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  The objectives of this research were to study satisfaction level of people in 

Non Thai, Nakhon Ratchasima and to evaluate people satisfaction in infrastructure 

service of sub-district administrative organizations in Non Thai.  The samples were 

local council members and people in service areas of nine sub-district administrative 

organizations in Non Thai.  Taro Yamane’s method was used to determine the sample 

size.  Three hundred and ninety eight samples were proportionally selected from nine 

areas.  Then, the data were collected, analyzed and then summarized.  Questionnaires 

used in this study contained both closed and opened end questions.  Statistical 

software was to used to determine average and data dispersion.  The results showed 

that people satisfied in basic infrastructure including road, electricity, and water 

supply.  This study can be used to make a plan of infrastructure development in the 

future to increase efficiency and greater people satisfaction. 
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4.7  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ 
       บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  
       จ  าแนกเป็นรายต าบล (ต าบลด่านจาก)        28 
4.8  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ 
       บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  
       จ  าแนกเป็นรายต าบล (ต าบลถนนโพธ์ิ)        28 
4.9  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ 
       บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  
       จ  าแนกเป็นรายต าบล (ต าบลบา้นวงั)        29 
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4.10  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ 
         บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  
         จ  าแนกเป็นรายต าบล (ต าบลโนนไทย)      29 
4.11  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ 
         บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  
         จ  าแนกเป็นรายต าบล (ต าบลมะค่า)       30 
4.12  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ 
         บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  
         จ  าแนกเป็นรายต าบล (ต าบลสายออ)       30 
4.13  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ 
         บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  
         จ  าแนกเป็นรายต าบล (ต าบลส าโรง)       31 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นรูปแบบหน่ึงของการปกครองแบบกระจายอ านาจ  
(Decentralization)  คือ องคก์รก าหนดให้มีการกระจายอ านาจหนา้ท่ีไปสู่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
พนักงานในระดบัต่างๆ ซ่ึงจะท าให้องค์กรเกิดความคล่องตวัในการท างาน  แนวคิดดงักล่าว
ส่งเสริมใหป้ระชาชนในพื้นท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  รวมทั้งสามารถตรวจสอบ
การท างานของฝ่ายบริหารท่ีไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาด าเนินกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงถือ
วา่เป็นบนัไดของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
  รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการ  โดยปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้มีความ
เหมาะสมตามภารกิจหนา้ท่ีเพื่อลดความซ ้ าซอ้นและใหเ้กิดเอกภาพ  มีคล่องตวัในการบริหารจดัการ
โดยไดต้ราพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545  ส่งผลให้มีการ
จดัตั้งกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินข้ึน  โดยมีภารกิจหน้าท่ีส าคญัในการส่งเสริมสนบัสนุนให้
องค์กรปกครองท้องถ่ินมีการบริหารจดัการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีการบริหารจดัการท่ีดีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินและมีการบูรณาการ  การแกไ้ขปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น  ทุกหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งโดยเฉพาะดา้นการให้บริการจะรวมตวัอยู่ท่ีส านักงานใหญ่ ต่อมาได้มีการรับมอบพื้นท่ี
หลายต าบล หลายหมู่บา้นให้อยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จึง
ท าให้ปริมาณประชากรมีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการเพิ่มของพื้นท่ีและการมีประชากรท่ีค่อนขา้งหนาแน่น
ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยเฉพาะในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการให้บริการประชาชนทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ  ไม่ว่าจะเป็นในด้านกระบวนการ
ขั้นตอนในการให้บริการ ด้านเจา้หน้าท่ีให้บริการและด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ิงเหล่าน้ีจึง
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ  ดงันั้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงมีแนวคิดท่ีจะ
น างานทางดา้นการบริการหลกัๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประชาชน  เช่น  งานบริหารจดัการศึกษา  
งานกฎหมาย  งานสวสัดิการและสังคม  งานจดัเก็บรายได ้ งานการเงินและบญัชี งานบริหารทัว่ไป  
งานพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  งานขออนุญาตต่างๆ  งานส่งเสริมการเกษตร  อินเตอร์เน็ตต าบล  งาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  และงานอ่ืนๆ  ขยายลงไปสู่ประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีให้ใกลชิ้ดและ
ดึงประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
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  องค์กรปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีกระทรวงมหาดไทยก ากบัดูแลมีความใกล้ชิดประชาชนและ
เก่ียวเน่ืองกับทุกข์สุขของประชาชนท่ีสุด ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีขอบเขตท่ี
กวา้งขวางเก่ียวกับความกินดีอยู่ดีของประชาชนในแทบทุกด้านและมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเศรษฐกิจ การศึกษา ความปลอดภยั  โครงสร้างพื้นฐาน  เป็นตน้ โดย
หนา้ท่ีหลกัประการหน่ึงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  คือการบริการประชาชน ประกอบกบัการ
ปกครองทอ้งถ่ินโดยระบบเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นระบบการปกครองตนเองใน
แต่ละพื้นท่ี    ซ่ึงการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถแยกกิจกรรมบริการ 
(Service Activates) ไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การบริการเก่ียวกบัสาธาณูปโภค  และการบริการเฉพาะ
ดา้น 
  การบริการเก่ียวกบัสาธารณูปโภค (Public Utility Service) หมายถึง บริการท่ีให้แก่
ประชาชนทัว่ไปอนัเป็นการให้บริการท่ีกระจายกนัไปทั้งพื้นท่ี  โดยผูรั้บบริการไม่จ  าเป็นตอ้งมา
ขอรับบริการโดยตรงก็สามารถรับบริการได้  เช่น  การก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางเท้า  ไฟฟ้า  
น ้าประปา  การระบายน ้า   การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  การบริการจดัเก็บขยะ เป็นตน้   
  การบริการเฉพาะดา้น  (Specific Services)  ซ่ึงเป็นการให้บริการแก่ประชาชนแต่ละบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีธุรกิจเฉพาะ  มีพนกังานของหน่วยงานต่างๆ เป็นผูค้อยใหบ้ริการ ณ  ท่ีส านกังาน
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  ศูนยบ์ริการสาธารณสุข งานทะเบียนราษฎร์  งาน
จดัเก็บภาษี  งานการศึกษาและวฒันธรรม  งานสวสัดิการผูสู้งอายุและผูพ้ิการ  และงานขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารต่างๆ  จะเห็นได้ว่างานดงักล่าวล้วนแล้วแต่เป็นงานให้บริการแก่ประชาชนและ
เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัของประชาชน  ซ่ึงจะเห็นวา่การปฏิบติังานให้บริการต่างๆ เป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการสร้างประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนสูงสุดดว้ย 
  การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินเป็นการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต  โดยตอบสนองปัญหาและ
ความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี  ซ่ึงปัจจยัต่างๆ  เช่น  งบประมาณ  บุคลากร  หรือนโยบายการ
บริหาร  ก็สามารถส่งผลกระทบต่อการให้บริการได ้ โดยเฉพาะระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นส่ิง
อ านวยความสะดวกล าดบัแรกในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน  ทั้งน้ี  สามารถน าขอ้มูล
ความพึงพอใจของประชาชนมาริเร่ิมและพฒันาในการใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 
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 เพื่อประเมินผลการใหบ้ริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

 
1.3 ขอบเขตของการวจัิย 
  งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  โดยรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง  ประกอบดว้ย  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  เพื่อน าผลการศึกษามา
บนัทึกขอ้มูล  ประมวลผล  วเิคราะห์  ประเมินผล  และสรุปผลความพึงพอใจของประชาชน 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

 ผลจากการศึกษาท าให้ทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดั
นครราชสีมา 

 ผลจากการศึกษาท าใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถทราบถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะต่างๆ และ
น าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ประชาชนต่อไป 
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บทที ่2 
ปริทศัน์วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสาร  งานวิจยั  
แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะน าเสนอตามล าดบั 
ดงัน้ี 

2.1 ความหมายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.2 ความส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.3 วตัถุประสงคข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.4 หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.5 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 
2.8 สภาพทัว่ไปของอ าเภอโนนไทย 

 
2.1 ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การปกครองทอ้งถ่ิน คือ การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในทอ้งถ่ินจดัการ
ปกครอง โดยด าเนินการกนัเอง  มีอ านาจอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความเหมาะสม  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง  กล่าวคือ อ านาจของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งมี
ขอบเขตพอควร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินอย่าง
แทจ้ริง หากมีอ านาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินนั้น ก็จะกลายสภาพเป็น 
รัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อความมัน่คงของรัฐบาล  อ านาจของทอ้งถ่ินน้ีมีขอบเขตท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ตามลกัษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น  ซ่ึงหน่วยการ
ปกครองทอ้งถ่ินจะมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะด าเนินการปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

 หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ เอง 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารตามหน้าท่ีและเพื่อใช้บงัคบัประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ 
เช่น เทศบญัญติั ขอ้บญัญติัขอ้บงัคบั สุขาภิบาล เป็นตน้ 
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 สิทธิท่ีเป็นหลกัในการด าเนินการบริหารทอ้งถ่ิน คือ อ านาจในการก าหนดงบประมาณ 
เพื่อบริหารกิจการตามอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยการปกครอง ทอ้งถ่ินนั้นๆ 

  ทั้งน้ี  หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะองค์กรท่ีจ าเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง
จดัแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์การฝ่ายบริหารและองค์การฝ่ายนิติบญัญติั เช่น การปกครองทอ้งถ่ิน
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีคณะผูบ้ริหารเป็นฝ่ายบริหาร และสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นฝ่ายนิติบญัญติั 
  ปัจจุบนัราชการส่วนทอ้งถ่ิน มีอยู่ 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.)  เมืองพทัยา 
เทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.)  และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) (ชูวงศ ์ฉายะ
บุตร, 2539) 
 
2.2 ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความส าคญัหลายประการต่อการพฒันาประเทศ ดงัน้ี 

 การปกครองท้องถ่ินคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic 
Democracy) เพราะการปกครองทอ้งถ่ินจะเป็นสถาบนัฝึกสอนการเมืองการปกครอง
ให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเก่ียวพนักบัส่วนไดส่้วนเสียในการ
ปกครอง  การบริหารทอ้งถ่ินเกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อนัพึงมี
ต่อทอ้งถ่ินท่ีตนอยู่อาศยั อนัจะน ามาซ่ึงความศรัทธาเล่ือมใสในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยในท่ีสุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบญัญติั  ฝ่ายบริหาร 
การเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนใหป้ระชาชนใชดุ้ลพินิจเลือกผูแ้ทนท่ีเหมาะสม ส าหรับผู ้
ท่ีไดรั้บเลือกตั้งเขา้ไปบริหารกิจการของทอ้งถ่ินนบัไดว้า่เป็นผูน้ าในทอ้งถ่ินจะไดใ้ช้
ความรู้ความสามารถบริหารงานทอ้งถ่ิน  เกิดความคุน้เคยมีความช านาญในการใชสิ้ทธิ
และหนา้ท่ีของพลเมือง ซ่ึงจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัชาติต่อไป 

 การปกครองท้องถ่ินท าให้ประชาชนในท้องถ่ินรู้จักการปกครองตนเอง (Self 
Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหน่ึงก็คือ การ
ปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอนัเกิดจากค าสั่งเบ้ืองบน  การปกครองตนเองคือ
การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง  ซ่ึงผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนอกจากจะไดรั้บ
เลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารทอ้งถ่ินโดยอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน
แล้ว ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจะตอ้งฟังเสียงประชาชนดว้ยวิถีทางประชาธิปไตยต่างๆ เช่น 
เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติ   ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน  ซ่ึงจะ
ท าให้ประชาชนเกิดความส านึกในความส าคญัของตนต่อทอ้งถ่ินประชาชนจะมีส่วน
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รับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกนัแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินของตนนอกจากน้ี การ
ปกครองตนเองในรูปของการปกครองทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริงหรือ การกระจายอ านาจไป
ในระดบัต ่าสุด  ซ่ึงเป็นฐานส าคญัยิ่งของการพฒันาระบบการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  

 การปกครองทอ้งถ่ินเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  เน่ืองจากความจ าเป็นบาง
ประการ ดงัน้ี 
- ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกวา้งขวาง นับวนัจะขยายเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะเห็นได้จาก 

งบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบา้นเมือง 
- กิจการบางอย่างเป็นเร่ืองเฉพาะทอ้งถ่ินนั้นไม่เก่ียวพนักบัทอ้งถ่ินอ่ืน และไม่มี

ส่วนได ้ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรท่ีจะให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินด าเนินการดงักล่าวเอง 

 การปกครองท้องถ่ินสามารถสนองความตอ้งการของท้องถ่ินตรงเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพ  เน่ืองจากท้องถ่ินมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากร ประชาชน ความตอ้งการ และปัญหายอ่มต่างกนัออกไป ผูท่ี้ให้บริการหรือ
แกไ้ขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนก็ตอ้งเป็นผูท่ี้รู้ถึง
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนเป็นอย่างดี  การบริหารงานจึงจะเป็นไปอยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 การปกครองทอ้งถ่ินจะเป็นแหล่งสร้างผูน้ าทางการเมือง การบริหารของประเทศใน
อนาคต ผูน้ าหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง  การ
ไดรั้บเลือกตั้ง การสนบัสนุนจากประชาชนในทอ้งถ่ินยอ่มเป็นพื้นฐานท่ีดีต่ออนาคต
ทางการเมืองของตน และยงัฝึกฝนทกัษะทางการบริหารงานในทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

 การปกครองทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกบัแนวความคิดในการพฒันาชนบท แบบพึ่งตนเอง 
การปกครองทอ้งถ่ินโดยยึดหลกัการกระจายอ านาจ  ท าให้เกิดการพฒันาชนบทแบบ
พึ่งตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การด าเนินงานพฒันาชนบท ท่ีผ่าน
มายงัมีอุปสรรคส าคญัประการหน่ึง คือ การมีส่วนร่วมจากประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่ง
เต็มท่ี  ซ่ึงการพฒันาชนบทท่ีสัมฤทธ์ิผลนั้นจะต้องมาจากการริเร่ิมช่วยตนเองของ
ทอ้งถ่ินท าให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกนัโดยอาศยัโครงสร้างความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเอง  (อนนัต ์อนนัตกลู, 2521) 
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2.3 วตัถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาประเทศหลายประการ ดงัน้ี 

 ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  เป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัว่าในการบริหารประเทศ จะตอ้ง
อาศยัเงินงบประมาณเป็นหลกั หากเงินงบประมาณจ ากดัภารกิจท่ีจะตอ้งบริการให้กบั
ชุมชนต่างๆ อาจไม่เพียงพอ  ดงันั้น หากจดัให้มีการปกครองทอ้งถ่ิน หน่วยการ
ปกครองท้องถ่ินนั้นๆ ก็สามารถมีงบประมาณของตนเองเพียงพอท่ีจะด าเนินการ
สร้างสรรคค์วามเจริญใหก้บัทอ้งถ่ินได ้

 เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง  เน่ืองจาก
ประเทศมีขนาดกวา้งใหญ่  ความตอ้งการของประชาชนในแต่ละทอ้งท่ีย่อมมีความ
แตกต่างกัน  การรอรับการบริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงตามความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงและล่าช้า หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีประชาชนในทอ้งถ่ินเป็น
ผูบ้ริหารจึงจะสามารถตอบสนองความตอ้งการนั้นได ้

 เพื่อความประหยดั โดยท่ีทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั สภาพความเป็นอยูข่อง 
ประชาชนก็ต่างไปดว้ย  การจดัตั้งหน่วยปกครองทอ้งถ่ินข้ึนจึงมีความจ าเป็น โดยให้
อ านาจหน่วยการปกครองท้องถ่ินจดัเก็บภาษีอากร ซ่ึงเป็นวิธีการหารายได้ให้กับ
ทอ้งถ่ินเพื่อน าไปใชใ้นการบริหารกิจการของทอ้งถ่ิน  ท าให้ประหยดัเงินงบประมาณ
ของรัฐบาลท่ีจะตอ้งจ่ายให้กบัทอ้งถ่ินทัว่ประเทศเป็นอนัมาก  และแมจ้ะมีการจดัสรร
เงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบ้า้งแต่ก็มีเง่ือนไขท่ีก าหนดไวอ้ยา่งรอบคอบ 

 เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถ่ินเป็นสถาบนัท่ีให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน  จากการท่ีการปกครองทอ้งถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  โดยการสมคัรรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน
เลือกเขา้ไปท าหนา้ท่ีฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบญัญติั  การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัน้ี
มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ระดบัชาติไดเ้ป็นอยา่งดี (ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539) 

 
2.4 หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการพฒันาประเทศหลายประการ ดงัน้ี 

 ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางดา้นการเงิน ตวับุคล ตลอดจนเวลาท่ีใช้ในการ
ด าเนินการ 
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 เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
 เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถ่ินเป็นสถาบันท่ีให้การศึกษาการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยแก่ประชาชน (ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539) 
 
