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This research aimed at investigating the needs of the infrastructure using and 

developing the infrastructure services for Hinlong Village, Moo 3, Takhien Sub-

distrcit, Dan Khun Thot District, Nakhon Ratchasima. Population was 200 people in 

Hinlong Village, Moo 3, Takhien Sub-district, Dan Khun Thot District, Nakhon 

Ratchasima. The questionnaire was used as a tool. 

The statistical results showed that people’s needs were road, water system and 

electrical system as first priorities. The researcher designed two concrete roads and an 

unpaved road. Both concrete roads were decided to locate close to highway number 

201, at kilometer post of 28. The first road was decided at the entrance of Hinlong 

Village with the construction cost estimate of 8.70 million baht. The second road was 

decided to link to Nong Lamang Village with the construction cost estimate of 4.66 

million baht. The unpaved road was decided to link to Kood Mong Village close to 

highway number 2256, at kilometer post of 65. The construction cost estimate was 1.5 

million baht. Two systems of water supply were designed: groundwater and tank 

systems. The groundwater system was decided to located at the Hinling School with 

the construction cost estimate of 0.33 million baht. The tank system with 100 m
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capacity was decided to locate nearby the village’s water supply with the construction 

cost estimate of 0.65 million baht. The electrical system was decided to improve with 

the construction cost estimate of 0.62 million baht.    
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  การปกครองทอ้งถ่ินถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารราชการแผน่ดิน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการกระจาย
อ านาจ  รัฐบาลมอบอ านาจในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ และให้อิสระแก่ทอ้งถ่ินเพื่อปกครองตนเอง 
โดยเนน้ใหท้อ้งถ่ินมีสิทธิปกครองตนเอง  มีอิสระในการก าหนดทิศทางในการบริหารทอ้งถ่ินของตนเอง  ทั้ง
ทางดา้นการบริหารก าลงัคน และงบประมาณ   โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหนา้ท่ีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานจะตอ้ง
มีการกระจายอ านาจใหป้ระชาชนเขา้มาด าเนินการแกไ้ขและสนองตอบความตอ้งการของชุมชน  
  ปัจจุบนัการด าเนินงานดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน
สามารถให้บริการแก่ประชาชนไดแ้ต่ยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี    นบัวนัการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจและ
การเพิ่มจ านวนประชากรในเขตพื้นท่ีมีแนวโนม้จะขยายตวัสูงข้ึนเร่ือย ๆ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานถือเป็น
เป้าหมายท่ีส าคญัของหน่วยงาน   ในฐานะผูศึ้กษาซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว จึงท าให้ทราบถึงปัญหาของ
ประชาชน และเล็งเห็นวา่การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
จะตอ้งด าเนินการและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เรียบร้อยและเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ  
ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาและน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียนใหมี้ประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
 
1.2 วตัถุประสงค์  

1.2.1 เพื่อศึกษาความตอ้งการของประชาชนเก่ียวกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะเคียน    

1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียนตาม
ความตอ้งการของประชาชนสภาพพื้นท่ี    

 
1.3 ขอบเขตการวจัิย 

1.3.1 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะบทบาทการบริหารงาน การปฏิบติังาน ปัญหาอุปสรรคและ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาบริการตามโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะเคียน    

1.3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่  ชาวบา้นหินหล่อง หมู่ท่ี  3 ต.ตะเคียน  
อ.ด่านขนุทด  จ.นครราชสีมา   โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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1.3.3 เน้ือหาของการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานประกอบดว้ย 7 ดา้นไดแ้ก่  ถนน  ระบบน ้ าประปา   
ระบบไฟฟ้า  รางระบายน ้า  ทางเทา้  โทรศพัทส์าธารณะ  สวนสาธารณะ 

 
1.4 นิยมศัพท์ 

โครงสร้างพืน้ฐาน หมายถึง ส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานต่าง ๆ ไดแ้ก่ ถนน สะพาน ทางเดินเทา้ 
ชลประทาน ระบบไฟฟ้า ระบบน ้าประปา โทรคมนาคม ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล ใหบ้ริการแก่ประชาชน 
  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  หมายถึง  การก่อสร้าง   การปรับปรุง  แกไ้ข  ซ่อมแซม  เก่ียวกบัส่ิง
อ านวยความสะดวกพื้นฐานต่าง ๆ  ไดแ้ก่  ถนน  ระบบไฟฟ้า  ระบบน ้าประปา   
  สภาพโครงสร้างพืน้ฐาน หมายถึง การปฏิบติัหรือด าเนินการเพื่อสนองตอบตามความตอ้งการโดยยึด
หลกั  ความเสมอภาค  ความคุม้ค่า  ความเพียงพอ  ความต่อเน่ือง  และความกา้วหนา้ 
 แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน  หมายถึง  การปรับปรุง หรือพฒันาโครงสร้างพื้นฐานใน
ดา้นการบริหารจดัการ  การมีส่วนร่วมของประชาชน  การก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
 
1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1.5.1 ทราบถึงความตอ้งการโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนชาวบา้นหินหล่อง  หมู่ท่ี 3 ต.ตะเคียน  
อ.ด่านขนุทด  จ.นครราชสีมา   

1.5.2 แนวทางในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
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บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
           ในการศึกษาการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน บา้นหิน
หล่อง หมู่ท่ี  3  ต.ตะเคียน  เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา ผู ้ศึกษาจึงได้ทบทวน
ทฤษฎีแนวคิด  เอกสารของราชการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย   
  
2.1 บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหาร 
             กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วย นายกองค์การ
บริหารส่วนต า บล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เรียกวา่ นายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลประกอบดว้ย สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวนหมู่บา้นละ  2  คนซ่ึงเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎร ผูมี้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บา้นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น กรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหน่ึงหมู่บ้านให้มี
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวน  6  คน    และใน    กรณีมีเพียงสองหมู่บา้นให้มีสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บา้นละ  3  คน   องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล1คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรงของประชาชนตามกฎ หมายวา่ดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  อบต. มีหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัสภาต าบล 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2542) 

1. พฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม (มาตรา 66)  
2. มีหนา้ท่ีตอ้งท าตามมาตรา 67 ดงัน้ี  

1. จดัใหมี้และบ ารุงทางน ้าและทางบก  
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัขยะ

มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู  
3. ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ  
4. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87
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5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
6. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสู้งอายแุละพิการ  
7. คุม้ครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  
9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย  

3. มีหนา้ท่ีท่ีอาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดงัน้ี  
1. ใหมี้น ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  
2. ใหมี้และบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน  
3. ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้า  
4. ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ  
5. ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  
6. ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว  
7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
8. การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน  
9. หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของ อบต.  
10. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม  
11. กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์ 
12. การท่องเท่ียว  
13. การผงัเมือง 

  
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 สถาบนัวิถีใหม่  คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2550,ส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
จากนวตักรรมทอ้งถ่ินไทย,เล่มท่ี 12)  ไดก้ล่าวไวว้า่  “น ้ำไหล ไฟสว่ำง ทำงดี” เป็นตวับ่งช้ีคุณภาพ
ชีวติของคนในชุมชนมาชา้นานบ่งบอกถึงความส าคญัของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือ
ท่ีเรียกวา่ “โครงสร้างพื้นฐาน” ของชุม  ชน วนัน้ีถา้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท าการส ารวจความ
ตอ้งการบริการสาธารณะของประชาชน หรือลองประมวลขอ้มูลการร้องเรียน ขอ้เรียกร้องของ
ประชาชนเก่ียวกบับริการสาธารณะ ก็จะพบว่าบริการสาธารณะท่ีประชาชนตอ้งการให้สร้างหรือ
ซ่อมบ ารุงรักษาเร่งด่วนล าดบัแรกๆยงัคงเป็นเร่ืองสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน สะพาน 
ทางดิน ทางระบายน ้ า น ้ าประปา ไฟฟ้า แสงสว่าง สวนสาธารณะ คูคลองส่งน ้ า ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งสามารถรับรู้และตระหนักถึงความตอ้งการด้านโครงสร้าง
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พื้นฐานของชุมชนเป็นอย่างดี ดังอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม  พ.ร.บ.  
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542  มาตรา 16 
ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
มีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของ
ตนเอง   

2.2.1 ความหมายของโครงสร้างพืน้ฐาน 
หมายถึง ส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานต่าง ๆ ได้แก่ ถนน สะพาน ทางเดินเท้า 

ชลประทาน ระบบไฟฟ้า ระบบน ้าประปา โทรคมนาคม ท่ีเทศบาลต าบล ใหบ้ริการแก่ประชาชน 
2.2.2 ความจ าเป็นของโครงสร้างพืน้ฐาน   
องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจท่ีตอ้งหาแนวทางในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชนในอนาคตจึงตอ้งมีการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น ดงัน้ี 

1) มีถนนโครงข่ายเช่ือมระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลและต าบลขา้งเคียง เพื่อใชใ้นการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาเพื่อติดต่อกนัในดา้นอ่ืน ๆ 

2) มีสะพานส าหรับขา้มแม่น ้า ล าคลองอยา่งเพียงพอ 
3) มีทางเดินเทา้ใหป้ระชาชนเพื่อความปลอดภยัในการสัญจรทางเทา้ 
4) มีระบบชลประทานอยา่งเพียงพอในการท าการเกษตร 
5) มีระบบไฟฟ้าท่ีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  และไฟฟ้าแสงสว่าง

สาธารณะท่ีเพียงพอเพื่อความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
6) มีระบบน ้าประปาท่ีสะอาด ปลอดภยัและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
7) มีระบบโทรคมนาคมท่ีทัว่ถึงและเพียงพอส าหรับประชาชนในพื้นท่ีเพื่อให้ทนัต่อ

ขอ้มูลข่าวสารท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในยคุปัจจุบนัและอนาคต 
 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัการบริการสาธารณะ 
ปฐม มณีโรจน์ (2536, อา้งถึงใน ส านกันโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2538 หนา้ 8) 

ไดใ้หค้วามหมายของการให้บริการสาธารณะวา่เป็นการบริการในฐานะท่ีเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงาน
ท่ีมีอ านาจกระท าเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการเพื่อให้เกิดความพอใจ จากความหมายน้ีเป็นการ
พิจารณาใหบ้ริการวา่ประกอบดว้ยผูใ้หบ้ริการ (providers) และผูรั้บบริการ (recipients) โดยฝ่ายแรก
ถือปฏิบติัเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งใหบ้ริการเพื่อใหฝ่้ายหลงัเกิดความพอใจ 

เทพศกัด์ิ บุณยรัตนพนัธ์ุ (2536, หนา้ 13) ไดใ้ห้ความหมายของการใหบ้ริการสาธารณะวา่
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หมายถึงการท่ีบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการ
สาธารณะซ่ึงอาจเป็นของรัฐหรือเอกชน มีหนา้ท่ีในการส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนโดยส่วนรวม   การให้บริการ
สาธารณะมีลกัษณะท่ีเป็นระบบมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั  6 ส่วนคือ 

1. สถานท่ีและบุคคลท่ีใหบ้ริการ 
2. ปัจจยัน าเขา้หรือทรัพยากร 
3. กระบวนการและกิจกรรม 
4. ผลผลิตหรือตวับริการ 
5. ช่องทางใหบ้ริการ และ 
6. ผลกระทบท่ีมีต่อผูรั้บบริการ 

  สายบวั หุ่นจนัทร (2538 ) กล่าววา่การให้บริการสาธารณะทัว่ไป คือการท่ีรัฐหรือองคก์ร
ของรัฐจดับริการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน โดยมีเจา้หนา้ท่ีของรัฐคือขา้ราชการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นผูน้ าบริการนั้นสู่ประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนมีความอยูดี่กินดี มีความมัน่คงปลอดภยัทั้งในชีวิต
และทรัพยสิ์น โดยรัฐไม่คิดมูลค่าจากประชาชนบริการต่าง ๆ จะเก่ียวข้องกบัการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงนบัวา่จะเพิ่มมากข้ึนตามสภาพและวิถีการเปล่ียนแปลงทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ ในปัจจุบนัองค์กรราชการของไทยไดข้ยายบทบาทในการให้บริการทั้งทางดา้นปริมาณ
ขนาด ก าลงัคนและงบประมาณเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนไดค้รอบคลุมทัว่ถึงมากข้ึน
อยา่งเท่าเทียมกนั และเสมอภาคกนั 

