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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตาม
ขนาดหมู่บา้น และขอ้เสนอแนะของประชาชนเก่ียวกบังานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาภู  
อาํเภอยางสีสุราช  จงัหวดัมหาสารคาม กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ไดแ้ก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือตวัแทนหัวหนา้ครัวเรือนใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาภู  อาํเภอยางสีสุราช  จงัหวดัมหาสารคาม  จาก  17  หมู่บา้น ไดม้าโดยการคาํนวณทาง
สถิติตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง  316  คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม  มีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.86 และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.90 สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test ผลการศึกษาพบวา่  ความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกับงานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบลนาภู  อาํเภอยางสีสุราช  จังหวดัมหาสารคาม  
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง    เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน  คือ ด้านแหล่งนํ้ าและ
ชลประทาน และดา้นระบบระบายนํ้า และอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น คือ ดา้นระบบประปาหมู่บา้น  ดา้นการคมนาคม 
และดา้นระบบไฟฟ้า ตามลาํดบั ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบังานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลนาภู  อาํเภอยางสีสุราช  จงัหวดัมหาสารคาม จาํแนกตามขนาดของหมู่บา้น พบว่า ไม่
แตกต่างกนั.  ขอ้เสนอแนะในการศึกษา คือ การก่อสร้างถนนควรก่อสร้างให้เรียบร้อยและเกิดความสะดวกสบาย ควร
จดัใหมี้ไฟฟ้าส่องสวา่งครบทุกแยก ควรมีการบริการท่ีรวดเร็วข้ึน ควรมีการบริการนํ้าด่ืมท่ีสะอาดและราคาถูก  
รางระบายนํ้าควรมีสภาพมัน่คงแขง็แรงข้ึน 
 

ABSTRACT 
The purpose of this survey was aimed to study the level of the opinion. To compare the opinion classified 

by size of village and suggestions about the Opinion of the People about Rural Infrastructure Development of Napoo 
Sub-disrict Administrates Organization, Yangsrisurat District, Mahasakham Province. The samples group was 316 
people who are head of the household or the representative household heads from 17 villages they were selected by 
the formula calculation of Taro Yamane. Questionnaire was used as a method for this survey.  
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With the discrimination power are between 0.22 to 0.86 and the reliability at 0.90. The statistics were used Frequency 
Percentage, Mean, Standard Deviation and t-test.  

The results of the study were as follows; Opinion of the People about Rural Infrastructure Development of 
Napoo Sub-district Administrates Organization, Yangsrisurat District, Mahasakham Province. There were 2 high 
expectations firstly water source and Irrigation, and Drainage system. There were 3 moderate expectations which 
included Water supply in the village system, Transportation system, and power site systems. The results comparison 
of The Opinion of the People about Rural Infrastructure Development of Napoo Sub-disrict Administrates 
Organization, Yangsrisurat District, Mahasakham Province. Classified by size of village found that no difference with 
statistically significant at the .05 level. The useful suggestions were found that ; The roads construction should be 
more tidy and convenience. The light should be rearranged in all intersections. Should be quick services apply clean 
drinking water in a reasonable price. Drainage system should be strong and efficiency. 
 