2.5 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัความพงึพอใจ 

2.5.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
  ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรู้สึกชอบหรือพอใจในองคป์ระกอบ และส่ิงจูงใจดา้นต่างๆ 
ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการได้  โดยแสดงออกจากพฤติกรรม เช่น สายตา ค าพูด ลกัษณะ
ท่าทาง  เป็นตน้ 

2.5.2 ลกัษณะของความพงึพอใจ 
  ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บจริงใน
สถานการณ์หน่ึง  สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาตามปัจจยัแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
ผา่นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  เป็นความรู้สึก
ชอบส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีผนัแปรได้ตามปัจจัยท่ีไม่เก่ียวข้องกับความคาดหวงัของบุคคลในแต่ละ
สถานการณ์  นอกจากน้ีความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีแสดงออกมาในระดบัมากนอ้ยได ้ ข้ึนอยูก่บั
ความแตกต่างของการประเมินส่ิงท่ีไดรั้บจริงกบัส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้
 นอกจากน้ีความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะถูกก าหนดจากความรู้สึกของแต่ละ
บุคคล  โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหวา่งผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงและผลตอบแทนท่ีเขามี
ความรู้สึกวา่เขาควรจะไดรั้บแลว้  ถา้หากผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงมากกวา่ผลตอบแทนท่ีเขาคาดวา่
จะได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจข้ึน  ซ่ึงความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้น  
ข้ึนอยูก่บัความยติุธรรมของผลตอบแทน (อจัฉรา  สมสวย, 2545) 

2.5.3 แนวคิดเกีย่วกบัการให้บริการ 
  การใหบ้ริการ  เป็นหนา้ท่ีหลกัส าคญัในการบริการงานในภาครัฐ  โดยเฉพาะงานท่ีจะตอ้งมี
การติดต่อสัมพนัธ์กบัประชาชนโดยตรง  โดยหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีหนา้ท่ีในการส่ง
ต่อการบริการ (Delivery Service) ให้แก่ผูรั้บบริการ  กล่าวคือ  คุณค่าประการแรกของการบริการ
งานรัฐกิจทั้งหมดคือ  การปฏิบติังานดว้ยการใหบ้ริการท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจซ่ึงมีลกัษณะส าคญั  
5 ประการ คือ การให้บริการอยา่งเท่าเทียมกนั (Equivalent Service)  การให้บริการอยา่งรวดเร็ว
ทนัเวลา (Timely Service)  การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service)  การให้บริการอย่าง
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ต่อเน่ือง (Continuous Service)  และการให้บริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service)  (John D. 
Millett, 1951) 

2.5.4 ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ หมายถึง  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขา้มารับบริการ
สัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ  โดยเก่ียวขอ้งกบัทศันคติของคนท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ท่ีผูรั้บบริการเขา้ไปใชบ้ริการในสถานบริการนั้น และประสบการณ์นั้นไดเ้ป็นไปตาม
ความคาดหวงัของผูรั้บบริการมากนอ้ยเพียงใด 

2.5.5 เกณฑ์ในการพจิารณาคุณภาพของบริการ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคุณภาพการบริการ ดงัน้ี 

 รูปธรรม (Tangible)  หมายถึง  ลกัษณะทางกายภาพของการบริการท่ีผู ้รับบริการ
ไดรั้บ  ท าใหเ้ขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดงักล่าวได ้

 ความไวว้างใจ (Reliability)  หมายถึง  ผูรั้บบริการเล็งเห็นถึงความสม ่าเสมอ  และ
ความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ  รวมทั้งประสิทธิภาพของพนกังานท่ีใหบ้ริการ 

 การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness)  หมายถึง  ผูใ้ชบ้ริการจะค านึงถึง
เวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผูใ้ห้บริการว่า  ตรงจุดหรือดีกว่า
ตามท่ีผูรั้บบริการตอ้งการหรือไม่ 

 ความมัน่ใจได ้(Assurance)  หมายถึง  ผูรั้บบริการจะมองถึงความรู้  ความช านาญ  
หรือความสามารถของบุคลากร  ซ่ึงเป็นผลท่ีจะสร้างความมัน่ใจ  รวมทั้งความ
ไวว้างใจในกาบริการนั้น 

  ความเขา้ใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)  หมายถึง  ผูรั้บบริการจะพิจารณา
ถึงความสะดวกดา้นเวลา  สถานท่ี  ท าเลท่ีตั้ง  ตลอดจนความพยายามของพนกังาน
ท่ีจะเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูบ้ริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความ
ตอ้งการดงักล่าว (สมิต สัชฌุกร, 2546) 

2.5.6 การวดัความพงึพอใจทีม่ีต่อการบริการ 
  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการจะเกิดข้ึนหรือไม่นั้นจะตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของการ
ให้บริการขององค์กร  ประกอบกบัระดบัความรู้สึกของผูม้ารับบริการของแต่ละบุคคล หากจะวดั
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการสามารถท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี เช่น การใชแ้บบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
และการสังเกต 

 การใช้แบบสอบถาม  ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีนิยมใช้กนัแพร่หลายวิธีหน่ึง  โดยการขอ
ความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลท่ีต้องการ  สามารถแสดงความคิดเห็นลงใน
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แบบฟอร์มท่ีก าหนดค าตอบไวใ้ห้เลือกตอบหรือเป็นค าตอบอิสระ  เช่น  ลกัษณะ
ของการใหบ้ริการ  สถานท่ีใหบ้ริการ  บุคลากรท่ีใหบ้ริการ เป็นตน้ 

 การสัมภาษณ์  เป็นวิธีการท่ีต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู ้
สัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจใหผู้ถู้กสัมภาษณ์ตอบค าถามใหต้รงกบัขอ้เทจ็จริง 

 การสังเกต  เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ  ขณะรับบริการ  
และหลงัจากการไดรั้บบริการแลว้  เช่น  การสังเกตกิริยาท่าทาง  การพูด  สีหน้า  
และความถ่ีของการมาขอรับการบริการ  เป็นตน้  ผูว้ิจยัจะตอ้งกระท าอยา่งจริงจงั
และมีแบบแผนท่ีแน่นอน  (ชานนัท ์ถา้คู่, 2545) 

  ความพึงพอใจในการบริการมีความส าคญัต่อการด าเนินงานบริการให้สามารถเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงลกัษณะทัว่ไปมีดงัน้ี  

 ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคล
ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  บุคคลจ าเป็นตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  การ
ตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคลดว้ยการโตต้อบกบับุคคลอ่ืน และส่ิงต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั  ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์การเรียนรู้ส่ิงท่ีจะไดรั้บตอบแทน
แตกต่างกนัไป  ในสถานการณ์การบริการก็เป็นเช่นเดียวกนับุคคลรับรู้หลายส่ิง
หลายอยา่งเก่ียวกบัการบริการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการบริการหรือคุณภาพ
ของการบริการ  ซ่ึงประสบการณ์ ท่ีไดรั้บจากการสัมผสับริการต่างๆ หากเป็นไป
ตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยท าให้ผูรั้บบริการไดรั้บส่ิงท่ีคาดหวงัก็ยอ่ม
ก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีและพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ี
ไดรั้บจริงในสถานการณ์บริการก่อนท่ีประชาชนจะมาใชบ้ริการ 