แม็คคูลอง (Mccullough, 1954 ) มีความเห็นวา่การให้บริการสาธารณะจะตอ้งประกอบไป
ดว้ยองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ หน่วยงานท่ีให้บริการ (service delivery agency) 
บริการ (services) ซ่ึงถือเป็นประโยชน์ท่ีหน่วยงานท่ีให้บริการไดส่้งมอบให้แก่ผูรั้บบริการ(the 
service recipient) โดยประโยชน์หรือคุณค่าของบริการท่ีไดรั้บนั้น ผูรั้บบริการจะตระหนกัไวจิ้ตใจ 
อาจสามารถวดัออกมาในรูปของทศันคติก็ได ้
  เวอร์มา (Verma ,1986) ไดพ้ิจารณาการให้บริการสาธารณะ วา่เป็นกระบวนการให้บริการ
ท่ีมีลกัษณะท่ีเคล่ือนไหวท่ีเป็นพลวตัร โดยระบบการให้บริการท่ีดีจะเกิดข้ึนได ้ เม่ือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบใช้ทรัพยากรและผลิตการบริการให้เป็นไปตามแผนงานและสามารถเขา้ถึงผูรั้บบริการ
จากความหมายดงักล่าวเป็นการพิจารณาโดยใชก้รอบความคิดเชิงระบบ (systemapproach) ท่ีมองวา่
หน่วยท่ีมีหนา้ท่ีให้บริการใชปั้จจยัน าเขา้ (input) เขา้สู่กระบวนการผลิต(process) และออกมาเป็น
ผลผลิตหรือบริการ (output) โดยทั้งหมดจะตอ้งเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นการ
ประเมินผลจะช่วยให้ทราบถึงผลผลิต หรือการบริการท่ีเกิดข้ึนวา่มีลกัษณะเป็นเช่นไร ซ่ึงจะเป็น
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ขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) เป็นปัจจยัน าเขา้ต่อไป ดว้ยเหตุน้ีระบบการให้บริการสาธารณะจึงมี
ลกัษณะเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
   อิน จอง วอง ( In Joung Wang) ไดพ้ิจารณาการบริการสาธารณะวา่เป็นการเคล่ือนยา้ยเร่ือง
ท่ีใหบ้ริการจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงเพื่อให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการ ดว้ยเหตุน้ีเขามองการให้บริการ
วา่มี 4 ปัจจยัท่ีส าคญัคือ 

1. ตวับริการ (service) 
2. แหล่งหรือสถานท่ีท่ีใหบ้ริการ (sources) 
3. ช่องทางในการใหบ้ริการ (channels) 
4. ผูรั้บบริการ (client groups) 

  จากปัจจยัดังกล่าว เขาได้ให้ความหมายของระบบการให้บริการว่าเป็นระบบท่ีมีการ
เคล่ือนยา้ยบริการอย่างคล่องตวัผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม จากแหล่งให้บริการท่ีมีคุณภาพไปยงั
ผูรั้บบริการตางตามเวลาท่ีก าหนดไวซ่ึ้งความหมายดงักล่าว เห็นได้ว่าการให้บริการตอ้งมีการ
เคล่ือนยา้ยตวับริการจากตวัผูใ้หบ้ริการไปยงัผูรั้บบริการผา่นช่องทางและตอ้งตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
  จากการพิจารณาแนวคิดเก่ียวกบัการให้บริการสาธารณะขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ เป้าหมาย
ของการให้บริการสาธารณะคือ การสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผูรั้บบริการ ดงันั้นการท่ีจะวดัวา่
การใหบ้ริการสาธารณะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ วิธีหน่ึงคือ การวดัความพึงพอใจของประชาชนของ
ประชาชนผูรั้บบริการเพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้บริการ
เพราะการวดัความพึงพอใจน้ีเป็นการตอบค าถามว่าหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้บริการมีความสามารถ
สนองตอบความตอ้งการของประชาชนไดห้รือไม่ เพียงใด และอยา่งไร 
  นกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัหารบริการสาธารณะไวห้ลากหลายแนวคิดดว้ยกนั
การบริการสาธารณะหมายถึง กิจการท่ีมีอยู่ในความอ านวยการ หรือในความควบคุมของฝ่าย
ปกครองท่ีจดัท าข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน ทั้งน้ีโดยมีลกัษณะเป็นการ
ใหบ้ริการหรือการด าเนินการอ่ืนเพื่อสนองตอบความตอ้งการของประชาชน ซ่ึงไม่มีลกัษณะในการ
จ ากัดอ านาจของประชาชนแต่อย่างใด แต่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ท าให้
ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และเป็นกิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนโดยไม่ได ้
มุ่งหวงัผลก าไร แต่มุ่งหวงัให้ประชาชนในท้องถ่ินได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการสาธารณะ
ดงักล่าว  ( สมคิด,2547:) 
 แต่เดิมการจดัท าบริการสาธารณะ ถือเป็นภารกิจของรัฐโดยตรงท่ีจะตอ้งจดัท าเพื่อสนอง
ความตอ้งหารส่วนรวมขงประชาชน ต่อมาเม่ือจ านวนประชากรเพิ่มข้ึน สังคมเกิดการขยายตวั มี
ความสลบั ซับซ้อนข้ึน ความตอ้งการของประชาชนก็เกิดการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ ท า
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ให้รัฐแต่ผูเ้ดียวไม่สามารถจัดท าบริการสาธารณะทั้ งหลายเพื่อสนองต่อความต้องกการของ
ประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง รัฐจึงจ าเป็นตอ้งร่วมมือกบัองค์กรอ่ืน หรือบางกรณีก็ตอ้งมอบให้องค์กร
อ่ืนเป็น ผูจ้ดัท าบริการสาธารณะให้ ทั้งร้ีก็เพื่อให้การจดัท าบริการสาธารณะเป็นไปอย่างทัว่ถึง มี
ประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ภารกิจของรัฐท่ีเป็นบริการสาธารณะนั้น
อาจแยกได ้2 ประเภท คือ ภารกิจพื้นฐาน และภารกิจล าดบัรอง 

1) ภารกิจพื้นฐาน ไดแ้ก่การป้องกนัมิใหเ้กิดขอ้พิพาท และยติุขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนแลว้ หรือ
อีกนัยหน่ึง คือการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาความมัน่คงปลอดภยั 
ความมัน่คงปลอดภยัน้ีมีอยู่2 ลกัษณะ คือ ความมัน่คงปลอดภยัภายในชุมชน และ
ความมัน่คงปลอดภยัจากการประทุษร้ายอนัมีท่ีมีมาจากภายนอกชุมชน 

  ความมัน่คงปลอดภยัในชุมชน หมายความถึง ความมัน่คงปลอดภยัจากการละเมิดต่อชีวิต 
ร่างกาย และทรัพยสิ์นของเอกชนแต่ละคนทั้งท่ีจงใจ และไม่จงใจ การรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ภายในชุมชนนั้นกระท าไดด้ว้ยการจดัใหมี้ต ารวจ การรักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจของประเทศ
และการรักษาความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน เป็นตน้ 
  ส่วนความมัน่คงปลอดภยัจากการประทุษร้ายอนัมีแหล่งท่ีมาจากภายนอกประเทศหมายถึง
การประทุษร้ายซ่ึงอาจเกิดจากความจงใจ เช่นถูกรุนรานด้วยก าลงัทหารโดยรัฐอ่ืน หรือเกิดจาก
ความไม่จงใจ เช่น ในกรณีท่ีอุตสาหกรรมภายในรัฐตอ้งลม้ละลายเน่ืองจากมีการทุ่มตลาดสินคา้จาก
ต่างประเทศมากถึงขนาดท่ีสินค้าภายในประเทศจ าหน่ายไม่ออกก็ได้ ซ่ึงการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัจากการประทุษร้ายจากภายนอกประเทศนั้นกระท าไดโ้ดยสร้างแสนยานภาพทางทหาร ท า
ทหาร ท าสนธิสัญญา และเจริญสัมพนัธ์ไม่ตรีกบัต่างประเทศ ตลอดจนเจรจาตกลงกบัต่างประเทศ
เก่ียวกบัการคา้ เป็นตน้ 

2) ภารกิจล าดบัรอง ไดแ้ก่ การส่งเสริมคุณภาพ ตลอดจนการขยายความมัน่คงของชาติ
ไปยงัประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม รัฐส่งเสริมสวสัดิภาพ
ของราษฎรทั้งในทางกายภาพและจิตใจ รัฐประกนัเง่ือนไขแห่งการครองชีพขั้นต ่าของ
ราษฎรทุกคน เช่น ให้บริการการศึกษา การรักษาพยาบาล การขนส่งคมนาคม การ
พกัผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง ส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม ประกนัการวา่งงาน คุม้ครองการบริโภคของราษฎร เป็นตน้ 

  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น เม่ือพิจารณาจากประเภทของบริการสาธารณะ
ขา้งตน้แลว้ ท าใหเ้ห็นวา่ บริการสาธารณะท่ีจะอยูใ่นอ านาจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดน้ั้น 
คือ ภารกิจล าดบัรอง ทั้งน้ีเน่ืองจากตามหลกัการกระจายอ านาจนั้น ทอ้งถ่ินย่อมมีอิสระในการ
บริหารจดัการกิจการภายในส่วนทอ้งถ่ินของตน อนัมีลกัษณะเฉพาะ และมีผลกระทบโดยตรงต่อ
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ประชาชนในทอ้งถ่ินซ่ึงภารกิจส่วนน้ี ได้แก่ ภารกิจล าดบัรองท่ีรัฐมอบหมายให้ทอ้งถ่ินบริหาร
จดัการดว้ยตนเอง โดยเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไวซ่ึ้งกฎหมายท่ีควรจะน ามากล่าวถึงในท่ีน้ีก็ 
คือ พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2542 
  พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 เป็นพระราชบญัญติัท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีระหวา่งรัฐ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกนัเองให้มีความชัดเจนข้ึน โดยพยายามถ่ายโอนภารกิจหน้าท่ีปลาย
ประการท่ีรัฐด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีรัฐไม่สมควรด าเนินการต่อไปให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพราะภารกิจดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถรับผิดชอบ
ด าเนินการได ้อย่างไรก็ดี การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าวอาจจะยงัมีความซ ้ าซ้อนกนัอยู่บา้ง อีก
ทั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งก็อาจยงัไม่มี ความพร้อม กฎหมายจึงได้ก าหนดวิธีเพื่อ
จดัการปัญหาดงักล่าวข้ึน ตามกฎหมายฉบบัน้ีไม่มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของรัฐ แต่ก าหนด 
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว ้ซ่ึงหมายความว่า นอกเหนือจากอ านาจหน้าท่ีๆ 
ก าหนดไวใ้ห้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแล้วอ านาจหน้าท่ีอ่ืนๆ ถือเป็นอ านาจหน้าท่ีของรัฐ
ทั้งหมด แต่อ านาจหนา้ท่ีๆ เป็นของรัฐนั้นรัฐก็อาจมอบใหท้อ้งถ่ินด าเนินการแทนได ้
  พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ไดบ้ญัญติัถึงเร่ืองของการก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการ
สาธารณะไวใ้นหมวด 2 ตั้งแต่มาตรา 16 ถึง มาตรา 22 โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ กล่าวคือ ก าหนด
อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็ก ซ่ึงไดแ้ก่ เทศบาลเมืองพทัยา และองคก์าร
บริหารส่วนต าบล ไวใ้นมาตรา 17 ซ่ึงมี ทั้งหมด 29 เร่ือง ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครไวใ้นมาตรา 18 โดยก าหนดให้กรุงเทพมหานครมี
อ านาจหน้าท่ีเดียวกบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษอ่ืนๆ ซ่ึงอาจมีการจดัตั้งข้ึนใน
อนาคตนั้น หากองคก์รนั้นมีพื้นท่ีไม่เตม็พื้นท่ีจงัหวดั ใหมี้อ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็ก แต่หากองคก์รดงักล่าวมีพื้นท่ีเต็มจงัหวดัเช่นเดียวกบักรุงเทพมหานคร ก็ให้
องคก์รนั้นมีอ านาจหนา้ท่ีมากเช่นเดียวกบักรุงเทพมหานคร 
 Willium, Gilbert & Birkhead (1977) (อา้งถึงใน ส านกันโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 
2538, 76) ไดม้องวา่การใหบ้ริการสาธารณะมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ 1)ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) หรือ
ทรัพยากรอนัไดแ้ก่ บุคลากร ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก 2)กิจกรรม(activities)
 หรือกระบวนการ (process)ซ่ึงหมายถึง วิธีการท่ีจะใช้ทรัพยากร 3)ผล ( results) หรือ
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ผลผลิต (outputs) ซ่ึงหมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลังจากมีการใช้ทรัพยากร และ 4)ความคิดเห็น 
(Opinions) ต่อผลกระทบ (impacts) ซ่ึงหมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อบริการท่ีไดรั้บ 
(Lucy, Gilbert & Birkhead  1977, 98) จากความหมายดงักล่าวจะเห็นไดว้า่เป็นการพิจารณาโดยใช้
แนวคิดเชิงระบบท่ีมีการมองวา่หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีใหบ้ริการน าปัจจยัน าเขา้ เขา้สู่กระบวนการผลิต
และออกมาเป็นผลผลิตหรือการบริการ 