 
คาํสําคญั:  ความคิดเห็นของประชาชน โครงสร้างพ้ืนฐาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
Key Words: The Opinion of People, Rural Infrastructure, Sub-district Administrates Organization 
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บทนํา  
 การปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็น พ้ืนฐานการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมและเป็นสถาบนัท่ีทาํหน้าท่ีให้การศึกษาและ
ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัระบอบประชาธิปไตยกบัประชาชน
โดยใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจใน
ภารกิจของท้องถ่ินและเกิดความสํานึกถึงสิทธิหน้าท่ี
ของตนเองท่ีมีต่อชุมชน  หน้าท่ีพลเมืองอนัจะนาํไปสู่
การปกครองตน เองใน ท่ี สุด   อาจกล่าวได้ว่าการ
ปกครองส่วนท้อง ถ่ิน เป็นการเปิดโอกาสให้ กับ
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ิน
ของตนเองและมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัประชาชนมาก
ท่ีสุดโดยมีตัวแทนของประชาชนเข้าไปทําหน้าท่ีใน
องคก์รท่ีเรียกวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการท่ีจะ
พฒันาและทาํภารกิจเพ่ือตอบสนองปัญหาและความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดต้รงตามเป้าหมาย 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  นอกจากนั้ น
ความสัมพนัธ์กบัรัฐบาลกลางจะพบว่าองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเป็นองค์กรท่ีช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
เน่ืองจากรัฐบาลกลางได้มอบหมายถ่ายโอนภารกิจ
หลายประการใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและส่ิง
ท่ีเห็นได้ชัดคือการเปล่ียนบทบาทอาํนาจหน้าท่ีของ
รัฐบาลกลาง และราชการส่วนภูมิภาคซ่ึงเคยทาํหน้าท่ี
เป็นผูป้ฏิบติักลบักลายเป็นผูท้าํหนา้ท่ีส่งเสริมสนบัสนุน  
และให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการให้กับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(โกวทิย ์และคณะ, 2551)   
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเกิดข้ึนตามแนวคิด
ในการลดภาระของรัฐบาลและหลกัการกระจายอาํนาจ
การปกครอง กล่าวคือเป็นองค์กรท่ี รับมอบภารกิจ
บางอยา่งจากรัฐบาลมาดาํเนินการจดัทาํเอง โดยภารกิจ
ท่ีจัดทํานั้ นเป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับ
ทอ้งถ่ินและเป็นภารกิจท่ีทอ้งถ่ินสามารถจดัทาํไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐบาลเน่ืองจากเป็นภารกิจท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะข้ึนอยูก่บัสภาพความเป็นอยูข่องทอ้งถ่ิน
แต่ละแห่ง ดงันั้นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงน่าจะ
เขา้ใจปัญหาและจดัทาํภารกิจเหล่าน้ีไดดี้กวา่ส่วนกลาง

การจดัการภารกิจดงักล่าวจึงถือเป็นอาํนาจหน้าท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีรัฐบาลมอบหมายให้ ซ่ึง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีอิสระในการบริหาร
จดัการกิจการดงักล่าวตามแนวทางของตนเอง โดยอยู่
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลจากส่วนกลาง ทั้งน้ีอาํนาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีขอบเขตเพียงใด
นั้ นย่อมข้ึนอยู่กับรัฐบาลเป็นผู ้ก ําหนด  โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกลไกลท่ีสําคัญในการ
ดําเนินการหรือให้บริการท่ี เก่ียวข้องกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน  ดังจะเห็นได้จากมาตรา 66  
มาตรา 67  มาตรา 68  ของพระราชบัญญัติสภาตาํบล
และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ี
ขององค์การบ ริหารส่วนตําบลไว้กว้างมาก  และ
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในแทบทุก
ดา้น เช่น การจดัให้มีการบาํรุงรักษาทางนํ้ าและทางบก 
การรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้ า ทางเดิน และท่ี
สาธารณะ จดัใหมี้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค และการเกษตร 
จัดให้มีการบาํรุงรักษาไฟฟ้า หรือแสงสว่าง และทาง
ระบายนํ้ า เป็นต้น  (กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน, 2554)โดยเฉพาะภารกิจด้านการจัดการหรือ   

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นสาํหรับประชาชน
ในท้องถ่ิน  เช่น  การก่อสร้างถนน   สะพานเพ่ือการ
คมน าคมขน ส่ ง  ก่ อส ร้างระบบส าธารณู ป โภค  
สาธารณูปการ การผงัเมือง  การควบคุมอาคาร เพ่ือให้
ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบายการดาํรงชีวิตและมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

 สําหรับแนวทางการพฒันาขององค์การบริหาร
ส่ วนตําบ ลน าภู   ได้กําหนดภาร กิ จไว้ต ามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตาํบลซ่ึงเป็นไปตามนโยบาย
ผู ้บริหารท้องถ่ินและภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องบริหารจัดการ  ได้แก่   การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม   การพัฒนาด้าน
แหล่งนํ้ า  การพฒันาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
และการพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

