่ีนาเพราะจะท าใหต้น้ขา้วไม่ออกรวงขา้ว 
- ควรเพิ่มแสงสวา่งตรงบริเวณทางแยกท่ีส าคญั 

4.3.3 ด้านการซ่อมแซมและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างทีช่ ารุด 
- ตอ้งการใหซ่้อมแซม  และแกไ้ขไฟฟ้าแสงสวา่งท่ีช ารุดใหร้วดเร็วข้ึน 
- เสนอให้แจง้ผลการซ่อมแซมผ่านผูใ้หญ่บา้น  และให้ผูใ้หญ่บา้นรายงานออกหอ

กระจายข่าวอยา่งนอ้ยเดือนละ  1  คร้ัง 
- เสนอให ้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย   ออกขอ้บงัคบัก าหนดโทษ  และอตัรา

การปรับแก่ผูข้บัรถบรรทุกอ้อย หรือผูท่ี้ท  าให้สายไฟฟ้าแสงสว่างขาด หรือ
อุปกรณ์อ่ืนช ารุดเสียหาย 

4.3.4 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
- ควรติดตั้งไฟสัญญาณจราจร  ติดตั้งป้ายจราจรตามถนนสายหลกั 
- ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง ตรงบริเวณป้ายประกาศ  และป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ  
- ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง ในวดั  และบริเวณศาลากลางบา้น  

4.3.5 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม   
  จาก ขอ้มูลสรุปการใชไ้ฟสาธารณะของหน่วยงาน 15 - 40  องค์การบริหารส่วนต าบลหัว
ฝาย   อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ประจ าปีงบประมาณ  2553 ตั้งแต่  เดือนตุลาคม  2552  ถึง  
เดือนกนัยายน  2553  ของการไฟฟ้าอ าเภอสตึก  จงัหวดับุรีรัมย ์ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8  การใช้
ไฟฟ้าของบา้นอยู่อาศยัรวม กบัหน่วยการใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กทุกราย (ท่ีก าหนดให้
หน่วยการใช้ไฟ = 250 หน่วย/เดือน )  รวม  12  เดือนใช้ไฟฟ้าทั้งหมด   1,457,350   หน่วย  ตาม
สิทธ์ิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะร้อยละ 10 รวมทั้ง  12  เดือนเป็นจ านวน  145,473  หน่วย   ไฟฟ้า
สาธารณะท่ีใช้จริง รวมทั้ง  12  เดือนเป็นจ านวน  54,195  หน่วย   เหลือหน่วยสะสมท่ีไม่ได้ใช ้ 
91,540  หน่วย  
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ตารางท่ี   4.8    สรุปการใชไ้ฟสาธารณะของหน่วยงาน 15 - 40  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย 
อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ประจ าปีงบประมาณ  2553 ของการไฟฟ้าอ าเภอส
ตึก จงัหวดับุรีรัมย ์

 

เดือน จ านวนหน่วย หน่วยทีใ่ช้จริง
ไฟฟ้า

สาธารณะ 

หน่วยเกนิ
สิทธ์ิ 

หน่วยสะสม 

บ้านอาศัย +
กจิการ ขนาดเลก็ 

ตามสิทธ์ิ 

10% 

10/2552 120,707.00 12,070.70 4,653.00 7,417.70 7,417.70 
11/2552 111,959.00 11,195.90 4,537.00 6,658.90 14,076.70 
12/2552 93,994.00 9,399.40 4,594.00 4,805.40 18,882.00 
01/2553 106,382.00 10,638.20 4,969.00 5,669.20 24,551.20 
02/2553 109,608.00 10,960.80 4,591.00 6,369.80 30,921.00 
03/2553 121,307.00 12,130.70 4,481.00 7,649.70 38,570.70 
04/2553 138,765.00 13,876.50 4,480.00 9,396.50 47,967.20 
05/2553 140,874.00 14,087.40 4,474.00 9,613.40 57,580.60 
06/2553 130,478.00 13,047.80 4,253.00 8,794.80 66,375.40 
07/2553 131,194.00  13,119.40 4,177.00 8,942.40 75,317.80 
08/2553 124,268.00 12,426.80 4,488.00 7,938.80 83,256.60 
09/2553 127,814.00 12,781.40 4,498.00 8,283.40 91,540.00 
รวม 1,457,350.00 145,730.00 54,195.00 91,540.00 91,540.00 