 
2.6 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  จรรยา  เจียมหาทรัยพ ์(2545)  ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใชบ้ริการของห้างคาร์
ฟูร์  สาขาเชียงใหม่  พบว่า  ก่อนการรับบริการลูกคา้ส่วนใหญ่มีความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก  เก่ียวกบัปัจจยัดา้นความสะดวก  และความปลอดภยัของท่ีจอดรถ  ช่ือเสียงของห้าง  และความ
น่าเช่ือถือของสินคา้ราคาพิเศษท่ีโฆษณา  ความพึงพอใจของลูกคา้ในขณะรับบริการ  พบวา่ลูกคา้ท่ี
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา  และสถานท่ี  และมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ความพึงพอใจของลูกคา้
หลงับริการแลว้  พบวา่  ลูกคา้มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ในปัจจยัดา้นสถานท่ีและมี
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ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ราคา  การส่งเสริมการตลาด  
และความคุม้ค่าของเงินหลงัจากท่ีไดรั้บบริการครบถว้นแลว้ 
  บุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ (2546)  จากการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ต่อผูบ้ริการเทศบาลนครเชียงใหม่  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ผูบ้ริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ในแต่ละดา้น  คือ  คุณสมบติัของผูบ้ริหารในระดบัมาก  พึงพอใจ
ดา้นการปฏิบติัตามนโยบาย  และดา้นผลงานของผูบ้ริหารในระดบัปานกลาง  ทั้งน้ียงั  พบวา่ปัจจยั
ส่วนตวัของประชาชน  ได้แก่  อายุ  ระดบัการศึกษา  และภูมิล านา  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ผูบ้ริหาร  และประชาชนไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะคือ  เทศบาลควรสร้างกิจกรรมการให้ความรู้  กิจกรรม  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองใหแ้ก่ประชาชนใหเ้หมาะสมกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
  วรนุช  บวรนนัทเดช (2546)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของหน่วย
บริการปฐมภูมิเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  พบวา่  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ในดา้นบริการหลกั  การใหค้  าปรึกษา  และบริการก่อนกลบับา้น  ปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อบริการ  ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา  รายได ้  และเขตท่ีอยูอ่าศยั
ของประชาชนท่ีมารับบริการ  และไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  คือ  หน่วยงานควรก าหนดมาตรฐาน
บริการใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี  มีการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเนน้บริการ
เชิงรุกเขา้สู่ชุมชน  ดา้นการส่งต่อ/เยีย่มบา้น  และดา้นกิจกรรมในชุมชน 
 สุรชัย  รัชตประทาน (2546)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของ
ส านกังานท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่  สาขาสารภี  ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในระดับมาก  ทั้ งในด้านการปฏิบติังาน  การปฏิบติัตน  การพูดจา/มารยาท  และการให้
ค  าแนะน าปรึกษาของเจ้าหน้าท่ี  ความสะดวกในการติดต่อ  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถ  
ให้บริการด้วยความเต็มใจและเป็นมิตร  แนะน า /ให้ข้อมูล/ให้ความรู้อย่างชัดเจน  ให้บริการ
ตามล าดับก่อนหลังและมีความรวดเร็วในการให้บริการ  เจ้าหน้าท่ีกระตือรือร้น  ตั้ งใจท างาน  
บริการไดถู้กตอ้งครบถว้นไม่ผิดพลาด  สามารถแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว  การท างานมีความยุติธรรม  น่าเช่ือถือ  เป็นไปด้วยความโปร่งใส  สุจริต  สามารถ
ตรวจสอบได้  และการขยายเวลาการบริการเป็นเวลา  08.00 – 18.00 น.  ส่วนด้านท่ีประชาชนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ  สถานท่ีและบริเวณโดยรอบมีความสะดวกสบาย  ขั้นตอนในการรับ
บริการ  ระยะเวลาในการรับบริการ  กฎระเบียบท่ีใช้  ค่าธรรมเนียมท่ีช าระ  ในขณะท่ีด้าน
อตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ี  และการประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้แก่ประชาชน  ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง  นอกจากน้ีผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะคือ  ควรน าระบบเทคโนโลยีสมยัใหม่มา
ช่วยในการบริการประชาชน  จดัระเบียบการท างานให้มีความถูกตอ้งชัดเจน  ตลอดจนพฒันา
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เจา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายใหส้ามารถท างานทดแทนกนัได ้ ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนให้เกิดความ
สะดวก  รวดเร็ว  ยุติธรรมมากข้ึน  แก้ไขระเบียบ  กฎหมาย  ขั้นตอนต่างๆ ท่ีมีความล้าสมัย  
ซ ้ าซ้อน  พฒันาความรู้ความสามารถ  และทักษะต่างๆ แก่เจ้าหน้าท่ีในด้านการให้บริการแก่
ประชาชน  และปลูกจิตส านึกของการเป็นผูใ้ห้บริการ  มีการประเมินและติดตามผลงานของ
บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ  สร้างขวญั  ก าลงัใจ  และทศันคติของเจา้หนา้ท่ีเพื่อให้ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจเม่ือมารับบริการ 
 วชัราภรณ์  จนัทร์พุฒิพงศ์  (2546)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ช้บริการ
สวนสาธารณะอุทยานสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค ์ เพื่อการออกก าลงักายและพกัผอ่นหยอ่นใจ  ผล
การศึกษาพบวา่  ประชาชนท่ีมีความพึงพอใจต่อการจดับริการส่วนสาธารณะโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  โดยประชาชนท่ีมีเพศและโรคประจ าตวัต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการจดับริการส่วน
สาธารณะโดยรวมไม่แตกต่างกนั  แต่ประชาชนท่ีมีอายุ อาชีพ และรายไดต่้างกนั  มีความพึงพอใจ
ต่อการจดับริการสวนสาธารณะโดยรวมแตกต่างกนั 
 
2.7 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด  ซ่ึงจะน ามา
ประยกุตใ์ชก้บังานวจิยัในคร้ังน้ี  ดงัแสดงในรูปท่ี 2.1 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1  กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

ตัวแปรต้น 

สภาพทัว่ไปของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

(1)  เพศ 
(2)  อายุ 
(3)  สถานะภาพ 
(4)  การศึกษา 
(5)  อาชีพ 
(6)  รายได ้

ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

(1)  ความพึงพอใจดา้นถนน 
(2)  ความพึงพอใจดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง 
(3)  ความพึงพอใจดา้นประปา 

ตัวแปรตาม 
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2.8 สภาพทัว่ไปของอ าเภอโนนไทย 
  อ าเภอโนนไทย ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดันครราชสีมา มีระยะทางห่าง
จากจงัหวดั 28 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 280 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 333,356.25 
ไร่ (525.07 กม.)  เป็นพื้นท่ีราบ 336,611.25 ไร่ หน่วยราชการ ท่ีอยูอ่าศยั อุตสาหกรรม และแหล่งน ้ า 
1,745 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ก่ิงอ าเภอพระทองค า และอ าเภอขามสะแกแสง  จังหวดั
นครราชสีมา 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ อ าเภอเมืองนครราชสีมา และอ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดั
นครราชสีมา 
  ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั   อ าเภอขามสะแกแสง และอ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา 
  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั   อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 

2.8.1 ลกัษณะภูมิประเทศ  
  สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเก็บความชุ่มช้ืนไดน้อ้ย 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า มีเกลือข้ึนอยูท่ ัว่ไป 

2.8.2 สภาพภูมิอากาศ  
  ฤดูฝน   เร่ิมตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงกลางเดือน ตุลาคม  
  ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงกลางเดือน กุมภาพนัธ์ 
  ฤดูร้อน   เร่ิมตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม  

2.8.3 ประชากร  
  อ าเภอโนนไทย มีประชากรทั้งส้ินรวม 72,251 คน โดยแยกเป็นชาย 35,564 คน และหญิง 
36,687 คน (ขอ้มูลจากส านกัทะเบียนอ าเภอโนนไทยประจ าเดือน กนัยายน 2553) 

2.8.4 การปกครอง  
  อ าเภอโนนไทย แบ่งรูปแบบการปกครองทอ้งท่ี และการปกครองทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

 การปกครองทอ้งท่ี แบ่งออกเป็น 10 ต าบล 131 หมู่บา้น  
 การปกครองทอ้งถ่ิน แบ่งเป็นเทศบาลต าบล  3 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 9 

แห่ง ไดแ้ก่ 
- เทศบาลต าบลโนนไทย 
- เทศบาลต าบลโคกสวาย 
- เทศบาลต าบลบลัลงัก ์
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าปัง 



14 

- องคก์ารบริหารส่วนต าบลคา้งพลู 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านจาก 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลถนนโพธ์ิ 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนไทย 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นวงั 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะค่า 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลสายออ 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง 
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการท าโครงงาน 

 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) และการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  
โดยมีรายละเอียดจะน าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 

3.1 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.2 ประชากรเป้าหมาย 
3.3 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งประชาชน 
3.4 วธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
3.5 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างของประชาชนผู้
ไดรั้บบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีไดรั้บแบบสอบถาม  ซ่ึงมีท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอโนนไทย  
จงัหวดันครราชสีมา  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 
 
3.2 ประชากรเป้าหมาย 
  ประชากรเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  คือประชาชนท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอโนนไทย  จ  านวน  55,149 คน  จากองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ  านวน  9 แห่ง  
ไดแ้ก่  องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง,  องค์การบริหารส่วนต าบลคา้งพลู,  องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านจาก,  องคก์ารบริหารส่วนต าบลถนนโพธ์ิ,  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นวงั,  องค์การ
บริหารส่วนโนนไทย,  องคก์ารบริหารส่วนมะค่า,  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสายออ  และองคก์าร
บริหารส่วนต าบลส าโรง 
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3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
  เน่ืองจากประชากรท่ีศึกษามีจ านวนมาก  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีของ Taro Yamane  เพื่อหา
จ านวนขนาดกลุ่มตวัอย่างจากประชาชนทั้งหมด  โดยได้ก าหนดความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม
ตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดระหวา่งค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ  0.05 ตามสูตร 
 
     n  =   
 
  โดยท่ี n = จ านวนขนาดตวัอยา่งประชาชนท่ีตอ้งการ 

   N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e = ค่าความคลาดเคล่ือน (0.05) 
 