2.3.1 หลกัการให้บริการ  
 จากแนวคิดเก่ียวกบัการใหบ้ริการสาธารณะของนกัวชิาการต่างๆ พอจะสรุปไดว้า่เป้าหมาย
ของการใหบ้ริการสาธารณะนั้น คือ การสร้างความพอใจใหเ้กิดแก่ผูรั้บบริการ ดงันั้น การท่ีจะวดัวา่
การให้บริการสาธารณะบรรลุเปาหมายหรือไม่ วิธีหน่ึงก็คือ การวดัความพึงพอใจของประชาชน
ผูรั้บบริการ เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้บริการเพราะการวดั
ความพึงพอใจน้ีเป็นการตอบพึงพอใจเป็นการตอบค าถามว่า หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้บริการมี
ความสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดห้รือไม่เพียงใด ส่วนปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความพึงพอใจนั้น พิจารณาไดจ้ากแนวคิดเก่ียวกบัหลกัการของการใหบ้ริการสาธารณะ ดงัน้ี 
  ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2536) ได้เสนอหลกัการให้บริการแบบครบวงจรหรือการพฒันาการ
ใหบ้ริการในเชิงรุกวา่ จะตอ้งเป็นไปตามหลกัการท่ีเรียกวา่ หลกั Package Service ดงัน้ี  

1) ยึดการตอบสนองความตอ้งการความจ าเป็นของประชาชนเป็นเป้าหมายการบริการ
ของรัฐในเชิงรับ จะเน้นการให้บริการตามระเบียบแบบแผนและมีลักษณะท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการใหบ้ริการดงัน้ี คือ 
(1)  ขา้ราชการมีทศันคติวา่การให้บริการจะเร่ิมตน้ก็ต่อเม่ือมีผูม้าติดต่อขอรับบริการ

มากกวา่ท่ีจะมองวา่ตนมีหนา้ท่ีจะตอ้งจดับริการให้แก่ราษฎรตามสิทธิประโยชน์
ท่ีเขาควรจะไดรั้บ 

(2)  การก าหนดระเบียบปฏิบติัและการใชดุ้ลพินิจของขา้ราชการมกัเป็นไปเพื่อสงวน
อ านาจในการใชดุ้ลพินิจของหน่วยงานหรือปกป้องตวัขา้ราชการเอง มีลกัษณะท่ี
เน้นการควบคุมมากกว่าการส่งเสริม การติดต่อราชการจึงต้องให้เอกสาร
หลกัฐานต่างๆ เป็นจ านวนมากและตอ้งผา่นการตดัสินหลายขั้นตอน ซ่ึงบางคร้ัง
เกินกวา่ความจ าเป็น 

(3)  จากการท่ีข้าราชการมองว่าตนมีอ านาจในการใช้ดุลพินิจและมีกฎระเบียบ
เคร่ืองมือท่ีจะปกป้องการใช้ดุลพินิจของตน ท าให้ขา้ราชการจ านวนไม่น้อยมี
ทศันคติในลกัษณะของเจา้ขุนมูลนาย ในฐานะท่ีตนมีอ านาจท่ีจะบนัดาลผลได ้
ผลเสีย แก่ประชาชน การด าเนินความสัมพนัธ์จึงเป็นไปในลกัษณะท่ีไม่เท่าเทียม
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กัน และน าไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น ความเต็มท่ีจะให้บริการ รู้สึกไม่พอใจเม่ือ
ราษฎรแสดงความเห็นโตแ้ยง้ เป็นตน้ 

  ดงันั้น เป้าหมายแรกของการจดับริการแบบครบวงจร คือ การมุ่งประโยชน์ของประชาชน
ผูรั้บบริการ ทั้งน้ีผูท่ี้มีติดต่อขอรับบริการและผูท่ี้อยู่ในข่ายท่ีควรจะไดรั้บบริการเป็นส าคญั ซ่ึงมี
ลกัษณะ ดงัน้ีคือ 

(1)   ข้าราชการจะต้องถือว่าการให้บริการเป็นภาระหน้าท่ีท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง โดยจะตอ้งพยายามจดับริการให้ครอบคลุมผูท่ี้อยู่ในข่ายท่ีควรจะไดรั้บ
บริการทุกคน 

(2)  การก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบติั และการใช้ดุลพินิจ ตอ้งค านึงถึงสิทธิประโยชน์
ของผูรั้บบริการเป็นหลกั โดยพยายามให้ผูรั้บบริการไดสิ้ทธิประโยชน์ท่ีควรจะ
ไดรั้บอยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

(3)   ขา้ราชการจะตอ้งมองผูม้ารับบริการวา่มีฐานะและศกัด์ิศรีเท่าเทียมกบัตน มีสิทธิ
ท่ีจะรับรู้ใหค้วามเห็น หรือโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2) ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่างๆ อยา่ง
รวดเร็ว และมีการแข่งขนักบัสังคมอ่ืนๆอยู่ตลอดเวลา ในขณะท่ีปัญหาพื้นฐานของ
ระบบราชการคือ ความล่าชา้ ระบบราชการจึงจ าเป็นตอ้งตั้งเป้าหมายในการพฒันาการ
บริการใหมี้ความรวดเร็วมากข้ึน ดงัน้ี 
(1)   พฒันาขา้ราชการให้มีทศันคติ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดความช านาญ

งาน มีความกระตือรือร้น มีความกระตือรือร้น กลา้ตดัสินใจในเร่ืองท่ีตนมีอ านาจ
รับผดิชอบอยู ่

(2)  การกระจายอ านาจหรือมอบอ านาจให้มากข้ึนและปรับปรุงระเบียบวิธีการท างาน
ใหมี้ขั้นตอน และใชเ้วลาในการใหบ้ริการใหน้อ้ยท่ีสุด 

(3)  พฒันาเทคโนโลยต่ีางๆใหส้ามารถบริการไดเ้ร็วข้ึน 
3) การให้บริการจะตอ้งเสร็จสมบูรณ์ เป็นการบริการเชิงรุกแบบครบวงจรคือ การเสร็จ

สมบูรณ์ตามสิทธิประโยชน์ท่ีผูรั้บบริการจะตอ้งไดรั้บ โดยท่ีผูรั้บบริการไม่จ  าเป็นตอ้ง
มาติดต่อบ่อยคร้ัง 

4) มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เป็นเป้าหมายท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงในการ
พฒันาให้บริการในเชิงรุก ทั้งน้ี เน่ืองจากประชาชนยงัมีความรู้สึกวา่ การติดต่อขอรับ
บริการจากทางราชการเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและเจา้หน้าท่ีไม่ค่อยเต็มใจท่ีจะให้บริการ 
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ดงันั้น เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการพยายามให้บริการดว้ยความกระตือรือร้น ก็จะท าให้ผูม้า
รับบริการเกิดทศันคติท่ีดี 

5) การให้บริการดว้ยความถูกตอ้งสามารถตรวจสอบไดก้ารบริการจะตอ้งมีความถูกตอ้ง 
และชุบธรรม ทั้งในแง่ของระเบียบแบบแผนของทางราชการและความถูกตอ้งในเชิง
ศีลธรรม และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การตรวจสอบจากประชาชน 

6) ความสุภาพอ่อนน้อม เจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการจะต้องปฏิบติัต่อประชาชนผูม้าขอรับ
บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม และถือว่าเป็นหน้าท่ีท่ีมีความส าคญัและเคารพใน
สิทธิศกัด์ิของผูท่ี้มาติดต่อขอรับบริการ 

7) ความเสมอภาค ขา้ราชการมีหนา้ท่ีท่ีจะให้บริการแก่ประชาชนดว้ยความเสมอภาคกนั 
ดงัน้ี 
(1)   การให้บริการจะตอ้งเป็นไปตามระเบียบแบบแผนเดียวกนั ไม่ว่าผูรั้บบริการจะ

เป็นใครก็ตาม 
(2)  การให้บริการจะต้องค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะได้รับบริการด้วย

หมายถึงความเสมอภาคท่ีจะรับบริการท่ีจะเป็นจากรัฐ ตามสิทธิประโยชน์ท่ีควร
จะไดรั้บ 

 Millett  (อา้งถึงใน เจิดศกัด์ิ ชีวะกอ้งเกียตริ 2534) กล่าววา่ เป้าหมายส าคญัของการบริการ 
คือ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน โดยมีหลกัการให้บริการสาธารณะอีก 5 
ประการ คือ 

1) การให้บริการอย่างเสมอภาค (equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีวา่ทุกคนเท่าเทียมกนั ดงันั้น ประชาชนทุกคนจะไดรั้บ
การปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการ
ให้บริการ ประชาชนจะไดรั้บการปฏิบติัในฐานะท่ีเป็นฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีใช ้
มาตรฐานการใหบ้ริการเดียวกนั 

2) การให้บริการท่ีตรงเวลา (timely service) หมายถึง ในการบริการจะตอ้งมองว่าการ
ใหบ้ริการสาธารณะจะตอ้งตรงเวลา ผลการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐจะถือวา่ไม่
มีประสิทธิผลเลยถา้ไม่มีการตรงเวลา ซ่ึงจะสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ประชาชน 

3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะตอ้งมี
ลักษณะ มีจ านวนการให้บริการและสถานให้บริการและสถานท่ีให้บริการอย่าง
เหมาะสม (the right quantity at the geographical location) มิลเล็ท เห็นวา่ความเสมอ
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ภาคหรือการตรงเวลา จะไม่มีความหมายเลยถา้จ านวนการให้บริการท่ีไม่พียงพอ และ
สถานท่ีตั้งท่ีใหบ้ริการสร้างความไม่ยติุธรรมใหเ้กิดข้ึนแก่ผูรั้บบริการ 

4) การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (continuous service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ี
เป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะชนเป็นหลกัไม่ใช่ยึดตามความ
พอใจของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการวา่จะใหห้รือหยดุบริการเม่ือใดก็ได ้

5) การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ (progressive service) หมายถึง การใหบ้ริการสาธารณะท่ีมี
การปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบติังาน กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ
หรือความสามารถท่ีจะท าหนา้ท่ีไดม้ากข้ึนโดยใชท้รัพยากรเท่าเดิม 

 กุลธน ธนาพงศธร (2528) กล่าววา่ หลกัการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ 
1) หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์

และบริการท่ีองค์กรจดัให้นั้น จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่
หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจดัใหแ้ก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ 

2) หลกัความสม ่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นๆ ตอ้งด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง และ
สม ่าเสมอ มิใช่ท าๆหยดุๆตามความพอใจของผูบ้ริการหรือผูป้ฏิบติังาน 

3) หลกัความเสมอภาค บริการท่ีจดันั้นจะตอ้งให้แก่ผูม้าใชบ้ริการทุกคนอย่างสม ่าเสมอ
และเท่าเทียมกนัไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลกัษณะแตกต่างจาก
กลุ่มอ่ืนๆ อยา่งเห็นไดช้ดั 

4) หลักความปลอดภยัค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากเกินกว่าผลท่ีจะ
ไดรั้บ 

5) หลกัความสะดวก บริการท่ีจดัให้แก่ผูรั้บบริการจะตอ้งไปในลกัษณะท่ีปฎิบติัไดง่้าย
สะดวกสบายส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนกั ทั้งยงัไม่เป็นการสร้างภาวะยุง่ยากใจให้แก่
ผูใ้หบ้ริการหรือผูใ้ชบ้ริการมากจนเกินไป 

 ปรัชญา เวสารัชช์ (2539) กล่าววา่การใหบ้ริการของรัฐนั้นจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
1) การให้บริการท่ีเป็นท่ีพึงพอใจแก่สมาชิกสังคม ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีวดัไดย้ากหรือ

ใหค้  าจ  ากดัความยาก แต่อาจกล่าวไดอ้ยา่งกวา้งๆ คือ องคป์ระกอบท่ีจะท าให้เกิดความ
พึงพอใจ คือ 
(1) ใหบ้ริการท่ีเท่าเทียมกนัแก่สมาชิกในสังคม 
(2) ใหบ้ริการในเวลาท่ีเหมาะสม 
(3)  ใหบ้ริการโดยค านึงถึงปริมาณความมากนอ้ย คือ ใหบ้ริการไม่มากนกัหรือนอ้ย  
        เกินไป  
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(4)  ใหบ้ริการโดยมีการปรับปรุงใหท้นักบัความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
2) การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชนเป็นค่านิยมพื้นฐานส าหรับการ

บริการราชการในสังคมประชาธิปไตย จะ ตอ้งท าหน้าท่ีภายใตก้ารช้ีน าทางการเมือง
จากตวัแทนของประชาชน และต้องสามารถให้บริการท่ีมีลักษณะสนองตอบต่อติ
มหาชน ต้องมีความยืดหยุ่นท่ีจะเปล่ียนลักษณะงานหรือการให้บริการท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งหารท่ีเปล่ียนแปลงไดม้ากท่ีสุดสรุปแลว้การพฒันาการให้บริการ
เชิงรุกแบบครบวงจร หรือPackage Service เป็นการพฒันาการให้บริการท่ีมีเป้าหมายท่ี
จะให้ประชาชนได้รับบริการท่ีควรจะได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ มุ่งท่ีจะให้บริการในเชิงส่งเสริมและสร้างทัศนคติและ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ ตลอดจนเป็นการให้บริการท่ีมี
ความถูกตอ้งชอบธรรม สามารถตรวจสอบได ้และสร้างความภาคทั้งในการบรอการ
และในการท่ีจะไดรั้บบริการจากรัฐ  