  
  จากขอ้มูลดงักล่าวน ามาวิเคราะห์เพื่อเสนอจุดติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เพิ่มเติมโดย
ไม่เกินโควตา้การใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายร้อยละ 10 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดด้งัน้ี 
  ตามสิทธ์ิการใชไ้ฟฟ้าสาธารณะร้อยละ 10 รวมทั้ง  12  เดือนเป็นจ านวน  145,473  หน่วย  
เฉล่ียเดือนละ  12,122.75  หน่วย    ไฟฟ้าสาธารณะท่ีใชจ้ริง รวมทั้ง  12  เดือนเป็นจ านวน  54,195  
หน่วย เฉล่ียเดือนละ  4,516.25  หน่วย  คงเหลือไฟฟ้าท่ีอยูใ่นเกณฑ์ ร้อยละ  10  เฉล่ียต่อเดือนเป็น
จ านวน  12,122.75 - 4,516.25  = 7,606.5  หน่วย 
  พิจารณาในเดือนท่ีมีการใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นจ านวนมาก  คือในเดือน มกราคม  2553
เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูหนาว  และช่วงกลางคืนจะนานกวา่เดือนอ่ืนๆ  ท าให้มีการใชไ้ฟฟ้าสาธารณะ
เป็นจ านวนมาก  และในเดือนท่ีการใช้ไฟฟ้าของบา้นอยู่อาศยัรวมกบัหน่วยการใช้ไฟฟ้าประเภท
กิจการขนาดเล็กทุกราย  ใช้ไฟฟ้าเป็นจ านวนน้อย คือในเดือน ธันวาคม  2552   เม่ือพิจารณาทั้ง
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เดือน มกราคม  2553 และ  ในเดือน ธนัวาคม  2552   เดือนท่ีเหลือสิทธ์ิการใชไ้ฟฟ้าสาธารณะร้อย
ละ 10  น้อยท่ีสุดคือเดือน  ธันวาคม  2552   คงเหลือเป็นจ านวน  4,805.40  หน่วย เพื่อไม่ให้มีผล
ตอ้งจ่ายค่าไฟฟ้าสาธารณะในส่วนท่ีเกินสิทธ์ิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะร้อยละ 10  จึงเลือกจ านวน
หน่วยคงเหลือในเดือน  ธนัวาคม  2552   ซ่ึงคงเหลือเป็นจ านวน  4,805.40  หน่วย  โดยใชค้่า  4,800  
หน่วย (เพื่อความสะดวกในการประมาณการจึงขอใชจ้  านวนเตม็)  มาคิดในการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สวา่งสาธารณะเพิ่มเติม 
  การคิดการใชก้ระแสไฟฟ้าของโคมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะชนิดฟลูออเรสเซนต ์ ขนาด   
2*36   วตัต ์ จ  านวน  1  ชุด  
  ใชก้ระแสไฟฟ้า  2 x 36  = 72 วตัต ์ 
และน ามาบวกกบัค่าตวัประกอบพลงังาน (power foctor )  0.85  (ขอ้มูลจากการไฟฟ้าอ าเภอสตึก) 
  =  72 + 0.85 =  72.85  วตัต ์
น ามาค านวณ ใน  1  วนั  ใชก้ระแสไฟฟ้าคิดเป็นจ านวน  12  ชัว่โมง 
  =  72.85  วตัต ์  x 12  = 874.2   วตัต/์วนั 
น ามาค านวณ ใน  31  วนั  (เลือก  1  เดือน มี  31  วนัเพื่อเป็นการเผื่อเหลือเผื่อขาดเพื่อไม่ให้มีผล
ตอ้งจ่ายค่าไฟฟ้าสาธารณะในส่วนท่ีเกินสิทธ์ิการใชไ้ฟฟ้าสาธารณะร้อยละ 10 ) 
  =  874.2  x 31  = 27,100.2   วตัต/์เดือน 
1  หน่วยเท่ากบั  1,000  วตัต ์ 
  โคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะชนิดฟลูออเรสเซนต์  ขนาด   2*36   วตัต์  จ  านวน  1  ชุด 
ติดตั้งใชง้านวนัละ 12  ชัว่โมง  เป็นเวลา  1  เดือน  31  วนั  ใชก้ระแสไฟฟ้า   
  = 27,100.20 / 1,000  = 27.100   หน่วย/เดือน   หรือ ประมาณ  27.1  หน่วย/เดือน 
  จะติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะชนิดฟลูออเรสเซนต์  ขนาด   2*36   วตัต์  ได้
ทั้งหมด 
  = 4,800 / 27.1  = 177.12   ชุด   หรือ ประมาณ  177  ชุด 
  ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  ต่อเสา  1  ตน้  และติดตั้งโคมไฟฟ้า
แสงสวา่งสาธารณะชนิดฟลูออเรสเซนต ์ ขนาด   2*36   วตัต ์ จ านวน  1  จุด  พร้อมสายอลูมิเน่ียม  
ยาว  40  เมตร  มีดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายในขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะการปักเสาไฟฟ้า  จ  านวน   1  ตน้  สูง  8  เมตร  
ติดตั้งระบบแรงดนัต ่า     พร้อมพาดสายอลูมิเน่ียม  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จ  านวน  
2  สาย  ระยะทางยาว   40  เมตร  ราคาประมาณ  12,000  บาท 
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2. ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะชนิดฟลูออเรสเซนต ์ ขนาด   2*36   วตัต ์  พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด  ราคาประมาณ  3,000  บาท 

3. พร้อมพาดสายอลูมิเน่ียม  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จ านวน  1  สายพร้อมอุปกรณ์
ประกอบติดเสาไฟฟ้า  ระยะทางยาว   40  เมตร  ราคาประมาณ  4,000  บาท 