2201



HMP33-4 
 

 ปัจจุบนังานโครงสร้างพ้ืนฐานมีความสําคญัต่อ
ความเป็นอยูข่องประชาชนเน่ืองจากเป็นภารกิจหลกัใน
การพัฒนา  ซ่ึงภายในพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลนาภูโครงสร้างพ้ืนฐานไม่วา่จะเป็น การคมนาคม
ขนส่ง แหล่งนํ้ าเพ่ือการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบ
ประปา ระบบระบายนํ้ า ยงัพฒันาไดไ้ม่ทัว่ถึงครบถว้น 
สะท้อนได้จากการออกประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดทํา
แผนพฒันาตาํบล การเสนอโครงการอนัดบัแรกๆของ
ทุกชุมชน ส่ิ งท่ีประชาชนต้องการคืองานพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน จากการจดัสรรงบประมาณซ่ึงเป็น
งบ ล ง ทุ น ห ม ว ด ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ ส่ิ ง ก่ อ ส ร้ า ง ใน
ปีงบประมาณ  2556  เป็นงบประมาณเก่ียวข้องกับ
โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นจาํนวน 4,637,000 บาท ถือว่า
มากกว่าส่วนงานอ่ืนๆท่ีไม่ใช่รายจ่ายประจาํ การท่ีจะ
ดํา เนิ น ก ารพัฒ น าด้ าน โครงส ร้ าง พ้ื น ฐ าน ให้ มี
ประสิทธิภาพจะต้องทราบผลการปฏิบัติงานว่าเป็น
อย่างไร  และประชาชนคือผู ้สะท้อนให้เห็นว่าการ
ดาํเนินงานการพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานว่าตรงกบั
ความต้องการของประชาชนหรือไม่ แม้ว่าองค์การ
บ ริห ารส่ วนตําบ ลน าภู จะได้ดํา เนิ น การพัฒน า
โค รงส ร้ าง พ้ื น ฐ าน ม าอ ย่ าง ต่ อ เน่ื อ งรวมทั้ ง ใช้
งบประมาณเป็นจาํนวนมากแต่ยงัไม่เคยมีการศึกษาวิจยั
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างเป็นระบบ ซ่ึงความ
คิดเห็นของประชาชนมีความสําคัญอย่างยิ่งแต่การ
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
นาภูท่ีจะสะทอ้นถึงปัญหาความตอ้งการของประชาชน
รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
นาภูและความมุ่งหวงัสูงสุดคือการตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนไดเ้ต็มท่ีและคุม้ค่าเหมาะสมกบั
งบประมาณ   ท่ีจดัสรรลงไป  
 จากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหาร
ส่วนตาํบลนาภู  อาํเภอยางสีสุราช  จงัหวดัมหาสารคาม 
ตอ้งศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือใช้
เป็นขอ้มูลเก่ียวกบังานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ดงันั้น 
ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของประชาชน

เก่ียวกับงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาภู   อําเภอยางสี สุราชจังหวัด
มหาสารคาม ว่า ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ
งานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานอยูใ่นระดบัใด และแต่ละ
ขนาดของหมู่บ้าน มีความคิดเห็นแตกต่างกันหรือไม่ 
รวมทั้ งข้อเสนอแนะเก่ียวกับงานพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานว่าเป็นอย่างไร เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
จดัการใหไ้ดต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกบังานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลนาภู  อาํเภอยางสีสุราช  จงัหวดัมหาสารคาม 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกบังานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลนาภู  อาํเภอยางสีสุราช  จงัหวดัมหาสารคาม 
จาํแนกตามขนาดของหมู่บา้น 
 3. เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะของประชาชนเก่ียวกบังาน
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
นาภู  อาํเภอยางสีสุราช  จงัหวดัมหาสารคาม 
 

วธีิการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ  หัวหน้า
ครัวเรือนหรือตวัแทนหัวหน้าครัวเรือนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาภู   อําเภอยางสีสุราช   จังหวัด
มหาสารคาม   จาก  17  หมู่บ้าน  จํานวน   1,497  คน 
(องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาภู, 2556) 
  2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ  หัวหน้า
ครัวเรือนหรือตวัแทนหัวหน้าครัวเรือนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาภู   อําเภอยางสีสุราช   จังหวัด
มหาสารคาม  จาก  17  หมู่บา้น ไดม้าโดยการคาํนวณ
ทางสถิติตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้จาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง  316  คน  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
   1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
   เป็นแบบสอบถาม ลกัษณะคาํตอบเป็นแบบ
เลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น  3  ตอน ดงัน้ี 
    ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่  เพศ   อาย ุ ระดบั
การศึกษา และ ขนาดของหมู่บา้น 
   ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น
ของประชาชนเก่ียวกับงานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลนาภู  อาํเภอยางสีสุราช  
จังหวดัมหาสารคาม จาํนวน 5 ด้าน เคร่ืองมือท่ีสร้าง
เป็นแบบประมาณค่าของลิเคิร์ท โดยกาํหนดคะแนน 
ความคิดเห็น มี 5 ระดบั 
   ตอนท่ี  3  แบบสอบถามข้อเสนอแนะของ
ประชาชนเก่ียวกับงานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาภู  อําเภอยางสี สุราช  
จงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงลกัษณะของแบบสอบถาม เป็น
แบบคาํถามปลายเปิด  
 2. การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการสร้างและการหาคุณภาพ
ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา โดยวธีิการดงัน้ี 
 1.  ทําการศึกษาแนวคิด  และทฤษฎี  และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
  2.  กําหนดขอบ เขตโครงส ร้าง เน้ื อห า
เก่ียวกับงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาภู  อําเภอยางสีสุราช   จังหวัด
มหาสารคาม  ประกอบด้วย  ด้านการคมนาคม ด้าน
แหล่งนํ้ าและชลประทาน ดา้นระบบไฟฟ้า ดา้นระบบ
ระบายนํ้ า และดา้นระบบประปาหมู่บา้น  ลกัษณะของ
แบบสอบถามตอนน้ี เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  5 ระดบั  
  3.  สร้างข้อคําถามแบบสอบถามให้ได้
ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
  4. นําเสนออาจารย์ท่ีป รึกษาการศึกษา
คน้ควา้อิสระเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสม 
จากนั้ นนําไปให้ผู ้เช่ี ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงในด้านเน้ือหา ภาษาและสถิติ โดยประเมิน

ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์หรือ
เ น้ื อ ห า ด้ ว ย วิ ธี  IOC ( Indexn of total Objective 
Congruency) 
   5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขไป
ทดลองใช ้(Try out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
จํานวน   30  คน  ท่ีต ําบลแวงดง  อําเภอยางสีสุราช  
จังหวัดมหาสาราม  เพ่ื อหาค่ าจําแนกรายข้อ  โดย
คาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และ
หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยวิธีการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach) 
   6.  นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบ
มาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือนาํไปใชต่้อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผู ้ศึกษาดําเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูล
ตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 
   1.  ขอหนังสือจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เพ่ือ
ขอความอนุเคราะห์จากนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
นาภู เพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
   2.  ผูศึ้กษานาํส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์
เพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลไปส่งใหด้ว้ยตนเอง 
   3 .  เพ่ื อ ให้ ก าร เก็ บ รวบ รวมข้อ มู ล จ าก
แบบสอบถามได้ขอ้มูลท่ีครบถว้นเป็นจริงมากท่ีสุดผู ้
ศึกษาจะขอความร่วมมือจากเจา้หน้าท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลนาภู จาํนวน 2 คน เพ่ือเป็นผูช่้วยในการแจก
แบบสอบถาม โดยผูศึ้กษาได้ทาํความเขา้ใจ มีการฝึก
และซักซ้อม  สอบถามเก่ียวกับขอบเขตการศึกษา 
ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือ ให้กับผูช่้วยศึกษาให้เขา้ใจ
เป็นอย่างดีทุกขั้นตอน  และดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 316 คน 
   4.  ผูศึ้กษาได้ประสานกับกาํนันผูใ้หญ่บ้าน 
เพ่ือขอความอนุ เคราะห์ให้แจกแบบสอบถามแก่
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างโดยช้ีแจงรายละเอียดในการ
ตอบแบบสอบถามใหแ้ก่กาํนนัผูใ้หญ่บา้นทราบ ผูศึ้กษา
ไดด้าํเนินการแจกแบบสอบถาม มีรายละเอียดดงัน้ี 
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    4.1  ผูศึ้กษาคน้ควา้แจกแบบสอบถามใน  
บ้านนาภู หมู่ท่ี 1   บ้านโนนสวนหมู่ท่ี 16  บ้านโนน
สวรรค ์ หมู่ท่ี 9  บา้นาเลิงหมู่ท่ี 4  บา้นโนนทองพฒันา  
หมู่ท่ี 14  บา้นป่าแดงหมู่ท่ี  11 
    4.2  ผู ้ช่วยในการศึกษาค้นคว้าคนท่ี  1  
แจกแบบสอบถามในบา้นสะเดาหวาน หมู่ท่ี 3,13  บา้น
เหล่าหมากคาํ หมู่ท่ี 2,12  บา้นเหล่าเมก็หมู่ท่ี 15 
    4.3  ผู ้ช่วยในการศึกษาค้นคว้าคนท่ี  2  
แจกแบบสอบถามใน บ้านหนองบัวชุม หมู่ท่ี 5  บ้าน
หนองบวั หมู่ท่ี 17  บา้นป่าโพธ์ิ หมู่ท่ี 10  บา้นสวา่ง หมู
ท่ี 7 บา้นป่าจิก หมู่ท่ี  6  บา้นศาลา  หมู่ท่ี 8 
 ผู ้ศึกษาและผู ้ช่วยเป็นผู ้อ ธิบายวิ ธีการกรอก
แบบสอบถาม ความมุ่งหมายการศึกษาให้กบัประชาชน
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาภู  อาํเภอยางสีสุราช  
 จังหวดัมหาสารคามได้ทราบ  และรอเก็บคืนจนได้
จํานวน  316 ชุด คิดเป็นร้อยละ100  โดยตรวจสอบ
ความครบถว้น สมบูรณ์ก่อนเกบ็กลบัคืนดว้ย 
  5.  นําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบ
จาํนวนและความสมบูรณ์ของข้อมูลเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 
การจัดกระทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชโ้ปรแกรม
สําเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและการ
วเิคราะห์ขอ้มูล โดยดาํเนินการดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี และ 
ค่าร้อยละ 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกบังานโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาภู   อําเภอยางสีสุราช   จังหวัด
มหาสารคามใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงกาํหนดเกณฑ ์
การใหค้ะแนน  5  ระดบั  ดงัน้ี 
 