  แทนค่าสูตร  n =     =  397.12  หรือ  398 คน 
 
  อยา่งไรก็ตาม  เพื่อให้ผลการศึกษาท่ีไดรั้บจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มมาสามารถใชอ้ธิบายกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และเพื่อเป็นการเพิ่มความเท่ียงตรงของขอ้สรุปท่ีจะไดรั้บจาก
ตวัอยา่ง  จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการสุ่มตวัอยา่งประชาชนอยา่งเป็นสัดส่วน  เพื่อจะไดเ้ป็นการกระจาย
กลุ่มตวัอย่างให้ครอบคลุมทัว่องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอโนนไทย  และไม่ให้มี
การกระจุกตวัอยูใ่นเขตพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงมากเกินไป 
 
3.4 วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
  การสุ่มตวัอยา่งในการวจิยัน้ีใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งประชาชนอยา่งเป็นสัดส่วน (Proportional 
Random Sampling)  เพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งจากแต่ละต าบล ไม่นอ้ยกวา่ 398 คน ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  จ  านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของประชาชน จ าแนกตามเขตท่ีอยูอ่าศยัท่ีสุ่มได ้

ต าบล ประชากร (คน) สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ต าบลก าปัง 
ต าบลคา้งพลู 
ต าบลด่านจาก 
ต าบลถนนโพธ์ิ 
ต าบลบา้นวงั 

9,508 
5,393 
8,864 
3,970 
4,839 

17.24 
9.78 
16.07 
7.20 
8.77 

68 
39 
64 
29 
35 

N 
1 + N(e)2 

55,149 
1 + 55,149(0.05)2 



17 

ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 

ต าบล ประชากร (คน) สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ต าบลโนนไทย 
ต าบลมะค่า 
ต าบลสายออ 

ต าบลส าโรง 

9,466 
4,133 
2,090 
6,886 

17.16 
7.49 
3.79 
12.49 

68 
30 
15 
50 

รวม 55,149 100.00 398 

 
  หลงัจากท าการก าหนดขนาดตวัอยา่งของแต่ละเขตพื้นท่ีไดแ้ลว้  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จะสุ่มประชากรในแต่ละเขตพื้นท่ีโดยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ทั้งน้ี 
เพราะประชากรมีจ านวนมากและมีเขตพื้นท่ีกวา้ง 
 
3.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.5.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด  
โดยการศึกษาจากเอกสาร  บทความ  งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง  น ามาสร้างเป็น
แบบสอบถามให้ครอบคลุมกบัวตัถุประสงค ์ โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย  3 ตอน 
ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ใช้มาตรวดัแบบ Likert 
Scale ให้ค่าน ้ าหนักความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทยจ าแนกรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นถนน  ดา้นไฟฟ้าแสง
สวา่ง  และดา้นประปา โดยถือเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
   ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 5  คะแนน 
   ระดบัความพึงพอใจมาก  4  คะแนน 
  ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 3  คะแนน 
   ระดบัความพึงพอใจนอ้ย  2  คะแนน 
   ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 1  คะแนน 
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  ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะของประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีต่อปัญหา  อุปสรรค  ในการรับบริการ
จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  ท าดว้ยวิธีหาความเท่ียงตรง (Validity)  ดว้ยการ
น าแบบสอบถามฉบบัร่างไปหาความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหาและโครงสร้าง  โดยเสนอต่อ
ท่ีปรึกษาโครงการเพื่อตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเน้ือ (Content Validity)  และ
ความเหมาะสมถูกตอ้งดา้นภาษา  เพื่อน าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม 

3.5.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการออก
แบบสอบถามโดยการใชว้ิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึน  จ  านวนไม่
นอ้ยกวา่ 398 คน 

 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารขอ้มูล
ทางสถิติท่ีรวบรวมจากองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดั
นครราชสีมา 

 
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.6.1 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการส ารวจในคร้ังน้ีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for windows  ซ่ึงไดเ้ลือกใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis)  ไดแ้ก่  อตัราส่วนร้อยละ (Percentage)  ค่าความถ่ี (Frequency)  
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เพื่อวดั
ค่าเฉล่ียและการกระจายของขอ้มูล  และน าเสนอในรูปตารางพร้อมกบัการพรรณนาประกอบ  เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

3.6.2 การประเมินผล 
 ส าหรับขอ้มูลระดบัความพึงพอใจ  ไดท้  าการหาค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจเป็นรายกลุ่ม    
โดยก าหนดเกณฑ์ความคิดเห็นพิจารณาค่าเฉล่ียแต่ละระดบัแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Reference) 5 
ระดบั  การก าหนดเกณฑ์จะตอ้งให้ทุกระดบัมีช่วงคะแนนเท่ากนั  เป็นคะแนนสูงสุดคือ 5  คะแนน
ต ่าสุดคือ 1  ช่วงห่าง (พิสัย) ของคะแนนทั้งหมด  =  5 – 1 = 4  มี 5 ระดบั ดงันั้น แต่ละระดบัจะมี
ช่วงห่าง = 4 / 5  = 0.8 (วเิชียร  เกตุสิงห์, 2538) ดงัน้ี 
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   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 
 

  ส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากค าถามปลายเปิดไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด  และด าเนินการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการจดัจ าแนกประเภทขอ้ความท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัให้อยูใ่น
ประเภทเดียวกนั  จากนั้นวเิคราะห์เน้ือหาของขอ้มูลและน าเสนอในรูปของความเรียง 
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บทที ่4 
ผลการทดลองและวเิคราะห์ผล 

 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึง
ผลการศึกษาผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ตามขั้นตอนต่างๆ โดยรายงานผลการทดลองและวิเคราะห์
ผล ดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 
4.2 การประเมินระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการดา้นโครงสร้าง

พื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา 
4.3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัจุดเด่นของการบริการท่ีประชาชนประทบัใจและจุดท่ีควร

ปรับปรุง 
 
4.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนทีต่อบแบบสอบถาม 

 เพศ 
- ผลการส ารวจกลุ่มตวัอย่างประชาชน จ านวน 440 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบว่า

ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.90 เป็นเพศหญิง ในขณะท่ีเพศชายมีอยูร้่อยละ 46.10 ดงัแสดง
รายละเอียดในรูปท่ี 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 จ  านวนและร้อยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
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 อาย ุ
- ผลการส ารวจกลุ่มตวัอย่างประชาชน จ านวน 440 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบว่า

ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.8 มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี  รองลงมามีอายุระหวา่ง 21 – 30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 22.9 อายุระหวา่ง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.6  อายุระหวา่ง 51 – 
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.2  อายุไม่เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.5 และอายุมากกวา่ 61 
ปี คิดเป็นร้อยละ 5 ดงัแสดงรายละเอียดในรูปท่ี 4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.2 จ  านวนและร้อยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

 สถานภาพ 
- ผลการส ารวจกลุ่มตวัอย่างประชาชน จ านวน 440 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบว่า

ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.5 มีสถานภาพสมรส  รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อย
ละ 36.4 สภานภาพหย่า คิดเป็นร้อยละ 5.2  และสภานภาพหมา้ย คิดเป็นร้อยละ 
3.9 ดงัแสดงรายละเอียดในรูปท่ี 4.3 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.3 จ  านวนและร้อยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสภานภาพ 
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 ระดบัการศึกษา 
- ผลการส ารวจกลุ่มตวัอย่างประชาชน จ านวน 440 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบว่า

ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.0 มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา  รองลงมามีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 21.8 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็น
ร้อยละ 20.0  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 13.0 ระดบัอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 9.1 และระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.2 ดงั
แสดงรายละเอียดในรูปท่ี 4.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4 จ  านวนและร้อยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

 อาชีพ 
- ผลการส ารวจกลุ่มตวัอย่างประชาชน จ านวน 440 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบว่า

ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.3 ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป  รองลงมาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 24.1 อาชีพรับราชการหรือพนกังานของรัฐ  คิดเป็น
ร้อยละ 23.9  อาชีพอ่ืนๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.6 อาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 5.2 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อย
ละ 3.2 และอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบัดังแสดง
รายละเอียดในรูปท่ี 4.5 
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รูปท่ี 4.5 จ  านวนและร้อยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

 รายไดต่้อเดือน 
- ผลการส ารวจกลุ่มตวัอย่างประชาชน จ านวน 440 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบว่า