  รวมทั้งหมด  เป็นจ านวนเงิน   19,000  บาท ต่อจุด 
  ในการติดตั้งเพิ่มเติมนั้น  จากผลสรุปของแบบสอบถามขอ้มูลความพึงพอใจ   พบวา่ สายท่ี  
2  คือ ถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  มีการใชเ้ส้นทางของชาวบา้นเป็น
จ านวนมากและมีความพึงพอใจเป็นจ านวนมากให้ท าการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
เพิ่มเติม  ซ่ึงไดท้  าการส ารวจพบวา่ 

1. บริเวณถนนสายหลกั สายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  ดงัรูปท่ี  4.1  ถึง รูป
ท่ี 4.2 จ านวน  100  จุด ดงัน้ี     
1.1. ติดตั้งเฉพาะดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะชนิดฟลูออเรสเซนต์  ขนาด   

2*36   วตัต ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  พาดสายอลูมิเน่ียม   จ  านวน  1  สายพร้อม
อุปกรณ์ประกอบติดเสาไฟฟ้า  ระยะทางยาว   40  เมตร  จ านวน  75  จุด  เป็น
จ านวนเงิน   = 7,000 x 75   =  525,000    บาท  
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รูปท่ี  4.1  ถนนถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ท่ีจะท าการติดตั้งเฉพาะ 
       ดวงโคมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะพร้อมพาดสายอลูมิเน่ียม 
 



 42 

1.2. ปักเสาคอนกรีต  ยาว  8  เมตร   และติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ชนิด   ฟลูออเรสเซนต ์ ขนาด   2*36   วตัต ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ติดตั้งระบบ
แรงดนัต ่า   พร้อมพาดสาย อลูมิเน่ียม  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จ านวน  3  
สาย  ระยะทางยาว   40  เมตร   จ านวน  25  จุด  
เป็นจ านวนเงิน   = 19,000 x 25   =  475,000    บาท 
 
 

 
 

รูปท่ี  4.2   ถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ท่ีจะท าการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า   
         และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ  พร้อมสายอลูมิเน่ียม 
 

2. บริเวณทางแยก จากถนนสายหลกั สายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  ดงัรูปท่ี  
4.3   ติดตั้งเฉพาะดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะชนิดฟลูออเรสเซนต์  ขนาด   
2*36   วตัต์  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  พาดสายอลูมิเน่ียม   จ  านวน  1  สายพร้อม
อุปกรณ์ประกอบติดเสาไฟฟ้า  ระยะทางยาว   40  เมตร  จ านวน  22  จุด  เป็นจ านวน
เงิน   = 7,000 x 25   =  175,000    บาท 

  



 43 

 
 
 
 

 
 
รูปท่ี  4.3  ทางแยกจากถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  ท่ีจะท าการติดตั้ง   
       โคมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ  พร้อมสายอลูมิเน่ียม 
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3. บริเวณถนนสายรองแยกจากถนนสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   ดงัรูปท่ี  
4.4  ถึง รูปท่ี  4.5  จ  านวน  55  จุด  ดงัน้ี 
3.1 ปักเสาคอนกรีต  ยาว  8  เมตร   และติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ

ชนิด   ฟลูออเรสเซนต์  ขนาด   2*36   วตัต์  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ติดตั้ง
ระบบแรงดันต ่า   พร้อมพาดสาย  อลูมิเน่ียม  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  
จ านวน  3  สาย  ระยะทางยาว   40  เมตร   จ านวน  35  จุด  เป็นจ านวนเงิน   = 
19,000 x 25   =  475,000    บาท 

 

 
 

รูปท่ี  4.4  ถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ท่ีจะท าการขยายเขตไฟฟ้า 
           แรงต ่า  และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ  พร้อมสายอลูมิเน่ียม 
 

3.2     ติดตั้งเฉพาะดวงโคมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะชนิดฟลูออเรสเซนต ์ ขนาด   
2*36   วตัต ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  พาดสายอลูมิเน่ียม   จ  านวน  1  สายพร้อม
อุปกรณ์ประกอบติดเสาไฟฟ้า  ระยะทางยาว  40  เมตร  จ านวน  20  จุด   เป็น
จ านวนเงิน   = 7,000 x 20   =  140,000    บาท 
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รูปท่ี  4.5  ถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005 ท่ีจะท าการติดตั้งโคมไฟฟ้า 
          แสงสวา่งสาธารณะ  พร้อมสายอลูมิเน่ียม 
 
  เม่ือรวมทั้ง  3  รายการเป็นจ านวนเงินทั้งหมดดงัน้ี  

1. บริเวณถนนสายหลกั สายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   จ  านวน  100  จุด   
เป็นจ านวนเงิน   = 525,000 + 475,000   =  1,000,000    บาท 

2. บริเวณทางแยก จากถนนสายหลกั สายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  จ านวน  
22  จุด  เป็นจ านวนเงิน   =  175,000    บาท 

3. บริเวณถนนสายรองแยกจากถนนสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   จ  านวน  
55  จุด   

  เป็นจ านวนเงิน   =  475,000  + 140,000    =  615,000    บาท 
  รวมทั้ง  3  ขอ้ =  1,000,000 + 175,000  + 615,000   =  1,790,000  บาท 
  คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งหมด  1,790,000  บาท 
   