  ส าหรับการวดัการบรรลุเป้าหมายของการให้บริการสาธารณะนั้น เจฟฟรีย ์แอล บรุดนีย ์
และโรเบิร์ต อี อิงแลนด์ (Brudney and England) ไดเ้ปรียบเทียบให้เห็นถึงการวดัการให้บริการ
สาธารณะระหวา่งแนวทางแบบอตัวสิัยและแนวทางแบบวตัถุวสิัย สรุปไดด้งัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1  วธีิวดัเป้าหมายของการใหบ้ริการสาธารณะ 

มติ(ิDimension) อตัวสัิย(subjective) วตัถุวสัิย(Objective) 

มุ่งเนน้ 

หนา้ท่ีของบริการ 
เป้าหมายของบริการ 
 

-พิจารณาท่ีประชาชน 
-พิจารณาหนา้ท่ีทางการเมือง 
1.พิจารณาท่ีการสนองตอบ (Responsiveness) 
ต่ อความต้อ งการและข้อ เ รี ยก ร้องของ
ประชาชน 
2.พิจารณาท่ีความเสมอภาค (Equity) ในการ
กระจายบริการ 

-พิจารณาท่ีผูใ้หบ้ริการ 
-พิจารณาหนา้ท่ีทางเศรษฐกิจ 
1.พิจารณาประสิทธิภาพ (Efficiency) 
จากผลิตภาพ (Productivity) 
2 . พิ จ า ร ณ า ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) จากการประเมินผล
ความพึงพอใจ 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 

ผลของนโยบาย อตัวสัิย(subjective) วตัถุวสัิย(Objective) 

ข้อด ี

 
 
 
 
 
 
 
ข้อด้อย 

-พิจารณาท่ีผลกระทบ 
1. เ ป็นตัวไขน าไป สู่แ ง่ มุมต่างๆของการ
ใหบ้ริการ 
2.เป็นส่ิงท่ีปรากฏตามสายตาประชาชนและ
เ ป็นการประเ มินผลการปฏิบั ติง านของ
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีใหบ้ริการ 
3.ท าใหเ้ห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4.ข้อมูลด้านน้ีจะท าให้เ ห็นปทัสถานทาง
ประชาธิปไตย 
1.ไม่สามารถท าใหเ้ห็นผลผลิตของการบริการ 
2.เป็นการพิจารณาในแบบทัว่ๆไปไม่ลึกซ้ึง 
3.เกิดปัญหาดา้นเกณฑ์การรับรู้และเกณฑ์ใน
การประเมิน 
4.ตวับ่งช้ีทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อบริการ
นั้น ยงัไม่กระจ่างชดั 

-พิจารณาท่ีผลผลิต 
1.แสดงใหเ้ห็นไดใ้นเชิงปริมาณ 
2.มีหลกัฐานและเทคนิคท่ีไดป้ระเมิน
ได ้
3 . มี ห ลัก ฐ าน แล ะ เ ทค นิ ค ท่ี ไ ด้
มาตรฐานรองรับอยู ่
4.ง่ายต่อการตีความ 
 
 
1.อาจเกิดอคติ (Bias) ในเร่ืองของ
ขอ้มูลข่าวสารและการรายงาน 
2.มีการเปล่ียนแปลงค าจ ากดัความท่ี
ใชว้ดัตลอดเวลา 
3.เนน้แต่ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
4.เนน้เป้าหมายของหน่วยงาน 

   
  จากตารางดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่วิธีการวดัการให้บริการสาธารณะในแต่ละดา้นจะมี
ความแตกต่างกนั กล่าวคือ การวดัดา้นอตัวิสัยจะมุ่งเนน้ท่ีประชาชนหรือผูรั้บบริการ ในขณะท่ีการ
วดัดา้นวตัถุวสิัยจะมุ่งเนน้ท่ีผูใ้หบ้ริการเป็นหลกั นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาในแง่ของเป้าหมายของการ
บริการแล้ว ในการวดัด้านอตัวิสัยจะมุ่งตอบค าถามท่ีส าคญั 2 ประการ คือ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ให้บริการสาธารณะสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการหรือขอ้เรียกร้องของประชาชนไดห้รือไม่
อย่างไร และมีความเสมอภาคในการให้บริการหรือไม่  ในขณะท่ีการวดัด้านวตัถุวิสัยจะมุ่งตอบ
ค าถามท่ีส าคญั 2 ประการ คือ ระบบการให้บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
หรือไม่ 

2.3.2 การให้บริการและคุณภาพ 
  ความหมายของค าวา่ “บริการ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานใหค้วามหมายไวว้า่ 
การบริการ คือ การรับใชอ้ านวยความสะดวกใหช่้วยเหลือเก้ือกลู 
  วชิาญ ฤทธิรงค ์(2528 ) ไดช้ี้แนะวา่ การใหบ้ริการและการตอ้นรับลูกคา้ใหไ้ดรั้บความ
พอใจอยากท่ีจะใชบ้ริการอีก ควรด าเนินการดงัน้ี 
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1. พนกังานตอ้งแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 
2. ตอ้นรับลูกคา้ทุกคนอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 
3. พนกังานมีความรอบรู้ในหนา้ท่ี บริการดว้ยความรวดเร็วมีความกระตือรือร้น 
4. ควรมีการสืบหาขอ้มูลของลูกคา้จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อจะไดต้อ้นรับอยา่งเหมาะสม 
5. การใหบ้ริการลูกคา้จะตอ้งดูถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นส าคญั 
6. สถานท่ีท าการ ตอ้งดูแลใหส้ะอาดมีการจดัท่ีพกัคอยส าหรับลูกคา้ 
7. หมัน่ออกเยีย่มลูกคา้หรือธุรกิจของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
8. สร้างส่ือสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้ต่อลูกคา้ชนิดปากต่อปากซ่ึงเป็นวธีิไดผ้ลดีท่ีสุด 
9. กาพฒันาระบบงานโดยน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มา 
10.  ใหค้  าแนะน าดา้นวชิาการและการตลาดแก่ลูกคา้ 

  จากค าจ ากดัความดงักล่าวของความหมายของการใหบ้ริการท่ีกล่าวมา  ผูศึ้กษาสรุปไดว้า่
การใหบ้ริการ  คือ การปฏิบติัหรือด าเนินการท่ีคนกลุ่มหน่ึงจะเสนอใหค้นอีกกลุ่มหน่ึงเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บ บริการใหพ้อใจในบริการ (satisfactory service) ใหพ้ิจารณาได้
จาก 5 ประการดว้ยกนัคือ 

1. การบริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
2. การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัต่อเวลา 
3. การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
4. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง และ 
5. การใหบ้ริการอยา่งทัว่หนา้ 

 
2.4 ความคาดหวงัของประชาชนต่อการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  เอกชัย การวฒันี (2543 ) จากผลการวิจยั ประชาชนมีความตอ้งการในด้านประปาจดัหา
เคร่ืองหมายจราจรและซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรและไฟฟ้าสาธารณะ ให้มีการปรับปรุงถนนการ
วางท่อเมนประปา การสร้างสะพาน ตามล าดบั 
  เพชรี หาลาภ (2538 ) กล่าววา่ ความคาดหวงัของบุคคลเป็นการตั้งข้ึนมาเพื่อการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการ ดงันั้นความตอ้งการเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกนัแทบจะแยกไม่ออก เพราะถา้มนุษยเ์กิด
ความตอ้งการแลว้ ความคาดหวงัก็จะตามมา แลว้การกระท าพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายอยา่งไรก็ตาม
ความตอ้งการของมนุษยเ์ม่ือไดรั้บการตอบสนองในระดบัท่ีคนตอ้งการแลว้ก็จะมีการ คาดหวงัถึง
ในส่ิงท่ีอยู่สูงข้ึนไปอีกตามล าดบั ซ่ึงแสดงให้เห็นไดต้ามทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์ท่ีได้
กล่าวถึงความตอ้งการขั้นต่าง ๆ ตามล าดบัดงัน้ี 
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  1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 
  2. ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั 
  3. ความตอ้งการความรักและการยอมรับ 
  4. ความตอ้งการอาการการยกยอ่งนบัถือ 
  5. ความตอ้งการท่ีจะรู้และเขา้ใจตนเอง 
  ล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยแ์ละความคาดหวงั มีลกัษณะคล้ายคลึงกนัและมีความ
เก่ียวขอ้งกนัคือ ถา้ความคาดหวงัหรือความมุ่งหวงัของบุคคลไดรั้บการตอบสนองแลว้มนุษยจ์ะมี
ความต้องการในส่ิงท่ีสูงข้ึนจึงก่อให้เกิดความคาดหวงัในส่ิงเหล่านั้นตามมาและจะมากข้ึน
ตามล าดบั 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  น าชยั ทุนผล (2539) ไดอ้า้งถึง Santiago ซ่ึงกล่าววา่บุคคลซ่ึงมีความคาดหวงัในอาชีพของ
ตนสูงจะมีแนวโน้มท่ีจะประสบผลส าเร็จในอาชีพสูงกวา่ ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ ความคาดหวงัเป็น
ความรู้สึกนึกคิดและคาดการณ์ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยส่ิงนั้น ๆ อาจจะเป็นรูปธรรมหรือ
นามธรรมก็ได ้ความรู้สึกนึกคิดหรือคาดการณ์นั้น ๆ จะมีลกัษณะเป็นการประมาณค่าโดยมาตรฐาน
ของตนเองเป็นเคร่ืองวดัการคาดการณ์ของแต่ละบุคคลแมจ้ะเป็นส่ิงทีเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
ชนิดเดียวกนัก็อาจจะแตกต่างกนัออกไปได ้ทั้งน้ีแลว้แต่ภูมิหลงั ประสบการณ์ ความสนใจ และการ
เห็นคุณค่าความส าเร็จของส่ิงนั้น ๆ  
  วิโรจน์ ศิริชยัเจริญ (2539) ศึกษาทศันคติของประชาชนต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ศึกษาเฉพาะ
กรณี คณะเทศมนตรี เมืองน่าน ชุดท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2538 จากประชาชน
ท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลฯ ไดผ้ลการศึกษาวา่ประชาชนมีความคาดหวงัสูงกวา่บทบาทท่ีเป็นจริงของคณะ
เทศมนตรีในด้านนิติบัญญัติการบริหารเทศบาล และการพฒันาการปกครองท้องถ่ิน บริการ
สาธารณะท่ีส าคญัท่ีเทศบาลควรตอ้งเร่งจดัให้มี คือ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล สถานท่ี
ท่ีเป็นแหล่งเส่ือมโทรม ดูแลรักษาความสะอาด ส่งเสริมอาชีพราษฎรให้มีงานท า และรายไดเ้พิ่มข้ึน 
วางระบบระบายน ้ า ให้สามารถระบายน ้ าไดส้ะดวกและป้องกนัน ้ าท่วมขงัในฤดูฝนอนัอาจน ามา
ประยกุตเ์ปรียบเทียบความคาดหวงัของประชาชนไดใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
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2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

 ถนน 

 ระบบน า้ประปา 

 ระบบไฟฟ้า 

 รางระบายน า้ 

 ทางเท้า 

 สวนสาธารณะ 

 โทรศัพท์สาธารณะ 
 
 
 

 

สภาพการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

ความต้องการของประชาชนในการ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

 

แนวทางการปรับปรุงบริการด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี  เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ชาวบา้นบา้นหินหล่อง  หมู่ท่ี  3 ต.ตะเคียน  อ.ด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา  ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะเคียน    จ  านวน 200 คน 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีเก่ียวกบัสภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน  ความตอ้งการของประชาชนในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  และแนวทางการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( check  list )  ให้เลือกตอบตาม
ประเด็นท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูต้อบ  โดยแบ่งเป็น  3  ส่วนคือ 
  ส่วนที ่ 1   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลของผูต้อบ ไดแ้ก่ขอ้มูล  

1. เพศ   
2. อาย ุ  
3. ระดบัการศึกษา  
4. สถานภาพสมรส 
5. อาชีพ   
6. รายได ้
7. ความเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน 

  ส่วนที่  2 การให้บริการสาธารณะตามโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตะเคียน  อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 

ส่วนที่  3 ความตอ้งการของประชาชนเก่ียวกบัการพฒันาบริการตามโครงสร้างพื้นฐาน 
ลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

1. การพฒันาดา้นคมนาคม 
2. การพฒันาดา้นไฟฟ้า 
3. การพฒันาดา้นประปา 
4. การพฒันาดา้นทางเทา้ 
5. การพฒันาดา้นรางระบายน ้า 
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6. การพฒันาดา้นโทรศพัทส์าธารณะ 
7. การพฒันาดา้นสวนสาธารณะ 