ส่วนใหญ่ร้อยละ 20.9 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 4,001-6,000 บาท  รองลงมามี
รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 2,000-4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.0 รายไดต่้อเดือนนอ้ย
กว่า 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.6  รายไดต่้อเดือนระหว่าง 8,001-10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 14.3 รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.1 และ
รายได้ระหว่าง 6,001-8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับดังแสดง
รายละเอียดในรูปท่ี 4.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.6 จ  านวนและร้อยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
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4.2 การประเมินระดับความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการบริการด้านโครงสร้างพืน้ฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 

 การประเมินระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมาในคร้ังน้ี จะด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ โดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายดา้น  จ  าแนกเป็นรายขอ้ในแต่ละ
ดา้น  และความพึงพอใจในการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นถนน, ดา้น
ไฟฟ้าแสงสว่าง และดา้นประปา จ าแนกเป็นรายต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา 
ซ่ึงผลการประเมินสามารถน าเสนอได ้ดงัน้ี 

 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวม 
จ าแนกเป็นรายดา้น 

 

 ตารางท่ี 4.1   ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกเป็นรายดา้น 

การให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  S.D. ระดับการแปลผล 
การใหบ้ริการดา้นถนน 
การใหบ้ริการดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง 
การใหบ้ริการดา้นประปา 

3.43 
3.47 
3.40 

.90 

.88 

.94 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ภาพรวม 3.43 .91 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทยในภาพรวม อยู่ในระดบั 
“มาก” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นถนนและดา้นไฟฟ้าแสงสว่าง
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก”  โดยด้านไฟฟ้าแสงสว่างมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47  
รองลงมาคือดา้นถนน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43  และดา้นประปาประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 
“ปานกลาง” มีค่าความเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.40 

 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยภาพรวม 
จ าแนกเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น 
- ดา้นถนน 
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 ตารางท่ี 4.2   ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 
ในดา้นถนน จ าแนกเป็นรายขอ้ 

ด้านถนน  S.D. ระดับการแปลผล 
1. ความสะดวกในการใชถ้นนเพื่อสญัจรภายในต าบล 
2. การไดรั้บความช่วยเหลือเม่ือไดรั้บความเดือดร้อน 
3. สภาพการใชง้านของถนน 
4. การตรวจสอบ ดูแลถนน 
5. การซ่อมแซมถนนหลงัไดรั้บความเสียหาย 
6. หลงัจากการซ่อมแซมเสร็จแลว้ 

3.59 
3.49 
3.44 
3.31 
3.35 
3.42 

.93 

.75 

.89 

.95 

.92 

.91 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

ภาพรวม 3.43 .90 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทยในดา้นถนน ซ่ึงในภาพรวม
อยูใ่นระดบั “มาก” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ความสะดวกในการใชถ้นน
เพื่อสัญจรภายในต าบล อยู่ในระดบั “มาก” มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.59  รองลงมา คือ การไดรั้บ
ความช่วยเหลือเม่ือไดรั้บความช่วยเหลือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49  สภาพการใชง้านของถนน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.44  หลงัจากการซ่อมแซมเสร็จแลว้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42  ส าหรับการซ่อมแซมถนนหลงั
ไดรั้บความเสียหาย อยูใ่นระดบั “ปานกลาง” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35  และการตรวจสอบ ดูแลถนน มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.31 

- ดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 

ตารางท่ี 4.3  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ  การ
บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย ใน
ดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง จ าแนกเป็นรายขอ้ 

ด้านไฟฟ้า  S.D. ระดับการแปลผล 
1. ความสวา่งของไฟฟ้าสาธารณะหมู่บา้น 
2. ความเหมาะสมของการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
3. ความช ารุดเสียหายของไฟฟ้าสาธารณะ 
4. การดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าของเจา้หนา้ท่ี 
5. การซ่อมแซมของเจา้หนา้ท่ี 
6. ประชาชนได้รับประโยชน์ในการสัญจรและความ
ปลอดภยั 

3.53 
3.52 
3.26 
3.40 
3.55 
3.61 

.91 

.85 

.88 

.89 

.86 

.85 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.47 .88 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทยในดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง ซ่ึง
ในภาพรวมอยู่ในระดบั “มาก” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ประชาชน
ไดรั้บประโยชน์ในการสัญจรและความปลอดภยั อยู่ในระดบั “มาก” มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.61 
การซ่อมแซมของเจา้หนา้ท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55  ความสวา่งของไฟฟ้าสาธารณะหมู่บา้น มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.53  ความเหมาะสมของการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52  รองลงมาอยูใ่น
ระดบั “ปานกลาง” คือ การดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าของเจา้หนา้ท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40  และความช ารุด
เสียหายของไฟฟ้าสาธารณะ มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.26 

- ดา้นประปา 
 

ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ การ
บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย ใน
ดา้นประปา จ าแนกเป็นรายขอ้ 

ด้านประปา  S.D. ระดับการแปลผล 
1. การบริการจ่ายน ้ าของประปา 
2. การใหบ้ริการซ่อมแซม ปรับปรุง มีความรวดเร็ว 
3. ราคาค่าบริการมีความเหมาะสม 
4. ความเท่ียงตรงของเจา้หนา้ท่ีจดมิเตอร์ 
5. ความสะอาดไดม้าตรฐานของน ้ าประปา 
6. น ้ าประปามีคุณภาพดา้นสี กล่ิน และรส 
7. การจดัระบบใหบ้ริการตามล าดบัก่อน-หลงั 

3.46 
3.45 
3.49 
3.56 
3.15 
3.14 
3.59 

.86 

.84 

.84 

.89 

.98 
1.05 
.98 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

ภาพรวม 3.40 .94 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทยในด้านประปา ซ่ึงใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบั “ปานกลาง” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การจดัระบบ
ให้บริการตามล าดบัก่อน-หลงั อยูใ่นระดบั “มาก” มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.59 ความเท่ียงตรงของ
เจา้หน้าท่ีจดมิเตอร์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56  ราคาค่าบริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49  
การบริการจ่ายน ้ าของประปา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46  การให้บริการซ่อมแซม ปรับปรุง มีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45  รองลงมาอยูใ่นระดบั “ปานกลาง” คือ ความสะอาดไดม้าตรฐานของ
น ้าประปา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 และน ้าประปามีคุณภาพสี กล่ิน รส มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.14  
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 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานจ าแนกเป็นราย
ต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา 
-  ต  าบลก าปัง 

 

ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 
จ าแนกเป็นรายต าบล 

การให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  S.D. ระดับการแปลผล 
การใหบ้ริการดา้นถนน 
การใหบ้ริการดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง 
การใหบ้ริการดา้นประปา 

2.85 
3.02 
2.99 

.53 

.49 

.52 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รายต าบล 2.96 .52 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนต าบลก าปังมีความพึงพอใจต่อการบริการ
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดบั “ปานกลาง” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 
“ปานกลาง” โดยการใหบ้ริการดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.02  รองลงมา คือ ดา้น
ประปา มีค่าความเฉล่ียเท่ากบั 2.99 และดา้นถนนมีค่าความเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 2.85  
 

- ต าบลคา้งพลู 
 

ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 
จ าแนกเป็นรายต าบล 

การให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  S.D. ระดับการแปลผล 
การใหบ้ริการดา้นถนน 
การใหบ้ริการดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง 
การใหบ้ริการดา้นประปา 

3.87 
3.93 
3.76 

.86 

.83 

.79 

มาก 
มาก 
มาก 

รายต าบล 3.85 .82 มาก 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างประชาชนต าบลคา้งพลูมีความพึงพอใจต่อการบริการ
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบั “มาก” มีค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 3.85 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั “มาก” 
โดยการให้บริการด้านไฟฟ้าแสงสว่าง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.93 รองลงมา คือ ดา้นถนน มีค่า
ความเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และดา้นประปามีค่าความเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.76  
 

- ต าบลด่านจาก 
 

ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 
จ าแนกเป็นรายต าบล 

การให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  S.D. ระดับการแปลผล 
การใหบ้ริการดา้นถนน 
การใหบ้ริการดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง 
การใหบ้ริการดา้นประปา 

3.40 
3.34 
2.94 

.74 

.80 
1.07 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รายต าบล 3.21 .92 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนต าบลด่านจากมีความพึงพอใจต่อการบริการ
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดบั “ปานกลาง” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 
“ปานกลาง” โดยการให้บริการด้านถนน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.40 รองลงมา คือ ดา้นไฟฟ้าแสง
สวา่ง มีค่าความเฉล่ียเท่ากบั 3.34 และดา้นประปามีค่าความเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 2.94  
 

- ต าบลถนนโพธ์ิ 
 

ตารางท่ี 4.8  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 
จ าแนกเป็นรายต าบล 