  ขอ้มูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย อ าเภอ
แคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2548 – ปี  พ.ศ.  2554 
  ปี  พ.ศ.  2548  ตั้งงบประมาณรายจ่ายไวท้ั้งส้ิน  13,418,650.88  บาท งบประมาณในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงดนัต ่าและขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง  ตั้งไว ้ 18,056  บาท 
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  ปี  พ.ศ.  2549  ตั้งงบประมาณรายจ่ายไวท้ั้งส้ิน  10,944,500  บาท งบประมาณในการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงดนัต ่าและขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง  ตั้งไว ้ 301,600  บาท 
  ปี  พ.ศ.  2550  ตั้งงบประมาณรายจ่ายไวท้ั้งส้ิน  13,718,453  บาท งบประมาณในการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงดนัต ่าและขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง  ไม่มีงบประมาณ 
  ปี  พ.ศ.  2551  ตั้งงบประมาณรายจ่ายไวท้ั้งส้ิน  24,380,872  บาท งบประมาณในการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงดนัต ่าและขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง  ตั้งไว ้ 73,000  บาท 
  ปี  พ.ศ.  2552  ตั้งงบประมาณรายจ่ายไวท้ั้งส้ิน  25,256,540  บาท งบประมาณในการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงดนัต ่าและขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง  ตั้งไว ้ 353,000  บาท 
  ปี  พ.ศ.  2553  ตั้งงบประมาณรายจ่ายไวท้ั้งส้ิน  23,835,020  บาท งบประมาณในการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงดนัต ่าและขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง  ตั้งไว ้ 133,000  บาท 
  ปี  พ.ศ.  2554  ตั้งงบประมาณรายจ่ายไวท้ั้งส้ิน  29,615,080  บาท งบประมาณในการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงดนัต ่าและขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง  ตั้งไว ้ 792,000  บาท 
  จากขอ้มูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย อ าเภอ
แคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2548 – ปี พ.ศ.  2554  จะเห็นไดว้า่ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2551 – ปี 
พ.ศ.  2554   มีการตั้งงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าแรงดนัต ่าและขยายเขตระบบไฟฟ้าแสง
สวา่ง เป็นจ านวนเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ  ซ่ึงจ านวนเงินงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าแรงดนัต ่าและ
ขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง บริเวณถนนสายหลกั (2) สายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  
คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งหมด  1,790,000  บาท  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย อ าเภอแคนดง  
จงัหวดับุรีรัมย ์ สามารถวางแผนการใชง้บประมาณ ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งทั้งหมดภายใน  3  ปี 
โดยตั้งงบประมาณ  ปีละ  600,000  บาท  หรือจะวางแผนการใชง้บประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สวา่งทั้งหมดภายใน  5  ปี  เพื่อไม่ให้กระทบกบังบประมาณรายจ่ายส่วนอ่ืนๆ โดยตั้งงบประมาณ  
ปีละ  360,000  บาท   
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บทที ่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ ผูว้ิจยัน าผลการวิเคราะห์ขอ้ท่ีไดม้าสรุป 
อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะดงัรายละเอียดต่อไปในน้ี 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย  
  การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหวัฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ 56.6  มีอายุ  31-40 ปี  ร้อยละ 39.4 มีสถานภาพ
คู่  ร้อยละ 66.8  จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 61.18 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ร้อย
ละ 57.69  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท  ร้อยละ 60.9 และสัญจรในถนนลาดยาง สาย
สตึก-  พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข  2226  ร้อยละ 48.53 

5.1.2 ความพงึพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
  โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหวัฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.36 , S.D = 0.35)  
โดยดา้นท่ีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหวัฝาย ในระดบัมาก ไดแ้ก่   การซ่อมแซมแกไ้ขไฟฟ้าแสงสวา่ง ( X  = 3.56 , S.D = 0.48)  
และการให้บริการงานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  ณ  สถานท่ี  
จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 4 ) หรือ ถนนลาดยางบา้นปอแดง – บา้นโนนส าราญ – ต าบลดงพลอง 
( X  = 3.42 , S.D = 0.46)  และดา้นมีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย น้อยท่ีสุด คือ  การให้บริการงานไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  ณ  สถานท่ี  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 2 ) หรือ 
ถนนลาดยาง บา้นหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  ( X  = 3.23 , S.D = 0.46) เม่ือ  ด าเนิน
การศึกษารายดา้น  สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1) ความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  
อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ณ  ถนนสายหลกั ( 1 ) พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( X  = 3.33 , S.D = 0.50)  คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสง
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สว่างสาธารณะสูงสุด  คือ  ถนนสายหลกั ( 1 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างมีความ
สวา่งพอเพียง ( X  = 3.56 , S.D = 0.82)  รองลงมา  คือ  การติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง
เพิ่มเติมให้มีความสวา่งพอเพียง  ( X  = 3.44 , S.D = 0.77)    และดา้นมีคะแนนเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือ  ถนนสายรองท่ีแยกจากถนนสายหลกั ( 1 )  มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง
มีความสวา่งพอเพียง ( X  = 3.21 , S.D = 0.56)   

2) ความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  
อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ณ  ถนนสายหลกั ( 2 ) พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( X  = 3.23 , S.D = 0.46)  คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสง
สวา่งสาธารณะสูงสุด  คือ  ถนนสายหลกั ( 2 )  มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งให้มีความ
สวา่งพอเพียงครบทุกทางแยก( X = 3.25 , S.D = 0.62)  รองลงมา  คือ  มีการติดตั้ง
ไฟฟ้า  แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง ( X  = 3.24 , S.D = 0.57)    และดา้นมีคะแนน
เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ  ถนนสายรองท่ีแยกจากถนนสายหลกั ( 2 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สวา่งมีความสวา่งพอเพียง ( X  = 3.21 , S.D = 0.49)   

3) ความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  
อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ณ  ถนนสายหลกั ( 3 ) พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X  = 3.42 , S.D = 0.46)  โดยประเด็นท่ีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่องาน
ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ สูงสุด  คือ  บริเวณทางแยก ถนนสายหลกั ( 3 ) มีการติดตั้ง
ไฟฟ้า  แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง ( X  = 3.55 , S.D = 0.61)  รองลงมา  คือ  ถนน
สายรองท่ีแยกจากถนนสายหลัก ( 3 ) มีการติดตั้ งไฟฟ้าแสงสว่างมีความสว่าง
พอเพียง ( X  = 3.47 , S.D = 0.59)    และดา้นมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ  ถนนสาย
รองท่ีแยกจากถนนสายหลกั ( 2 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งเพิ่มเติมให้มีความสวา่ง
พอเพียง ( X  = 3.32 , S.D = 0.67)   

4) ความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  
อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ณ  ถนนสายหลกั ( 4 ) พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( X  = 3.25 , S.D = 0.47)  โดยประเด็นท่ีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจต่อ
งานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ สูงสุด  คือ  ถนนสายรองท่ีแยกจากถนนสายหลกั ( 4 ) 
มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง ( X  = 3.30 , S.D = 0.64)  รองลงมา  
คือ  ตามถนนสายหลกั ( 4 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมให้มีความสว่าง
พอเพียง ( X  = 3.29 , S.D = 0.62)    และดา้นมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ  บริเวณ
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ทางแยก ถนนสายหลกั  ( 4 ) มีการติดตั้งไฟฟ้า  แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง ( X  = 
3.19 , S.D = 0.50)   

5) ความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  
อ าเภอแคนดง  จังหวดับุรีรัมย์ ด้านการซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง พบว่า 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.56 , S.D = 0.48)  โดยประเด็นท่ีคะแนนเฉล่ียของ
ความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสูงสุด  คือ  มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
เคร่ืองใช ้อยา่ง พอเพียง เช่น โคมไฟ หลอดไฟ บนัได รถยนต ์ฯลฯ  ( X  = 3.56 , S.D 
= 0.64)  รองลงมา  คือ  ขั้นตอนในการแจง้ผลการซ่อมแซมแกไ้ขไฟฟ้า ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลหวัฝาย ( X  = 3.57 , S.D = 0.63)    และดา้นมีคะแนนเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือ  เจา้หนา้ท่ีรับแจง้เร่ืองการซ่อมแซมแกไ้ขไฟฟ้าแสงสวา่ง   ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความสุภาพและเป็นมิตร ( X  = 3.48 , S.D = 0.67)   