  ส่วนที่  4 ขอ้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการพฒันาบริการตามโครงสร้างพื้นฐาน 
ลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ท าหนงัสือถึงผูใ้หญ่บา้น บา้นหินหล่อง  หมูท่ี 3 ต. ตะเคียน อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดั
นครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มประชาชนตอบ
แบบสอบถาม ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย 

2. ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามซ่ึงไดจ้ดัเตรียมไวแ้ลว้น าไปส่งให้กบักลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง
ตามท่ีไดน้ดัหมายไวแ้ลว้  เพื่อแนะน าตวัพร้อมช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของ
การวจิยั ขออนุญาตเก็บขอ้มูล  แจกแบบสอบถามการวจิยัและขอรับกลบัในวนัเดียวกนั
ดว้ยตนเอง 

3. น าแบบสอบถามท่ีได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์  ความถูกตอ้ง  และลงรหัสเพื่อ
การวเิคราะห์ ขอ้มูลต่อไป 

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลศึกษา   
              ผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ แลว้น าผลการศึกษา
ท่ีไดม้าน าเสนอในรูปตารางและความเรียง พร้อมทั้งน าเสนอแบบก่อสร้างและการประมาณราคา
ก่อสร้าง 
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  บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
            เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืนตามจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน  ผูว้ิจยั
น าไปวเิคราะห์ค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ผลการศึกษาท่ีไดน้ าเสนอในรูปแบบตารางและ
ความเรียงโดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
            ตอนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานดา้นความตอ้งการของประชาชนและการบริการงานสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
            ตอนท่ี 2  แนวทางการปรับปรุง ส ารวจ ออกแบบและประมาณราคาโครงสร้างพื้นฐานท่ี
ตอ้งการ 
 
4.1 ข้อมูลพืน้ฐานด้านความต้องการของประชาชนและการบริการสาธารณะขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลตะเคียน 
1. เพศ 

        ผลการส ารวจประชากรกลุ่มตวัอยา่งของหมู่บา้นหินหล่อง  ต าบลตะเคียน  ในเขตอ าเภอ
ด่านขดุทด จงัหวดันครราชสีมา จ  านวน 200 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55  
และเพศชายร้อยละ 45   ดงัรายละเอียดแสดงในรูปตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ ความถ่ี ร้อยละ 

ชาย 90 45 

หญิง 110 55 

รวม 200 100 

                                                                                               
2. อาย ุ
ผลการส ารวจประชากรกลุ่มตวัอยา่งของหมู่บา้นหินหล่อง ต าบลตะเคียน ในเขตอ าเภอด่าน

ขุนทด จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 200 คน  พบวา่ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 40-59 ปี มากท่ีสุด  คิด
เป็นร้อยละ 55 และช่วง  20-30ปี นอ้ยท่ีสุด   ดงัรายละเอียดแสดงในรูปตารางท่ี 4.2  
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ตารางท่ี 4.2 ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอาย ุ
อายุ ความถี่ ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20 5 2.5 
20-30 25 12.5 
30-40 35 17.5 
40-59 90 45 

60 ข้ึนไป 45 22.5 
รวม 200 100 

 
3. ระดบัการศึกษา      
ผลการส ารวจประชากรกลุ่มตวัอยา่งของหมู่บา้นหินหล่อง ต าบลตะเคียน ในเขตอ าเภอด่าน

ขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 200 คน เก่ียวกบัการศึกษาไดผ้ลการวิเคราะห์ คือประชากร
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ70  รองลงมาจบการศึกษา
มธัยมศึกษาร้อยละ54   ปริญญาตรีร้อยละ6   ดงัรายละเอียดแสดงในรูปตารางท่ี 4.3  
 
ตารางท่ี 4.3 ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

  
4. สถานภาพสมรส 
ผลการส ารวจประชากรกลุ่มตวัอยา่งของหมู่บา้นหินหล่อง ต าบลตะเคียน ในเขตอ าเภอด่าน

ขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 200 คน พบว่าประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สมรสคิดเป็น
ร้อยละ 80 รองลงมาโสดร้อยละ15  และอ่ืนๆ  อาทิ หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ร้อยละ 5   ดงัรายละเอียด
แสดงในรูปตารางท่ี  4.4  
  

การศึกษา ความถี่ ร้อยละ 
ประถมศึกษา 140 70 
มธัยมศึกษา 54 27 
ปริญญาตรี 6 3 

สูงกวา่ปริญญาตรี 0 0 
รวม 200 100 
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ตารางท่ี 4.4 ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส ความถี่ ร้อยละ 

โสด 30 15 
สมรส 160 80 

หมา้ย/หยา่/แยก 10 5 
รวม 200 100 

 
5. อาชีพ 
ผลการส ารวจประชากรกลุ่มตวัอย่างของหมู่บา้นหินหล่อง ต าบลตะเคียน  ในเขตอ าเภอ

ด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 200 คน เก่ียวกบัอาชีพ  พบวา่ประชากรกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ75   รองลงมาเป็นขา้ราชการคิดเป็นร้อยละ
17   รับจา้งคิดเป็นร้อยละ5  และอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ3 ดงัรายละเอียดแสดงในรูปตารางท่ี  4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการประกอบอาชีพ  

อาชีพ ความถี่ ร้อยละ 
เกษตร 150 75 
รับจา้ง 10 5 

ขา้ราชการ 34 17 
อ่ืนๆ 6 3 
รวม 200 100 

 
6. รายได ้
ผลการส ารวจประชากรกลุ่มตวัอยา่งของหมู่บา้นหินหล่อง ต าบลตะเคียน  ในเขตอ าเภอ

ด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา จ  านวน 200 คน เก่ียวกบัรายได ้ พบวา่ประชากรกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียช่วง 5,001-10,000 มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 45  รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียช่วง 
10,001-15,000 คิดเป็นร้อยละ 35   รายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่ 5,000 คิดเป็นร้อยละ 10  รายไดเ้ฉล่ียช่วง 
15,001-20,000 คิดเป็นร้อยละ 5  รายไดเ้ฉล่ีย 20,001 ข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 5  ดงัรายละเอียดแสดง
ในรูปตารางท่ี 4.6  
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ตารางท่ี 4.6 ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย 
รายได้เฉลีย่ ความถี่ ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 20 10 
5,001 - 10,000  บาท 90 45 
10,001 - 15,000  บาท 70 35 
15,001 - 20,000 บาท 10 5 
20,001 บาทข้ึนไป 10 5 

รวม 200 100 
 

6. การใหบ้ริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
ผลการส ารวจประชากรกลุ่มตวัอยา่งของหมู่บา้นหินหล่อง ต าบลตะเคียน  ในเขตอ าเภอ

ด่านขดุทด จงัหวดันครราชสีมา จ  านวน 200 คน เก่ียวกบัการบริการสาธารณะ  ผลการวิเคราะห์ท่ีได ้
คือ เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 63 ไม่เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 37   ดงัรายละเอียดแสดงในรูปตารางท่ี  4.7  
 
ตารางท่ี   4.7     ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการใหบ้ริการสาธารณะ  

การให้บริการสาธารณะ ความถี่ ร้อยละ 

พอเพียง 146 63 
ไม่พอเพียง 54 37 

รวม 200 100 

 
7. ความตอ้งการโครงสร้างพื้นฐาน 

ผลการส ารวจประชากรกลุ่มตวัอยา่งของหมู่บา้นหินหล่อง ต าบลตะเคียน  ในเขตอ าเภอ
ด่านขดุทด  จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 200 คน เก่ียวกบัโครงสร้างพื้นฐาน  ผลการวเิคราะห์ความ
ตอ้งการโครงสร้างพื้นฐานท่ีไดคื้อ  ถนนคิดเป็นร้อยละ 73   ประปาคิดเป็นร้อยละ 15   ไฟฟ้าคิด
เป็นร้อยละ 8   ทางระบายน ้าคิดเป็นร้อยละ 2  โทรศพัทส์าธารณะคิดเป็นร้อยละ 2    ดงัรายละเอียด
แสดงในรูปตารางท่ี  4.8 
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 ตารางท่ี  4.8 ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามโครงสร้างพื้นฐาน 

 
4.2 แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

จากผลขอ้มูลส ารวจ  แนวทางการปรับปรุงเห็นดงัน้ี 
1. ให้มีการก่อสร้างถนนรอบตวัหมู่บา้น ในส่วนท่ีเป็นถนนดินควรปรับปรุงให้เป็นถนน

คอนกรีตเพราะถนนคอนกรีตมีความสะอาดมากกวา่ถนนลกัษณะอ่ืนๆ 
2. ใหมี้การก่อสร้างถนนลูกรังแทนถนนเดิมซ่ึงเป็นถนนดินผา่นไร่นาของชาวบา้นเพิ่มข้ึน  

เพราะถนนดินท่ีใช้อยู่ทุกวนัน้ีมีขนาดแคบเป็นหลุมเป็นบ่อ  บางช่วงก็มีหญา้ข้ึนสูง  
เวลารถสัญจรไปมามีการตกขา้งทางบ่อยคร้ัง 

3. พื้นท่ีใดท่ีเป็นทางผา่นน ้ าไหลก็ให้มีการเสริมใส่ท่อระบายน ้ าเพื่อเป็นการลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงัในช่วงหนา้ฝนซ่ึงเป็นช่วงหนา้น ้าหลาก 

4. ใหมี้การก่อสร้างถงัเก็บน ้า  ประปาบาลดาล  ขยายแนวเขตประปา 
5. ใหมี้การติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง  
แผนท่ีต าแหน่ง ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า แสดงดงัรูปท่ี 4.1 
4.2.1 ถนนเส้นต้องการของประชาชนมี 3 เส้นทาง 
เส้นทางท่ี 1 ปากทางบา้นหินหล่องหลกักิโลเมตรท่ี 28 บนทางหลวงหมายเลข 201 ความ

ยาว  2,800 เมตร  ประเภทของถนนท่ีตอ้งการคือ ถนนคอนกรีต กวา้ง  6 เมตร  หนา 0.15 เมตร ลง
ไหล่ทางลูกรังกวา้ง 0.5 เมตร หนา 0.15 เมตร  บริเวณจุดต ่าสุดท่ีเป็นทางระบายน ้ าให้มีการเสริมท่อ
ระบายน ้าเพื่อใหน้ ้าลอดผา่นใตถ้นน  ซ่ึงควรให้มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.6 เมตรข้ึนไป  ลกัษณะ
ถนนท่ีได้ท าการส ารวจจะมีลักษณะค่อนข้างตรง ลาดต ่าเข้าหาตัวหมู่บ้าน  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ

โครงสร้างพืน้ฐาน ความถี่ ร้อยละ 
ถนน 146 73 
ประปา 30 15 
ไฟฟ้า 16 8 

รางระบายน ้า 4 2 
ทางเทา้ 0 0 

สวนสาธารณะ 0 0 
โทรศพัทส์าธารณะ 4 2 

รวม 200 100 
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หมู่บา้นเป็นท่ีลาบลุ่มมีสาย น ้ าผา่นหนา้หมู่บา้น   ส่วนดา้นปากทางเขา้หมู่บา้นจะเป็นถนนเส้นทาง
หลวงสาย ส้ีคิ้ว-ด่านขุนทด  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเนินสูง    ดงัแสดงในรายละเอียดภาพ profile (รูปท่ี 
4.2 ) รูปท่ี 4.3 แสดงรูปตดัโครงสร้างถนนคอนกรีต รูปท่ี 4.4 แสดง แบบแปลนผิวจราจรถนน
คอนกรีต รูปท่ี 4.5 แสดงแบบแปลนท่อระบายน ้ า  และตารางท่ี 4.9 แสดงรายการประมาณราคา
ถนนคอนกรีต 
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงรายการประมาณราคาถนนคอนกรีตถนนคอนกรีต กวา้ง 6 เมตร ยาว 1 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร 

ล าดบั                                    
รายการ 

 หน่วย   จ  านวน             
ราคาวสัดุ 

   
ค่าแรงงาน
(บาท) 

 รวมราคา
วสัดุ   และ
ค่าแรง 

หมาย
เหตุ 

    ราคา/
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

  

1 คอนกรีต ลบ.ม. 0.9 1,580 197 1,599.7  
2 Dowel bar กก. 24 19.40 2.68 529.83  
3 Tiebar กก. 18 20.71 2.68 421.02  
4 Wiremesh ตร.ม. 6 46.90 5 311.4  
5 ลูกรังไหล่ทาง ลบ.ม. 0.2 130 - 26  
6 ทรายรองพื้น ลบ.ม. 0.3 330 - 99  
7 แผน่โฟม แผน่ 0.05 270 - 13.5  
8 ยางมะตอย ลิตร 1.88 18 - 33.84  
9 ไมแ้บบ ตร.ม. 0.3 250  77.1  

ราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 1 ตารางเมตร มีราคา 518 บาท ราคาวสัดุตามราคาพาณิชยจ์งัหวดั
นครราชสีมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ( ก าหนดราคากลางท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน) 
ราคาก่อสร้างทั้งหมด8.70ลา้นบาท 
 

เส้นทางท่ี 2  เส้นเช่ือมบา้นหนองละมัง่หลกักิโลเมตรท่ี 28 บนทางหลวงหมายเลข 201 
ความยาว 1,500 เมตร ถนนคอนกรีต กวา้ง 6 เมตร  หนา 0.15 เมตรลงไหล่ทางลูกรังกวา้ง 0.5 เมตร  
หนา  0.15 เมตร  บริเวณจุดต ่าสุดท่ีเป็นทางระบายน ้ าให้มีการเสริมท่อระบายน ้ าเพื่อให้น ้ าลอดผา่น
ใตถ้นน  ซ่ึงควรให้มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.6 เมตรข้ึนไป  ลกัษณะถนนท่ีไดท้  าการส ารวจจะมี
ความโคง้ของถนนไม่มาก ลาดต ่าเขา้หาหมู่บา้นหินหล่อง  เพราะหมู่บา้นหนองละมัง่เป็นท่ีดอนสูง        
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ดงัแสดงในรายละเอียดภาพ profile (รูปท่ี 4.6) รูปท่ี 4.7 แสดงรูปตดัโครงสร้างถนนคอนกรีต รูปท่ี 
4.8 แสดงแบบแปลนผิวจราจรถนนคอนกรีต  และตารางท่ี 4.10 แสดงรายการประมาณราคาถนน
คอนกรีต   
 

ตารางท่ี 4.10 แสดงรายการประมาณราคาถนนคอนกรีตถนนคอนกรีต กวา้ง 6 เมตร ยาว 1 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร 

ล าดบั                                    
รายการ 

 หน่วย   จ  านวน             
ราคาวสัดุ 

   
ค่าแรงงาน
(บาท) 

 รวมราคา
วสัดุ   และ
ค่าแรง 

หมาย
เหตุ 

    ราคา/
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

  

1 คอนกรีต ลบ.ม. 0.9 1,580 197 1,599.3  
2 Dowel bar กก. 24 19.40 2.68 529.83  
3 Tiebar กก. 18 20.71 2.68 421.02  
4 Wiremesh ตร.ม. 6 46.90 5 311.4  
5 ลูกรังไหล่ทาง ลบ.ม. 0.2 130 - 26  
6 ทรายรองพื้น ลบ.ม. 0.3 330 - 99  
7 แผน่โฟม แผน่ 0.05 270 - 13.5  
8 ยางมะตอย ลิตร 1.88 18 - 33.84  
9 ไมแ้บบ ตร.ม. 0.3 250 - 77.1  

ราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 1 ตารางเมตร มีราคา 518 บาท ราคาวสัดุตามราคาพาณิชยจ์งัหวดั
นครราชสีมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ( ก าหนดราคากลางท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน) 
ราคาก่อสร้างทั้งหมด4.66ลา้นบาท 
 

เส้นทางท่ี 3  เส้นเช่ือมบา้นกุดม่วงหลกักิโลเมตรท่ี 65 บนทางหลวงหมายเลข 2256  ความ
ยาว 4,200 เมตรถนนลูกรัง กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร  ชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทางบดอดัแน่น
ร้อยละ 90 ของ standard Poctor  ถนนเส้นน้ีมีความยาวมากหากใชเ้ป็นถนนคอนกรีตจะมีราคาสูง
มาก ซ่ึงไม่สามารถหางบประมาณมาใช้ในการลงทุนได ้ จึงเลือกเป็นถนนลูกรังลกัษณะถนนท่ีได้
ท าการส ารวจจะมีความโคง้มาก  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะจะตอ้งหลบพื้นท่ีไร่สวนของชาวบา้นท่ีมีอยู ่ ใน
บริเวณน้ีลาดต ่าเขา้หาบา้นกุดม่วง  บริเวณพื้นท่ีดา้นขา้งถนนส่วนมากเป็นท่ีลุ่มปลูกขา้วและมีบ่อน ้ า  
ดงัแสดงในรายละเอียดภาพ profile (รูปท่ี 4.9) รูปท่ี 4.10 แสดงรูปตดัโครงสร้างถนนลูกรัง  และ 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงประมาณราคาก่อสร้างถนนดินผวิจราจรลูกรัง   
 
ตารางท่ี 4.11 รายการประมาณราคาถนนดินผวิจราจรลูกรัง 

 
ล าดบั 

                                   
รายการ 

 
หน่วย 

  
จ  านวน 

            
ราคาวสัดุ 

   
ค่าแรงงาน 

 รวมราคา
วสัดุ   และ
ค่าแรง 

หมาย
เหตุ 

    ราคา/
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

  

1 งานลูกรัง ลบ.ม. 5134 130 - 667,420  
2 งานดิน ลบ.ม. 23,205 35 - 812,175  
3 งานท่อลอดคสล.

(มอกชั้น3) 
      

 ขนาด dia  0.40 ม. ท่อน - 336.45 65.20   
 ขนาด dia  0.60 ม. ท่อน 70 523.36 93.77 43,199  
 ขนาด dia  0.80 ม. ท่อน - 803.74 127.81   

รวมค่างานก่อสร้าง 1,520,116 บาท  ท่ีราคาน ้ามนัดีเซล 30.30 บาทต่อลิตร ในเดือนมีนาคม 2554 ( 
ก าหนดราคากลางท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน) 
 

4.2.2 ระบบประปาทีต้่องการ 
1. ประปาทรงบอล   ( ติดโรงเรียนหินหล่อง ) 
หอถงัเหล็กเก็บน ้ าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.  ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าชนิดจุ่มใตน้ ้ า

ขนาดสูบน ้ าได้ไม่น้อยกว่า 2.27 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง  หรือประมาณ10 แกลลอน ต่อนาที ขบัด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 0.75 กิโลวตัต์ 1.0 แรงมา้   พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและติดตั้งระบบควบคุม
เคร่ืองสูบน ้ าและระดบัน ้ าอตัโนมติั  ติดตั้งถงักรองสนิมมีขนาดกรองไดไ้ม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม. หรือ
ประมาณ 30 แกลลอนต่อนาที   ชุดประกอบหัวบ่อน ้ าบาดาล (well head set ) ท่อส่งน ้ า    พื้นท่ี
บริเวณบา้นหินหล่องเป็นดินท่ีมีค่าความตา้นทานก าลงัดินสูงโดยเฉล่ียประมาณ 25 ตนั/ตารางเมตร  
ท่ีระดบัความลึก 3-4 เมตร    จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอกเสาเข็ม  ดงันั้นจึงเลือกแบบแปลนฐานราก
ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม  ดงัแสดงในรายละเอียดภาพประปาทรงบอลตามรูปท่ี 4.11 และตารางท่ี 4.12 
แสดงประมาณราคาประปา 
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ตารางท่ี 4.12 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างประปาทรงบอล 
 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
  สถานท่ีก่อสร้าง/สถานท่ีตั้งโครงการ บา้นหินหล่อง หมู่ท่ี 3  ต  าบลตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
หน่วยงาน       องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน ประมาณการเม่ือ 
ล าดบั รายการ   

จ  านวน 
            

หน่วย 
ค่าวสัดุตน้ทุน(บาท) ค่าแรงตน้ทุน(บาท รวมค่างานตน้ทุน หมายเหตุ 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน บาท  
 งานติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าบาดาลมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์         
1 ท่อ PVC Ø 1 1/2 น้ิว,8.5 (ท่อนละ 4 เมตร 12 ท่อน 110.00 1,320.00  - 1,320.00  
2 ขอ้ต่อตรง PVC ขนาด 1 1/2" 12 ตวั 12.00 144.00   144.00  
3 ขอ้ต่อตรงลด PVC ขนาด 1 1/2"x1 1/4" 1 ตวั 14.00 14.00   14.00  
4 ขอ้ต่อตรงลด PVC ขนาด 2"x1 1/2" 1 ตวั 19.00 19.00   19.00  
5 ขอ้ต่อตรงเกลียวใน  PVC ขนาด 1 1/4" 1 ตวั 20.00 20.00   20.00  
6 ขอ้ต่อตรงเกลียวใน  PVC ขนาด 2" 1 ตวั 26.00 26.00   26.00  
7 ขอ้ต่อตรงเกลียวนอก PVC ขนาด 2" 4 ตวั 18.00 72.00   72.00  
8 นิปเป้ิล GS ขนาด 1 1/4" 1 ตวั 35.00 35.00   35.00  
9 นิปเป้ิล GS ขนาด 2" 3 ตวั 68.00 204.00   204.00  
10 สามทางลด GS ขนาด 2"x1 1/2" 1 ตวั 135.00 135.00   135.00  
11 สามทางลด GS ขนาด 2"x1 " 1 ตวั 135.00 135.00   135.00  
12 ขอ้งอฉาก GS ขนาด 2" 2 ตวั 95.00 190.00   190.00  
13 ขอ้งอ PVC 90 องศา ขนาด 2 น้ิว 3 ตวั 25.00 75.00   75.00  
14 ประตูน ้าทองเหลือง ขนาด 2 น้ิว 1 ตวั 650.00 650.00   650.00  
15 ประตูน ้าทองเหลือง ขนาด 1 1/2 น้ิว 1 ตวั 550.00 550.00   550.00  
16 เช็ควาลว์ทองเหลืองขนาด 2 น้ิว 1 ตวั 680.00 680.00   680.00  
17 ท่อสั้น GS ขนาด 2"x40 ซม 1 ตวั 50.00 50.00   50.00  
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
  สถานท่ีก่อสร้าง/สถานท่ีตั้งโครงการ บา้นหินหล่อง หมู่ท่ี 3  ต  าบลตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
หน่วยงาน       องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน ประมาณการเม่ือ 
ล าดบั รายการ   

จ  านวน 
            

หน่วย 
ค่าวสัดุตน้ทุน(บาท) ค่าแรงตน้ทุน(บาท รวมค่างานตน้ทุน หมายเหตุ 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน   
18 ยเูน่ียน GS ขนาด 2 " 1 ตวั 230.00 230.00   230.00  
19 เชือกป่านทะเล 0.25" 50 เมตร 12.00 600.00   600.00  
20 ท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว ชั้น 8.5 5 ท่อน 165.00 825.00   825.00  
21 เทปพนัเกลียว 30 ม่วน 10.00 300.00   300.00  
22 สวิทซ์ควบคุมการไหลของน ้ า 1 ตวั 215.00 2,150.00  - 2,150.00  
23 เคร่ืองสูบน ้าบาดาลชนิดจมจุ่มใตน้ ้า ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงมา้ ไฟฟ้า 220 V 1 เคร่ือง 16,800.00 16,800.00   16,800.00  
24 อตัราการไหล 1.5-6.0 ลบ.ม/ชม.ท่ีระยะส่ง 21-110 ม.         
25 สายไฟฟ้ากนัน ้า VCT 3x2.5 sq.mm. 1 มว้น 2,850 28,50.00   28,50.00  
26 ค่าแรงงานติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าบาดาล 1 งาน   5,700.00 5,700.00 5,700.00  
         ถงัสูงเหล็กเหล็กเก็บน ้า ทรงลูกบอล 12 ลบ.ม สูง 12 ม. 1 ถงั       

27 หอถงัเหล็กส าเร็จรูปแบบทรงลูกบอล ขนาดความจุ 12 ลบ.ม,สูง(12ม. 1 ถงั 7,8000.00 78,000.00   78,000.00  
28 เช็ควาลว์ทองเหลืองขนาด 2 น้ิว 1 ตวั 680.00 680.00   680.00  
29 ประตูน ้าทองเหลือง ขนาด 2 น้ิว 2 ตวั 650.00 1,300.00   1,300.00  
30 ประตูน ้าทองเหลือง ขนาด 1 1/2 น้ิว 1 ตวั 550.00 550.00   550.00  
31 ท่อ PVC ขนาด 2 น้ิว ชั้น 8.5 4 ท่อน 165.00 660.00   660.00  
32 ขอ้ต่อตรง PVC ขนาด 2 น้ิว ชั้น 8.5 4 ตวั 18.00 72.00   72.00  
33 ขอ้งอ PVC 90 องศาขนาด 2 น้ิว 2 ตวั 25.00 50.00   50.00  
34 เกยว์ดัความดนั 0-6 บาร์ 1 ชุด 180.00 180.00   180.00  



 

31 

ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
  สถานท่ีก่อสร้าง/สถานท่ีตั้งโครงการ บา้นหินหล่อง หมู่ท่ี 3  ต  าบลตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
หน่วยงาน       องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน ประมาณการเม่ือ 
ล าดบั รายการ   