การให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  S.D. ระดับการแปลผล 
การใหบ้ริการดา้นถนน 
การใหบ้ริการดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง 
การใหบ้ริการดา้นประปา 

3.30 
3.19 
3.00 

.93 

.81 

.82 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รายต าบล 3.15 .86 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนต าบลถนนโพธ์ิมีความพึงพอใจต่อการ
บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดบั “ปาน
กลาง” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบั “ปานกลาง” โดยการให้บริการดา้นถนน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.30 รองลงมา คือ ดา้น
ไฟฟ้าแสงสวา่ง มีค่าความเฉล่ียเท่ากบั 3.19 และดา้นประปามีค่าความเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.00  
 

-  ต าบลบา้นวงั 
 

ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 
จ าแนกเป็นรายต าบล 

การให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  S.D. ระดับการแปลผล 
การใหบ้ริการดา้นถนน 
การใหบ้ริการดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง 
การใหบ้ริการดา้นประปา 

3.46 
3.57 
3.54 

.94 

.95 

.92 

มาก 
มาก 
มาก 

รายต าบล 3.52 .94 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างประชาชนต าบลบา้นวงัมีความพึงพอใจต่อการบริการ
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบั “มาก” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.52 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั “มาก”
โดยดา้นไฟฟ้าแสงสวา่งมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.57 รองลงมาคือดา้นประปา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 
และดา้นถนน มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.46  
 

- ต าบลโนนไทย 
 

ตารางท่ี 4.10  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 
จ าแนกเป็นรายต าบล 

การให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  S.D. ระดับการแปลผล 
การใหบ้ริการดา้นถนน 
การใหบ้ริการดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง 
การใหบ้ริการดา้นประปา 

3.86 
3.83 
4.00 

.95 
1.02 
.85 

มาก 
มาก 
มาก 

รายต าบล 3.90 .94 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนต าบลโนนไทยมีความพึงพอใจต่อการ
บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดบั “มาก” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 
“มาก” โดยการให้บริการดา้นประปา มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.00  รองลงมาคือการให้บริการดา้น
ถนน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 และการใหบ้ริการดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง  มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.83  
 

- ต าบลมะค่า 
 

ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 
จ าแนกเป็นรายต าบล 

การให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  S.D. ระดับการแปลผล 
การใหบ้ริการดา้นถนน 
การใหบ้ริการดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง 
การใหบ้ริการดา้นประปา 

3.01 
3.20 
3.20 

1.07 
.82 
.84 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รายต าบล 3.14 .91 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างประชาชนต าบลมะค่ามีความพึงพอใจต่อการบริการ
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดบั “ปานกลาง” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 
“ปานกลาง” โดยการให้บริการด้านไฟฟ้าแสงสว่างและดา้นประปามีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.20 
เท่ากนั  ส่วนการใหบ้ริการดา้นถนน มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.01  
 

-  ต าบลสายออ 
 

ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 
จ าแนกเป็นรายต าบล 

การให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  S.D. ระดับการแปลผล 
การใหบ้ริการดา้นถนน 
การใหบ้ริการดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง 
การใหบ้ริการดา้นประปา 

3.28 
3.27 
3.45 

.73 

.74 

.89 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
รายต าบล 3.34 .80 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนต าบลสายออมีความพึงพอใจต่อการบริการ
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดบั “ปานกลาง” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นประปาประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบั “มาก” มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.45  รองลงมาคือดา้นถนนและดา้นไฟฟ้าแสงสวา่งประชาชน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั “ปานกลาง” โดยดา้นถนนมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.28  และดา้นไฟฟ้าแสง
สวา่ง มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.27  
 

-  ต าบลส าโรง 
 

ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 
จ าแนกเป็นรายต าบล 

การให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  S.D. ระดับการแปลผล 
การใหบ้ริการดา้นถนน 
การใหบ้ริการดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง 
การใหบ้ริการดา้นประปา 

3.68 
3.74 
3.96 

.74 

.89 

.87 

มาก 
มาก 
มาก 

รายต าบล 3.70 .84 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนต าบลส าโรงมีความพึงพอใจต่อการบริการ
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบั “มาก” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.70 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั “มาก” 
โดยการให้บริการด้านประปา มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.96 รองลงมาคือด้านไฟฟ้าแสงสว่างมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74  ส่วนการใหบ้ริการดา้นถนน มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.68  
 
4.3 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัจุดเด่นของการบริการทีป่ระชาชนประทบัใจและจุดทีค่วรปรับปรุง 
 

 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทยโดยภาพรวม พบว่า มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
ดา้นถนนควรเพิ่มความโปร่งใสตั้งแต่การควบคุมงานก่อสร้างไปจนถึงการตรวจรับการจา้งเหมา 
เน่ืองจากเม่ือก่อสร้างเสร็จแลว้ถนนเกิดการช ารุดเสียหายเร็ว  การปรับปรุงซ่อมแซมถนนบางคร้ังท า
ไดล่้าชา้ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน  ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการวางระบบระบายน ้าหรืองบประมาณท่ีมีไม่
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เพียงพอ  และยงัตอ้งการให้ปรับปรุงถนนเส้นทางสายหลกัหรือภายในหมู่บา้นเป็นถนนไร้ฝุ่ น ดา้น
ไฟฟ้าแสงสวา่งควรสนบัสนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าหรือจุดแสงสวา่งใหค้รอบคลุมถึงจุดท่ี
ลบัตาหรือเส่ียงภยั และเพื่อความรวดเร็วในการซ่อมแซม  ดา้นประปาควรปรับปรุงคุณภาพน ้ าให้ใส
สะอาด ไม่มีกล่ิน  ควรปรับปรุงท่อส่งน ้าหลกั  การขยายเขตท่อน ้ า  และแหล่งน ้ าท่ีผลิตน ้ าประปาให้
เพียงพอต่อปริมาณและความตอ้งการใชน้ ้ าของประชาชนในพื้นท่ี  อีกทั้ง ตอ้งการให้องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเขา้มาตรวจสอบคุณภาพการผลิตน ้าประปาของหมู่บา้นดว้ย 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
  สรุปผลงานวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา สามารถน าเสนอ
ขอ้เสนอแนะ โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลงานวจิยั 
5.2 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัจุดเด่นของการบริการท่ีประชาชนประทบัใจและจุดท่ีควร

ปรับปรุง 
 
5.1 สรุปผลงานวจัิย 
  งานวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา และเพื่อประเมินผลการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา   
  วิธีการศึกษาคือการเก็บขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการดา้น
โครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา โดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด ประกอบดว้ย  3 ตอน ไดแ้ก่  
  ตอนท่ี 1 เก็บขอ้มูลขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
  ตอนท่ี 2  เก็บขอ้มูลความพึงพอใจของประชาชนโดยใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale ให้ค่า
น ้ าหนกัระดบัความพึงพอใจจากน้อยท่ีสุด  นอ้ย  ปานกลาง  มาก  มากท่ีสุด  โดยถือเกณฑ์การให้
คะแนนจาก 1 – 5 ตามล าดบั   
  ตอนท่ี 3 เก็บขอ้มูลขอ้เสนอแนะของประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีต่อปัญหาอุปสรรคในการรับ
บริการ   
  การเก็บขอ้มูลใชว้ิธีของ Taro Yamane  เพื่อหาจ านวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากประชาชนใน
เขตอ าเภอโนนไทย จ านวน 55,149 คน  จากองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ  านวน  9 แห่ง  จากนั้นท า
การประเมินความพึงพอใจการใหบ้ริการ  โดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายดา้น  จ  าแนกเป็นรายขอ้ในแต่
ละดา้น  และความพึงพอใจในการใหบ้ริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นถนน, ดา้น
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ไฟฟ้าแสงสว่าง และด้านด้านประปา  และจ าแนกเป็นรายต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดั
นครราชสีมา   
  ผลจากการศึกษา ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

 ผลการส ารวจกลุ่มตวัอย่างประชาชน จ านวน 440 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบว่า 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.90 เป็นเพศหญิง  อายุส่วนใหญ่ร้อยละ 31.8 มีอายุระหวา่ง 31 
– 40 ปี   สถานภาพส่วนใหญ่ร้อยละ 54.5 สมรสแลว้  ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่
ร้อยละ 33.0 จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา  อาชีพส่วนใหญ่ร้อยละ 29.3 
ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป  และรายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่ร้อยละ 20.9 อยูร่ะหวา่ง 
4,001-6,000 บาท 

 การวิเคราะห์ผลพบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวม อยู่ในระดบั “มาก”  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านถนนอยู่ใน
ระดบั “มาก”  ส่วนดา้นไฟฟ้าแสงสวา่งอยูใ่นระดบั “มาก” และดา้นประปาอยูใ่น
ระดบั “ปานกลาง” เช่นกนั 