 
5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
  การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหวัฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ คร้ังน้ี พบประเด็นปัญหาของการวิจยัโดย
สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
  โดยภาพรวม คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ อยู่ในระดบัปาน
กลาง ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาของสุรชัย  รัชตประทาน (2546)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อบริการของส านกังานท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่  สาขาสารภี  โดยเลือกประชากรจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง ใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ผลการศึกษาพบวา่  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก   
  โดยการศึกษาความพึงพอใจ  ของประชาชนท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ คร้ังน้ี ยงัพบว่า ดา้นท่ีมีคะแนน
เฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของประชาชนสูงสุด  คือการให้บริการงานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  ณ  สถานท่ี  จุดติดตั้ง  ถนนสายหลกั ( 3 )  ถนนลาดยางบา้น
ปอแดง – บา้นโนนส าราญ – ต าบลดงพลอง พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.42 , S.D = 
0.46)   ซ่ึงเป็นเพราะวา่ ถนนสายหลกั (3) มีเส้นทาง ผา่นหมู่บา้น 3 หมู่บา้น คือ บา้นปอแดง หมู่ 3 , 
ตะแบงหมู่  2 , โนนส าราญ หมู่ 1 และไปต าบลดงพลอง และมีความยาวของสายทางเฉพาะในเขต
พื้นท่ีต าบลหวัฝายเพียง  2  กิโลเมตร   จากขอ้มูลเดิมท่ีท าการส ารวจพบวา่ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง
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สาธารณะไดท้  าการติดตั้งเฉล่ียทุกหมู่บา้นเท่าๆ กนั ทั้งหมด 11 หมู่บา้น  หมู่บา้นละ 11 จุด บาง
หมู่บา้นก็เป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่ บางหมู่บา้นก็ขนาดเล็ก ส าหรับบา้นปอแดง หมู่ 3 , ตะแบง หมู่ 2 , 
โนนส าราญ หมู่ 1  เป็นหมู่บา้นขนาดเล็ก ประชาชนมีจ านวนน้อย ถนน  หรือทางแยกก็มีจ  านวน
นอ้ย การติดตั้งไฟฟ้า ก็ติดตั้งเกือบครบทุกจุดของถนนสายหลกั (3)   ความพึงพอใจของประชาชน    
จึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก   ดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของประชาชน
ต ่าสุดคือการให้บริการงานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  ณ  
สถานท่ี  จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 2 ) หรือ ถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005  
( X  = 3.23 , S.D = 0.46)  ซ่ึงเป็นเพราะวา่ถนนเส้นน้ีมีจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย เป็นจ านวนนอ้ยไม่เพียงพอ  ทั้งในทางแยกท่ีแยกจากถนนลาดยาง
สายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   และถนนสายรองของถนนลาดยางสายบา้นหวัฝาย - นา
ลาว  หมายเลข  3005  ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเห็นว่าควรมีการ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  ในบริเวณทางแยก  และตาม
แนวถนนสายรอง  ดังนั้ นเพื่อพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานการให้บริการงานไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย อ าเภอแคนดง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ ควรน าขอ้เสนอแนะท่ีกลุ่มตวัอย่างไดเ้สนอแนะไวใ้นประเด็น อ่ืน ๆ  ไดแ้ก่  การ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้ครบทุกบริเวณทางแยก การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้
ครบตลอดระยะทางถนนสายหลกั  ถนนสายรอง  ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
หวัฝาย  ใหมี้การติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก  การติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งเพิ่มจากดเดิม  1  
จุดเป็น  2  จุดเพื่อเพิ่มแสงสว่างโดยติดตั้งตรงขา้มกนั  ไม่ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งส่องเขา้ท่ีนา
เพราะจะท าให้ตน้ขา้วไม่ออกรวง  อยากให้ซ่อมแซม  และแกไ้ขไฟฟ้าแสงสวา่งท่ีช ารุดให้รวดเร็ว
ข้ึน   เสนอให้แจง้ผลการซ่อมแซมผา่นผูใ้หญ่บา้น  และให้ผูใ้หญ่บา้นรายงานออกหอกระจายข่าว
อยา่งนอ้ยเดือนละ  1  คร้ัง  เสนอให้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย   ออกขอ้บงัคบัก าหนดโทษ  
และอตัราการปรับแก่ผูข้บัรถบรรทุกออ้ย หรือผูท่ี้ท  าให้สายไฟฟ้าแสงสวา่งขาด หรืออุปกรณ์อ่ืน
ช ารุดเสียหาย  เสนอให้มีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร  เสนอให้ติดตั้งป้ายจราจรตามถนนสายหลกั  
เสนอใหมี้การติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง ในวดั  และบริเวณศาลากลางบา้น  เป็นตน้ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “ การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสวา่ง
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  อ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์” มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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 ระดบัคะแนนความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลหัวฝาย  อ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์ต ่าสุด คือ มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างมี
ความสวา่งพอเพียง  ดงันั้น ควรเพิ่มจุดติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ เช่น ตามถนนสายหลกั  
บริเวณทางแยกจากถนนสายหลกั  และถนนสายรองท่ีแยกจากถนนสายหลกัจากเดิมท่ี ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวา่งตามถนนเพียงดา้นเดียว ก็ท  าการติดติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งตามถนนทั้งสองดา้นส่องเขา้หา
ถนนเพื่อเพิ่มแสงสวา่ง 
 งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  อ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย์   ท่ีใชใ้น
การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างมีจ ากดัอาจตอ้งใช้เวลาหลายปี  โดยตอ้งไม่เกินโควตา้การใช้ไฟฟ้าท่ีไม่
เสียค่าใช้จ่ายร้อยละ 10 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อไม่ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  
อ าเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย ์ ตอ้งเสียค่าไฟฟ้า  ควรเลือกเส้นทางท่ีประชาชนใชใ้นการสัญจรไปมา
เป็นจ านวนมาก  ซ่ึงผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และสรุปเป็นขอ้มูลเสนอแนะดงัน้ี   ท าการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างบริเวณถนนลาดยาง   สายบา้นหัวฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   จ  านวน  100  จุด  เป็น
จ านวนเงิน  1,000,000  บาท   บริเวณทางแยก จากถนนสายหลกั สายบา้นหัวฝาย - นาลาว  
หมายเลข  3005  จ านวน  22  จุด  เป็นจ านวนเงิน 175,000    บาท  บริเวณถนนสายรองแยกจากถนน
สายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   จ  านวน  55  จุด  เป็นจ านวนเงิน  615,000  บาท  คิดเป็น
เงินงบประมาณทั้งหมด 1,790,000  บาท โดยท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  อ าเภอแคนดง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ วางแผนการใชง้บประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งทั้งหมดภายใน  3 ปีหรือ 5  ปี 
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แบบสอบถาม 
 