จ  านวน 
            

หน่วย 
ค่าวสัดุตน้ทุน(บาท) ค่าแรงตน้ทุน(บาท รวมค่างานตน้ทุน หมายเหตุ 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน   
35 ชุดอุปกรณ์ควบคุมระดบัน ้าคุณภาพเทียบเท่า Pressure Control 1 ตวั 3,400.00 3,400.00   3,400.00  
36 เสาล่อฟ้าทองแดงพร้อมสายดิน และกาวทองแดง 1 ชุด 2450 2,450.00   2,450.00  
37 ประเก็นยางส าหรับต่อถงั ( ใชย้างแผน่เรียบสีด าหนา 4.5 มม.) 2 วง 950.00 1,900.00   1,900.00  
38 ค่าทดสอบดิน 1 จุด 6,000.00 6,0000.00   6,0000.00  
39 ค่าขนส่งและรถเครน 1 เหมา 9500.00 9500.00   9500.00  
40 ค่าแรงงาน 1 งาน   12600.00 12600.00 12600.00  
     ค่าก่อสร้างฐานรากหอถงัสูง         
41 ขดุดิน 15 ลบ.ม.  - 100.00 1500.00 1500.00  
42 ทรายหยาบอดัแน่น 2 ม*3 380.00 760 50.00 100.00 860.00  
43 คอนกรีตผสมเสร็จอตัราส่วน 1:2:4 (300 ksc 8 ม*3 1780.00 14240.00 450.00 3600.00 17840.00  
44 คอนกรีตผสมเสร็จอตัราส่วน 1:3:5 1 ม*3 1650.00 1650.00 450.00 450.00 2100.00  
45 ไมแ้บบคอนกรีต 28 ม*2 115.00 3220.00 100.00 2800.00 6020.00  
46 เหล็กเส้นกลม 6 ม.ม 16 เส้น 66.24 1059.00 5.00 6600.00 7664.84  
47 เหล็กเส้นกลม 9 ม.ม 10 เส้น 117.00 1170.00 5.00 50.00 1220.00  
48 เหล็กเส้นกลม 12 ม.ม 40 เส้น 162.00 6480.00 5.00 200.00 6680.00  
49 ตะปู 3 ก.ก. 35.00 105.00 5.00 15.00 120.00  
50 ลวดผกูเหลก็ 5 ก.ก. 30.00 150.00   150.00  
51 น็อคสกรูหอถงัพร้อมแหวนขนาด 25 มม.ยาว 1.1 ม. 12 ชุด 380.00 4560.00 50.00 600.00 5160.00  
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
  สถานท่ีก่อสร้าง/สถานท่ีตั้งโครงการ บา้นหินหล่อง หมู่ท่ี 3  ต  าบลตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
หน่วยงาน       องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน ประมาณการเม่ือ 
ล าดบั รายการ   

จ  านวน 
            

หน่วย 
ค่าวสัดุตน้ทุน(บาท) ค่าแรงตน้ทุน(บาท รวมค่างานตน้ทุน หมายเหตุ 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน   
 ถงักรองน ้าแบบ Pressure Sand Filter อตัราการกรองไม่น้อยกวา่ 30 Gl/m         

52 เหล็กแผน่ด า ขนาด 4'x8'x6มม. 4 แผน่ 3250.00 13000.00 950.00 3800.00 16800.00  
53 น็อตยดึแมนโฮล ขนาด 3/8"x1" 1 กก 35.00 35.00   35.00  
54 ท่อเหล็กอาบสงักะสี ขนาด 2" 1 ท่อน 1050.00 1050.00   1550.00  
55 ท่อเหล็กอาบสงักะสี ขนาด 1" 1.5 ท่อน 520.00 780.00   780.00  
56 หวัอุด GS ขนาด 2" 1 ตวั 24.00 24.00   24.00  
57 หวัอุด GS ขนาด 1" 19 ตวั 15.00 285.00   285.00  
58 ขอ้งอฉาก GS ขนาด 2" 8 ตวั 95.00 760.00   760.00  
59 นิปเป้ิล GS ขนาด 2" 14 ตวั 68.00 952.00   952.00  
60 ยเูน่ียน GS ขนาด 2 " 3 ตวั 230.00 690.00   690.00  
61 ขอ้ต่อสามทาง GS ขนาด 2" 3 ตวั 135.00 405.00   405.00  
62 ขอ้ต่อตรง GS ขนาด 2" 2 ตวั 65.00 130.00   130.00  
63 ขอ้ต่อตรง GS ขนาด 1" 1 ตวั 25.00 25.00   25.00  
64 ประตูน ้าแบบบอลวาลว์ ขนาด 2" 5 ตวั 650.00 3250.00   3250.00  
65 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50x1.50x0.20 ม. 0.462 ลบ.ม. 2500.00 1155.00 600.00 277.20 1432.20  
66 สารกรองทราย # 1-2 350 ลิตร 5.00 1750.00   1750.00  
67 ทรายหยาบ 200 ลิตร 5.00 1000.00   1000.00  
68 กรวดละเอียด 200 ลิตร 5.00 1000.00   1000.00  



 

33 

ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
  สถานท่ีก่อสร้าง/สถานท่ีตั้งโครงการ บา้นหินหล่อง หมู่ท่ี 3  ต  าบลตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
หน่วยงาน       องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน ประมาณการเม่ือ 
ล าดบั รายการ   

จ  านวน 
            

หน่วย 
ค่าวสัดุตน้ทุน(บาท) ค่าแรงตน้ทุน(บาท รวมค่างานตน้ทุน หมายเหตุ 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน   
69 กรวดขนาดกลาง 200 ลิตร 5.00 1000.00   1000.00  
70 กรวดเมด็ใหญ่ 200 ลิตร 5.00 1000.00   1000.00  
71 สีรองพ้ืนกนัสนิม 0.5 GL 400.00 200.00   200.00  
72 สีทาภายนอก 0.5 GL 750.00 375.00   375.00  
73 สีทาภายในชนิดไร้สารตะกัว่ใชส้ าหรับน ้าด่ืม 1 กก 120.00 120.00   120.00  
74 น ้ายาผสมสีทินเนอร์ 1 GL 300.00 300.00   300.00  
75 เทปพนัเกลียว 30 มว้น 12.00 360.00   360.00  

 งานเดินท่อเช่ือมต่อระบบประปาและระบบไฟฟ้า         
76 ท่อพีวีซี 2",ชั้น 8.5 5 ท่อน 165.00 825.00 80.00 400.00 1225.00  
77 ท่อพีวีซี 1/2",ชั้น 8.5 1 ท่อน 110.00 110.00 60.00 60.00 170.00  
78 ขอ้งอ PVC 90 องศาขนาด 2 น้ิว 12 ตวั 25.00 300.00   300.00  
79 ขอ้ต่อตรงเกลียวนอก PVC ขนาด 2" 8 ตวั 18.00 144.00   144.00  
80 ขอ้ต่อตรงเกลียวนอก 1/2" 10 ตวั 2.50 25.00   25.00  
81 น ้ายาประสานท่อ 1000 กรัม 1 กป. 260.00 260.00   260.00  
82 เทปพนัเกลียว 30 มว้น 12.00 360.00   360.00  
83 ขอ้งอฉากเหลือง PVC 3/4" 15 ตวั 7.00 105.00   105.00  
84 ต่อตรงเหลือง PVCเหลือง 3/4" 10 ตวั 3.50 35.00   35.00  
85 ท่อพีวีซีเหลืองร้อยสายไฟฟ้า 3/4" 10 ท่อน 50.00 500.00 20.00 200.00 700.00  
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
  สถานท่ีก่อสร้าง/สถานท่ีตั้งโครงการ บา้นหินหล่อง หมู่ท่ี 3  ต  าบลตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
หน่วยงาน       องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน ประมาณการเม่ือ 
ล าดบั รายการ   

จ  านวน 
            

หน่วย 
ค่าวสัดุตน้ทุน(บาท) ค่าแรงตน้ทุน(บาท รวมค่างานตน้ทุน หมายเหตุ 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน   
       ระบบควบคุมไฟฟ้าการสูบน ้ า         

86 ตูค้วบคุมไฟฟ้าเหล็ก 1 ตู ้ 1450.00  1600.00 1600.00 3050.00  
87 เบรคเกอร์สวิทซ์ 2P,30 A.,220 Volt 1 ตวั 750.00    750.00  
88 สวิทซ์แมกเนติก coil 220 V.AC + สวิทซ์โอเวอร์ 1 ตวั 1190.00    1190.00  
89 สวิทซ์อนัเดอร์โวลทเ์ตจ 220 โวลต ์ 1 ตวั 920.00    920.00  
90 สวิทซ์นาฟฬิกา 0-30sec 1 ตวั 680.00    680.00  
91 โวลตมิ์เตอร์ 0-500 1 ตวั 160.00    160.00  
92 แอมป์มิเตอร์ 0-30 1 ตวั 160.00 160.00   160.00  
93 เคอร์เร้นทรานฟอเมอร์ 3 A. 1 ตวั 180.00 180.00   180.00  
94 ไพล็อตแลมป์ 220 โวลต ์ 4 ตวั 58.00 232.00   232.00  
95 กระปุกฟิวส์ 4 แอมป์ 1 ตวั 75.00 75.00   75.00  
96 สวิทซ์ 3 ทาง 4 ขั้ว 220 โวลต ์ 2 ตวั 65.00 130.00   130.00  
97 ทอร์มินอล 16 ขั้ว 1 ตวั 160.00 160.00   160.00  
98 แผน่ป้าย Name Plate 10 ตวั 25.00 250.00   250.00  
99 หางปลาไหลต่อสายไฟฟ้า 150 ตวั 3.00 450.00   450.00  
100 สายไฟฟ้า TWA 25sq.mm 100 เมตร 17.00 1700.00   1700.00  
101 รางไฟฟ้าแบบโปร่ง 30x30 cm. 1 ตวั 200.00 200.00   200.00  
102 ลวดแบนอลูมิเนียม 0.7 กก. 120.00 84.00   84.00  
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
  สถานท่ีก่อสร้าง/สถานท่ีตั้งโครงการ บา้นหินหล่อง หมู่ท่ี 3  ต  าบลตะเคียน อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
หน่วยงาน       องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน ประมาณการเม่ือ 
ล าดบั รายการ   

จ  านวน 
            

หน่วย 
ค่าวสัดุตน้ทุน(บาท) ค่าแรงตน้ทุน(บาท รวมค่างานตน้ทุน หมายเหตุ 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน   
103 ลวดกลมอลูมิเนียม 0.5 กก. 120.00 60.00   60.00  
104 แป้นไมข้นาด 5 น้ิว ยาว 1.5 ม. 1 แป้น 650.00 650.00   650.00  
105 ชุดแร็ค 3 ช่องพร้อมลูกถว้ย 3 ชุด 95.00 285.00   285.00  
106 น็อตชุบสงักะสี 8 น้ิวพร้อมแหวน 2 ชุด 48.00 96.00   96.00  
107 มิเตอร์ไฟฟ้า 15 A. 1 หมอ้ 6621.50 6621.50 500.00 500.00 7121.50  

          งานเช่ือมท่อประธานจ่ายน ้ า         
108 ท่อพีวีซีแขง็ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2 น้ิว,ชั้นคุณภาพ 8.5 (ปลายบาน) 8 ท่อน 165.00 1320.00 80.00 640.00 1960.00  
109 ขอ้งอ PVC 90 องศาขนาด 2 น้ิว 10 ตวั 25.00 250.00   250.00  
110 ขอ้ต่อตรงเกลียวนอกพีวีซี 2 น้ิว 2 ตวั 18.00 36.00   36.00  
111 น ้ายาประสานท่อพีวีซี 1000 กรัม 2 กป 260.00 520.00   520.00  
112 เทปพนัเกลียว 20 มว้น 12.00 220.00   220.00  
113 ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 1 ป้าย 2500.00 2500.00 500.00 500.00 30000.00  

รวมค่างานวสัดุและค่าแรง     เป็นเงิน 330,000.00 บาท 
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ลกัษณะเป็นถงัคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 6 เมตร ยาว 6 เมตร  สูง 3  เมตร  พร้อมโรงเรือนเคร่ืองสูบ
น ้ าขุดเจาะบ่อบาลดาลขนาด 6 น้ิว ความลึกไม่นอ้ยกว่า 25 เมตร พร้อมอุปกรณ์และเคร่ืองสูบน ้ าบาลดาล
ก าลงั 2 แรง มา้ติดตั้งเคร่ืองสูบหอยโข่ง ก าลงั 5.5 แรงมา้พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า   พื้นท่ี
บริเวณบา้นหินหล่องเป็นดินท่ีมีค่าความตา้นทานดินสูงโดยเฉล่ียประมาณ 25 ตนั/ ตารางเมตรท่ีระดบัความ
ลึก 3-4 เมตร  จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอกเสาเข็ม   ดงันั้นจึงเลือกแบบแปลนฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม    
รายละเอียดของถงัคอนกรีตกกัเก็บน ้ า 100 ลูกบาศก์เมตร  แสดงดงัรูปท่ี 4.12 และตารางท่ี 4.13 แสดงการ
ประมาณราคาก่อสร้างถงัคอนกรีตเก็บกกัน ้า100 ลูกบาศกเ์มตร 
 