 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานจ าแนกเป็น
รายต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ความพึงพอใจต่อการ
บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากมีจ านวน 4 ต าบล คือ ต าบลคา้งพลู ต าบลบา้นวงั ต าบลโนนไทย ต าบล
ส าโรง และความพึงพอใจต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีจ านวน 5 ต าบล คือ 
ต าบลก าปัง ต าบลด่านจาก ต าบลถนนโพธ์ิ ต าบลมะค่า ต าบลสายออ 

 ความพึงพอใจของประชาชนของทุกต าบลต่อโครงสร้างพื้นฐานรายด้านพบว่า
ดา้นถนนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากมีจ านวน  4 ต าบล คือ ต าบลคา้งพลู ต าบลบา้น
วงั ต าบลโนนไทย ต าบลส าโรง  ระดบัปานกลางมีจ านวน  5 ต าบล คือ ต าบลก าปัง 
ต าบลด่านจาก ต าบลถนนโพธ์ิ ต าบลมะค่า ต าบลสายออ  ส าหรับดา้นไฟฟ้าแสง
สวา่งส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากมีจ านวน  4 ต าบล คือ ต าบลคา้งพลู ต าบลบา้นวงั 
ต าบลโนนไทย ต าบลส าโรง ระดบัปานกลางมีจ านวน 5 ต าบล คือ ต าบลก าปัง 
ต าบลด่านจาก ต าบลถนนโพธ์ิ ต าบลมะค่า ต าบลสายออ  และดา้นประปาส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัมากมีจ านวน 5 ต าบล คือ ต าบลคา้งพลู ต าบลบา้นวงั ต าบลโนน
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ไทย ต าบลสายออ ต าบลส าโรง ระดบัปานกลางมีจ านวน 4 ต าบล คือ ต าบลก าปัง 
ต าบลด่านจาก ต าบลถนนโพธ์ิ ต าบลมะค่า  

 
5.2 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัจุดเด่นของการบริการทีป่ระชาชนประทบัใจและจุดทีค่วรปรับปรุง 
 ดา้นถนนควรเพิ่มความโปร่งใสตั้งแต่การควบคุมงานก่อสร้างไปจนถึงการตรวจรับการจา้ง
เหมา เน่ืองจากเม่ือก่อสร้างเสร็จแลว้ถนนเกิดการช ารุดเสียหายเร็ว  การปรับปรุงซ่อมแซมถนน
บางคร้ังท าได้ล่าช้า โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน  ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการวางระบบระบายน ้ าหรือ
งบประมาณท่ีมีไม่เพียงพอ  และยงัตอ้งการให้ปรับปรุงถนนเส้นทางสายหลกัหรือภายในหมู่บา้น
เป็นถนนไร้ฝุ่ น  
  ด้านไฟฟ้าแสงสว่างควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าหรือจุดแสงสว่างให้
ครอบคลุมถึงจุดท่ีลบัตาหรือเส่ียงภยั และเพื่อความรวดเร็วในการซ่อมแซม   
  ดา้นประปาควรปรับปรุงคุณภาพน ้ าให้ใสสะอาด ไม่มีกล่ิน  ควรปรับปรุงท่อส่งน ้ าหลกั  
การขยายเขตท่อน ้ า  และแหล่งน ้ าท่ีผลิตน ้ าประปาให้เพียงพอต่อปริมาณและความตอ้งการใชน้ ้ าของ
ประชาชนในพื้นท่ี  อีกทั้ง ตอ้งการให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขา้มาตรวจสอบคุณภาพการผลิต
น ้าประปาของหมู่บา้นดว้ย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จังหวดันครราชสีมา 

 
  แบบสอบถามน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  
เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  ผูว้ิจยัจึงขอ
ความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 
 
  แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น  3 ตอน 
   ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 
   ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะของประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีต่อปัญหา  อุปสรรค  ในการ
รับบริการจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
  การตอบแบบสอบถาม  ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ  ข้อมูลทุกข้อมี
ความส าคญัต่อความถูกตอ้ง  เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมาเป็นอยา่งยิ่ง  ค  าตอบของ
ท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั  จะไม่มีผลกระทบต่อท่านทางดา้นการับบริการแต่อยา่งใด 
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ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน (  )  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
 

1.  เพศ 
  (   )  1. ชาย     (   )  2. หญิง 
 

2.  อาย…ุ…………..ปี 
 

3.  สถานภาพ 
  (   )  1. โสด     (   )  2. สมรส 
  (   )  3. หยา่      (   )  4. หมา้ย 
 

4.  ระดบัการศึกษา 
  (   )  1. ประถมศึกษา    (   )  2. มธัยมศึกษาตอนตน้   
  (   )  3. มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (   )  4. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (   )  5. ปริญญาตรี     (   )  6. สูงกวา่ปริญญาตรี 
  

5.  อาชีพ 
  (   )  1. รับราชการ/พนกังานของรัฐ   (   )  2. พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
  (   )  3. พนกังานงานบริษทัเอกชน   (   )  4. เกษตรกรรม 
  (   )  5. ประกอบธุรกิจส่วนตวั   (   )  6. รับจา้งทัว่ไป 
  (   )  7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................................... 
 

6.  รายไดต่้อเดือน (โดยประมาณ) 
  (   )  1. นอ้ยกวา่ 2,000 บาท   (   )  2. ระหวา่ง 2,000 – 4,000 บาท 
  (   )  3. ระหวา่ง 4,001 – 6,000 บาท   (   )  4. ระหวา่ง 6,001 – 8,000 บาท 
  (   )  5. ระหวา่ง 8,001 – 10,000 บาท   (   )  6. มากกวา่ 10,000 บาท 
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ตอนที ่2  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการบริการด้านโครงสร้างพืน้ฐานขององค์การบริหาร
ส่วน ต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 
ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในระดบัความพึงพอใจท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านมาก
ท่ีสุด 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
การให้บริการด้านถนน 
1. ท่านไดรั้บความสะดวกในการใชถ้นนเพ่ือสญัจรภายใน
ต าบล 

     

2. ท่านมีความพึงพอใจในการช่วยเหลือเม่ือไดรั้บความ
เดือดร้อนในการใชเ้สน้ทาง 

     

3. ท่านมีความพึงพอใจต่อสภาพการใชง้านของถนนในเขต
ต าบล 

     

4. ท่านมีความพึงพอใจในการตรวจสอบ  ดูแลถนนในเขต
ต าบล 

     

5. ท่านมีความพึงพอใจในการซ่อมแซมถนนหลงัไดรั้บความ
เสียหาย 

     

6. ท่านมีความพึงพอใจหลงัการซ่อมแซมถนนเพียงใด      
การให้บริการด้านไฟฟ้าแสงสว่าง 
1. ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บา้นมีความสวา่งเพียงพอเพียงใด 

     

2. การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะมีความเหมาะสมเพียงใด      
3. ไฟฟ้าสาธารณะเกิดความช ารุดเสียหายเพียงใด      
4. เจา้หนา้ท่ีมีการดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าท่ีช ารุดเพียงใด      
5. ท่านมีความพึงพอใจในการซ่อมแซมของเจา้หนา้ท่ี      
6. ประชาชนไดรั้บประโยชน์ในดา้นการสญัจรไปมาและ
ความปลอดภยั 
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ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

ควร
ปรับปรุง 

(1) 
การให้บริการด้านประปา 
1. การบริการจ่ายน ้ าของการประปาดีเพียงใด 

     

2. การใหบ้ริการซ่อมแซม ปรับปรุง มีความรวดเร็วเพียงใด      
3. ราคาค่าบริการเหมาสมเพียงใด      
4. เจา้หนา้ท่ีจดหน่วยมิเตอร์มีความเท่ียงตรงเพียงใด      
5. น ้ าประปามีความสะอาดไดม้าตรฐานเพียงใด      
6. น ้ าประปาท่ีใชมี้คุณภาพในดา้นสี กล่ิน และรสเพียงใด      
7. ช่วยใหป้ระชาชนมีน ้ าใชเ้พียงพอกบัความตอ้งการเพียงใด      
 

ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะเกีย่วกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทบัใจและจุดทีค่วรปรับปรุง 
  3.1  ดา้นถนน 
         ....................................................................................................................................... 
        ....................................................................................................................................... 
 3.2  ดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง 
        ....................................................................................................................................... 
        ....................................................................................................................................... 
 3.3  ดา้นประปา 
        ....................................................................................................................................... 
        ....................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
 

        กิตติธชั  อ่ิมวฒันกุล 
        นกัศึกษาปริญญาโท 
      หลกัสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
      สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 
           มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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