 เร่ือง   ความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย   
อ าเภอแคนดง      จงัหวดับุรีรัมย ์  
 

ค าช้ีแจง   
 1.  แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อท าการศึกษา  
เร่ือง ต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย   อ าเภอแคนดง  
จงัหวดับุรีรัมย ์ ผูศึ้กษาขอความร่วมมือจากท่าน ในการกรอกแบบสอบถามตรงตามสภาพจริง และ
ขอความกรุณาตอบให้ครบทุกขอ้ ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีได้จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสูงยิ่งต่อ
การศึกษาในคร้ังน้ี   
 2.  ขอ้มูลและแบบสอบถามทุกฉบบั จะไม่น าเสนอหรือเปิดเผยเป็นรายบุคคล การน าเสนอ
จะน าเสนอในภาพรวม ดงันั้นการน าเสนอจะไม่เสียหายแก่ท่าน 
 3.  แบบสอบถามน้ีมี   3  ตอน  คือ 

ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมี  7  ขอ้ 
            ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่องานไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะของ 
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  จ  านวน  มี  25  ขอ้ 

ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
                     
 ผูศึ้กษาขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามใน
คร้ังน้ีเป็นอยา่งดี   
 
 
 
           นายสุพมิตร  กอบวักลาง 
      นกัศึกษาปริญญาโท  การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
         สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง    ความพงึพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย    
          อ าเภอแคนดง  จังหวดับุรีรัมย์   
 

ตอนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าช้ีแจง    โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน          ตามสภาพจริง   
                     

 1.   เพศ        
     ชาย    หญิง 
 2.   อาย ุ  …………  ปี        
          3.   สถานะภาพ        
     โสด    สมรส      หมา้ย 
            4.  ระดบัการศึกษา         

     ประถมศึกษา     มธัยมศึกษา/ ปวช. 
     ปวส./ อนุปริญญา    ปริญญาตรีข้ึนไป 
            5.  อาชีพ       
    รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

   คา้ขาย              ประกอบอาชีพส่วนตวั 
   เกษตรกร             รับจา้ง 

 6.  รายไดต่้อเดือน (โดยประมาณ) 
          นอ้ยกวา่ 3,000 บาท    ระหวา่ง 3,000 – 5,000 บาท 
          ระหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท    ระหวา่ง 10,001 – 15,000 บาท 
          ระหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท    มากกวา่ 20,000 บาท 
 7.  ถนนสายหลกัท่ีท่านใชส้ญัจรบ่อยท่ีสุด ( เลือกเพียงขอ้เดียว ) 
     ถนนลาดยาง สายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข  2226   
     ถนนถนนลาดยาง บา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   
     ถนนลาดยางบา้นปอแดง – บา้นโนนส าราญ – ต าบลดงพลอง 
    ถนนลาดยางสายจากบา้นวงัน ้าใส – บา้นหนองหญา้คา – ต าบลแคนดง 
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ตอนที่  2   ความพึงพอใจต่องานไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  
อ าเภอแคนดง   จังหวดับุรีรัมย์   
ค าช้ีแจง    โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องตามสภาพกบัความเป็นจริง   
ถนนสายหลกั  หมายถึง   1.  ถนนลาดยาง สายสตึก-พิมาย-นครราชสีมา  หมายเลข  2226   

               2.  ถนนถนนลาดยาง สายบา้นหวัฝาย - นาลาว  หมายเลข  3005   
               3.  ถนนลาดยางสายบา้นปอแดง – บา้นโนนส าราญ - ต าบลดงพลอง  
               4.  ถนนลาดยางสายจากบา้นวงัน ้าใส – บา้นหนองหญา้คา - ต าบลแคนดง  
 ถนนสายรอง หมายถึง ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ท่ีใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บา้นและภายใน

ต าบลหวัฝาย ท่ีแยกจากถนนสายหลกั 
 

การบริการงาน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. สถานที ่ จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 1 ) 
1.1  ถนนสายหลกั ( 1 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งมี 

            ความสวา่งพอเพียง 
     

1.4 1.2  ตามถนนสายหลกั ( 1 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง 
             เพิ่มเติมใหมี้ความสวา่งพอเพียง 

     

      1.3  ถนนสายรองท่ีแยกจากถนนสายหลกั ( 1 )มีการติดตั้งไฟฟ้า  
             แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง 

     

1.4  บริเวณทางแยก ถนนสายหลกั ( 1 ) มีการติดตั้งไฟฟ้า 
      แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง 

     

1.5 1.5  ถนนสายหลกั ( 1 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง 
      ใหมี้ความสวา่งพอเพียงครบทุกทางแยก 

     

2. สถานที ่ จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 2 ) 
2.1  ถนนสายหลกั ( 2 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งมี 
       ความสวา่งพอเพียง 

     

2.4 2.2  ตามถนนสายหลกั ( 2 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง 
2.5        เพิ่มเติมใหมี้ความสวา่งพอเพียง 
2.6  
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      2.3  ถนนสายรองท่ีแยกจากถนนสายหลกั ( 2 )มีการติดตั้งไฟฟ้า 
             แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง 