ตารางท่ี 4.13 รายการประมาณถงัคอนกรีตเก็บกกัน ้า 100 ลบ.ม. 
ล าดับ รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ 

1 ประเภทงานอาคาร   

 1.1 ป้ายบอกระดบัน ้ าในถงัน ้ าใส  4,543.20  
2 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 2.1 ถงัน ้ าใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศกเ์มตร  439,176.00  
            รวมราคาประเภทงานอาคาร 443,719.20  

3 ประเภทงานสาธารณูปโภค     
 3.1 ระบบท่อส่งน ้ าดิบ   11,952.51  
 3.2 การประสานท่อปากบ่อบาดาล 10,625.04  
 3.3 การประสานท่อภายในโรงสูบน ้ าดี  22,110.20  
 3.4 งานขดุเจาะบ่อบาดาล 78,036.00  
           รวมราคาประเภทงานสาธารณูปโภคและงานทาง 123,023.75  
4 ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา   
 4.1 เคร่ืองสูบน ้ าบาดาล พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 35,310.00  
 4.2 เคร่ืองสูบน ้ าดีพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 33,705.00  
 4.3 ทดสอบการรับน ้ าหนกับรรทุกของดินจ านวน 1 17,120.00  
          รวมราคาประเภทงานไม่พจิารณาปรับราคา 86,135.00  
          รวมราคาค่าก่อสร้าง 652,877.95  

 
1. ขยายเขตน ้าประปา   ( ติดโรงเรียนหินหล่อง ) 
พื้นท่ีบา้นหินหล่องบางส่วนไม่อยูใ่นแนวเขตน ้าประปาท าใหช้าวบา้นในไดรั้บผลกระทบ 

จากการไม่มีน ้าประปาใชต้อ้งขดุเจาะบ่อบาลดาลน ้าเอง  ซ่ึงไม่มีถงักรองน ้าท่ีจะกรองน ้าใหส้ะอาดก่อน
น ามาใช ้ จึงมีความตอ้งการขยายแนวเขตน ้าประปาใหม้าถึงบริเวณน้ีซ่ึงมีความยาวโดยรวมประมาณ 800 
เมตร 

4.1.1 ระบบไฟฟ้า 
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1. เส้นปากทางหินหล่อง  หลกักิโลเมตรท่ี 28 บนทางหลวงหมายเลขท่ี 201 
ลกัษณะติดตั้งโคมไฟฟ้าชุดแสงสวา่งเสาไฟฟ้าทุกตน้ 1 ชุด ประกอบไปดว้ย   
1. โคมไฟฟ้า 2*40 วตัต ์ 
2. หลอดไฟขนาด 40 วตัต ์2หลอด  
3. บลัลาตซ์ 1 ตวั 
4. สวติยแ์สงแดด  1  ตวั 
5. สตาร์เตอร์  2  ตวั 

        ซ่ึงบริเวณน้ีมีจุดท่ีจะตอ้งติดตั้ง 60 จุด คิดเป็นค่าใชจ่้าย 80,000 บาท 
2. เส้นทางเชือมบา้นหนองละมัง่ หลกักิโลเมตรท่ี 28 บนทางหลวงหมายเลขท่ี 201 

 ลกัษณะติดตั้งเสาปูนไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าชุดแสงสวา่ง 
1. โคมไฟฟ้า 2*40 วตัต ์ 
2. หลอดไฟขนาด 40 วตัต ์2หลอด  
3. บลัลาตซ์ 1 ตวั 
4. สวติยแ์สงแดด  1  ตวั 
5. สตาร์เตอร์  2  ตวั 
6. เสาปูน 

      ซ่ึงบริเวณน้ีมีจุดท่ีจะตอ้งติดตั้ง 50 จุด คิดเป็นค่าใชจ่้าย 200,000 บาท 
3. เส้นทางเช่ือมบา้นกุดม่วง  หลกักิโลเมตรท่ี 65 บนทางหลวงหมายเลขท่ี 2256 

ลกัษณะติดตั้งเสาปูนไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้าชุดแสงสวา่ง 
1. โคมไฟฟ้า 2*40 วตัต ์ 
2. หลอดไฟขนาด 40 วตัต ์2หลอด  
3. บลัลาตซ์ 1 ตวั 
4. สวติยแ์สงแดด  1  ตวั 
5. สตาร์เตอร์  2  ตวั 
6. เสาปูน 

       ซ่ึงบริเวณน้ีมีจุดท่ีจะตอ้งติดตั้ง 84 จุด คิดเป็นค่าใชจ่้าย 336,000 บาท 
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รูปท่ี 4.1 แผนท่ีหมู่บา้นแสดงต าแหน่งโครงสร้างพื้นฐาน
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รูปท่ี 4.2 Profile ถนนปากทางบา้นหินหล่อง 
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รูปท่ี 4.3     รูปตดัแสดงโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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รูปท่ี 4.4    รูปแบบแปลนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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รูปท่ี 4.5 รูปแบบแปลนท่อระบายน ้า 
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รูปท่ี 4.6  Profile ถนนเช่ือมบา้นหนองละมัง่ 
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รูปท่ี 4.7  รูปตดัแสดงโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 



 
45 

 
รูปท่ี 4.8 รูปแบบแปลนผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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รูปท่ี 4.9 Profile  ถนนเช่ือมบา้นกุดม่วง 
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รูปท่ี 4.10 รูปตดัแสดงโครงสร้างถนนลูกรัง 
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รูปท่ี 4.11  รูปแบบแปลนหอถงัเหล็ก 
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รูปท่ี 4.11  รูปแบบแปลนหอถงัเหล็ก 
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รูปท่ี 4.11 รูปแบบแปลนหอถงัเหล็ก 
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รูปท่ี 4.11 รูปแบบแปลนหอถงัเหล็ก 
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รูปท่ี 4.11 รูปแบบแปลนหอถงัเหล็ก 
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รูปท่ี 4.11 รูปแบบแปลนหอถงัเหล็ก 
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รูปท่ี 4.12 แบบแปลนถงักกัเก็บน ้าคอนกรีต 
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รูปท่ี 4.12 แบบแปลนถงักกัเก็บน ้าคอนกรีต 
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รูปท่ี 4.12 แบบแปลนถงักกัเก็บน ้าคอนกรีต 
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รูปท่ี 4.12 แบบแปลนถงักกัเก็บน ้าคอนกรีต 
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บทที ่5 
สรุปผล   อภิปรายผล  ข้อเสนอแนะ 

 
โครงงานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา  ความตอ้งการโครงสร้างพื้นฐานของชาวบา้น

หินหล่อง  ต าบลตะเคียน   อ าเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา   ข้อมูลถูกน าไปใช้พฒันา
แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการงานดา้นสาธารณะประโยชน์ขั้นพื้นฐาน   ประชากรกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นชาวบา้นหินหล่อง ต าบลตะเคียน   อ าเภอด่านขุนทด  จงัหวดั
นครราชสีมา จ านวน 200 คน    ผลการส ารวจวิเคราะห์หาค่าความถ่ี   ค่าร้อยละ และสรุปล าดบั
ความส าคญัความตอ้งการโครงสร้างพื้นฐานของชาวบา้น   
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาการให้บริการงานด้านสาธารณะและความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของ
ชาวบา้นหินหล่อง   ต าบลตะเคียน   อ  าเภอด่านขนุทด    จงัหวดันครราชสีมา  มีผลการศึกษาดงัน้ี 

1.   ขอ้มูลพื้นฐานดา้นความตอ้งการของประชาชนและการบริการงานสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน : ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 
55  และมีช่วงอายเุฉล่ีย 40 – 59ปี  ร้อยละ 45ส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส ร้อยละ 80    
จบการศึกษาระดบัประถมมากท่ีสุดร้อยละ 70   มีรายไดเ้ฉล่ีย 5,001 – 10,000 บาท ต่อ
เดือน ร้อยละ 45    ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่การให้บริการสาธารณะขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตะเคียนมีความเพียงพอร้อยละ 63    และจากการตอบแบบสอบถามพบว่า
ประชาชนมีความตอ้งการปรับปรุงถนนมากท่ีสุดร้อยละ 73  

2. แนวทางการปรับปรุงและส ารวจออกแบบประมาณราคาความต้องการโครงสร้าง
พื้นฐาน : ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการใหมี้การปรับปรุงงานดา้นสาธารณะ 3 อยา่งมาก
ท่ีสุดคือ  ถนนลกัษณะเป็นถนนคอนกรีต  ประปา   ลกัษณะเป็นถงัเก็บน ้ า   ประปาทรง
บอล  ขยายเขตประปา   ไฟฟ้าลกัษณะเป็นการ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสวา่ง 

 
5.2 อภิปราย 

จากการศึกษาผูว้จิยั จึงไดท้  าการออกแบบและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง  โดยออกแบบ
เป็นถนนคอน กรีตจ านวน 2 เส้นทาง ไดแ้ก่ เส้นปากทางบา้นหินหล่อง  เส้นเช่ือมบา้นหนองละมัง่  
ถนนลูกรังจ านวน 1 เส้นทาง ไดแ้ก่  เส้นเช่ือมบา้นกุดม่วง  ออกแบบระบบประปาเป็นแบบประปา
ทรงบอล  ถงัเก็บกกัน ้า 100 ลูกบาศกเ์มตร และออกแบบใหมี้ไฟฟ้าส่องสวา่งทัว่ถึง  
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              ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและปรับปรุงสภาพ
โครงสร้างพื้นฐานของหมู่บา้นหินหล่อง  ต าบลตะเคียน   อ าเภอด่านขุนทด   จงัหวดันครราชสีมา 
ไดด้งัน้ี  

1. การใหบ้ริการสาธารณะองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน  ผูรั้บผิดชอบสามารถน า
ขอ้มูลไปปรับปรุงและพฒันาเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานมากยิง่ข้ึน 

2. ผลการวจิยัเป็นแนวทางส าหรับการบริหารและการวางแผนเพื่อก าหนดนโยบายและหา
วิธีการหรือรูปแบบของการให้บริการงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตะเคียนใหมี้ความเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อผูท่ี้รับบริการสาธารณะ 
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เอกสารอ้างองิ 
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แบบสอบถามแบบสอบถาม  
 

เร่ือง 
 

แนวทางการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานชาวบ้านหินหล่องในเขตพืน้ที่       
องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคยีนอ าเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา 

 
ตอนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย /  ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความตรงตามความเป็นจริงหรือท่ีท่านเห็นวา่
เหมาะสมท่ีสุด 
 
1.  เพศ   
                      ชาย                                     หญิง 
 

2.  อาย ุ
         ต  ่ากวา่20                  20-30 

        30-40     40-59 
        60 ข้ึนไป 

3.  สถานภาพสมรส   
                โสด                                                     สมรส 
                 หมา้ย / หยา่  /  แยก                  อ่ืน ๆ ระบุ…………. 
 

4.  การศึกษา 
          ประถมศึกษา    มธัยมศึกษา 
                  ปริญญาตรี  หรือ  สูงกวา่   อ่ืน ๆ ระบุ……………… 
 
5.  รายไดเ้ฉล่ียของท่าน (บาท/เดือน) 
                  5,000 – 10,000 บาท   10,001 – 15,000 บาท                   
                 15,001 – 20,000 บาท   20,001 บาทข้ึนไป 
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6. อาชีพ 

                      รับจา้ง                           ขา้ราชการ 
        เกษตรกร    อ่ืนๆ............................. 
 

7. ความเก่ียวขอ้งกบัอบต.อยา่งไร
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

ส่วนท่ี 2.  การใหบ้ริการสาธารณะของอบต.ตะเคียน 

     ไม่พอเพียง    พอเพียง 
ส่วนท่ี3. ความตอ้งการโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นจากหน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะเคียน 

                        ถนน เพราะ................................................    บริเวณ.....................................................  
                     รางระบายน ้า เพราะ....................................   บริเวณ..................................................... 
             ไฟฟ้า  เพราะ................................................   บริเวณ..................................................... 

สวนสาธารณะเพราะ....................................  บริเวณ.....................................................                   
ประปา  เพราะ..............................................  บริเวณ..................................................... 
โทรศพัทส์าธารณะเพราะ.............................. บริเวณ..................................................... 

                     ทางเขา้  เพราะ............................................... บริเวณ....................................................  
ส่วนท่ี4. แนวทางการปรับปรุง
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ประวตัิผู้เขียน 
นายสามารถ   ยิง่ก าแหง    เกิดเม่ือวนัท่ี  2  มีนาคม  พ.ศ. 2517 ท่ีอ าเภอเมือง  จงัหวดั

นครราชสีมา  สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 137  หมู่ท่ี  4  ถนนมิตรภาพจอหอ   ต าบลบา้นโพธ์ิ  อ าเภอเมือง   
จงัหวดันครราชสีมา  ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบนั  นายช่างโยธา 5  สังกดัองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะเคียน   อ าเภอด่านขุนทด  จังหวดันครราชสีมา  ด้านการศึกษาจบการศึกษา   ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1-5  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา   และระดับ
ปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา 
 