     

 2.4  บริเวณทางแยก ถนนสายหลกั ( 2 ) มีการติดตั้งไฟฟ้า 
               แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง 

     

2.7 2.5  ถนนสายหลกั ( 2 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง 
      ใหมี้ความสวา่งพอเพียงครบทุกทางแยก 

     

3.  สถานที ่ จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 3 ) 
3.1  ถนนสายหลกั ( 3 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งมี 

             ความสวา่งพอเพียง 
     

3.4 3.2  ตามถนนสายหลกั ( 3 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง 
       เพิ่มเติมใหมี้ความสวา่งพอเพียง 

     

      3.3 ถนนสายรองท่ีแยกจากถนนสายหลกั ( 3 )มีการติดตั้งไฟฟ้า 
            แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง 

     

3.4  บริเวณทางแยก ถนนสายหลกั ( 3 ) มีการติดตั้งไฟฟ้า 
      แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง 

     

3.5 3.5  ถนนสายหลกั ( 3 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง 
      ใหมี้ความสวา่งพอเพียงครบทุกทางแยก 

     

 4.   สถานที ่ จุดติดตั้ง ถนนสายหลกั ( 4 ) 
4.1  ถนนสายหลกั ( 4 ) มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งมี 

              ความสวา่งพอเพียง 
     

1.4 4.2  ตามถนนสายหลกั ( 4 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง 
       เพิ่มเติมใหมี้ความสวา่งพอเพียง 

     

      4.3  ถนนสายรองท่ีแยกจากถนนสายหลกั ( 4 )มีการติดตั้งไฟฟ้า   
             แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง 

     

4.4  บริเวณทางแยก ถนนสายหลกั ( 4 ) มีการติดตั้งไฟฟ้า 
      แสงสวา่งมีความสวา่งพอเพียง 

     

1.5 4.5  ถนนสายหลกั ( 4 ) ควรมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง 
      ใหมี้ความสวา่งพอเพียงครบทุกทางแยก 
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5.  การซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง 
4. 5.1  เจา้หนา้ท่ีรับแจง้เร่ืองการซ่อมแซมแกไ้ขไฟฟ้าแสงสวา่ง   

      ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร 
     

     5.2  ขั้นตอนในการรับแจง้เร่ืองการซ่อมแซมแกไ้ขไฟฟ้า 
            แสงสวา่งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย 

     

     5.3  ขั้นตอนในการแจง้ผลการซ่อมแซมแกไ้ขไฟฟ้า  
            ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย 

     

     5.4  การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในเร่ืองการซ่อมแซมแกไ้ข 
          ไฟฟ้าแสงสวา่ง มีความรวดเร็ว   ฉบัไว 

     

5.5  มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองใช ้อยา่ง พอเพียง เช่น โคมไฟ  
       หลอดไฟ บนัได รถยนต ์ฯลฯ 

     

 

ตอนที ่  3   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบ่งเป็นแต่ละด้าน 
 

( 1 )  ดา้น สถานท่ี   ถนนสายหลกั   ถนนสายรอง  และบริเวณทางแยก 
............................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................... 
 

( 2 )   ดา้น  ความสวา่ง  จากจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง   
............................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................... 
 

( 3 )  ดา้นการซ่อมแซม  แกไ้ขไฟฟ้าแสงสวา่งท่ีช ารุด 
............................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................... 
 

( 4 )  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................... 

 
- ขอขอบคุณ - 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

นายสุพมิตร  กอบวักลาง   วนั เดือน ปี เกิด   18  กุมภาพนัธ์  2518  ท่ีอยูปั่จจุบนั  บา้นเลขท่ี  
134  หมู่ท่ี  9   ต  าบลบา้นโพธ์ิ   อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  30310  ต าแหน่ง หนา้ท่ีการงาน
นายช่างโยธา  ระดบั  5  สถานท่ีท างานปัจจุบนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย  ต าบลหวัฝาย  
อ าเภอแคนดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ 31150  ประวติัการศึกษา  พ.ศ. 2531 ชั้นประถมศึกษา  โ ร ง เ รี ย น
บา้นลองตอง  อ าเภอเมือง   จงัหวดันครราชสีมา  พ.ศ. 2534   ชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียน
มหิศราธิบดี   อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  พ.ศ. 2537 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียน
มหิศราธิบดี   อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  พ.ศ. 2539   อนุปริญญาวิทยาศาสตรบณัทิต  
(อ.วท.) ก่อสร้าง  สถาบนัราชภฏันครราชสีมา   อ าเภอเมืองนครราชสีมา   จงัหวดันครราชสีมา  
พ.ศ. 2541  ปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัทิต  (เทคโนโลยอุีตสาหกรรม ก่อสร้าง) สถาบันราชภัฏ
บุรีรัมย ์  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จงัหวดับุรีรัมย ์  พ.ศ. 2552  ศึกษาต่อในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบณัฑิต   การบริหารงานก่อสร้าง  และสาธารณูปโภค  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ส านกัวิชา
วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 
 
 
 