 

  5    หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด 
  4    หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั  มาก 
  3    หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
  2    หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั  นอ้ย 
  1    หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด 
 เกณฑก์ารแบ่งช่วงคะแนนระดบัความคิดเห็นจาก
จาํนวนระดบัชั้นเท่ากบั 5 ชั้น สามารถคาํนวณไดจ้าก
สูตรการกระทาํของขอ้มูล(บุญชม, 2545) ดงัน้ี   
  ค่าเฉล่ีย   4.51-5.00  หมายถึง เห็นด้วยอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย   3.51-4.50  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ใน
ระดบั มาก 
  ค่าเฉล่ีย   2.51-3.50  หมายถึง เห็นด้วยอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ใน
ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง  เห็นด้วยอยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.  การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะ ใชว้ิธีการแจกแจง
ความถ่ี และอธิบายสถิติและเน้ือหาเชิงพรรณนา 
 
สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิตใินการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1.1  หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถาม
และความครอบคลุมของเน้ือหา (IOC) 
  1.2  หาค่าจาํแนกของแบบสอบถามรายขอ้ โดย
วิ ธีห าค่ าสั มป ระสิท ธ์ิแอลฟ า  (Alpha Coefficient) 
สหสัมพันธ์อย่างง่าย  (Simple Correlation) ระหว่าง
คะแนนรายขอ้ ตามวธีิของเพียร์สัน (Pearson) 
   1.3  หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวิธี
หาค่ าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา ตามวิ ธีของครอนบาค 
(Cronbach)  
 2.  สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 3.  สถิติทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่า t – test 
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สรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกับงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   ในเขตพ้ืนท่ี
ตาํบลนาภู  อาํเภอยางสีสุราช  จงัหวดัมหาสารคาม ผล
การศึกษาปรากฏดงัน้ี 
             1. ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับงาน
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
นาภู  อาํเภอยางสีสุราช  จังหวดัมหาสารคาม พบว่า  
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น 
พบว่า  อยู่ในระดับมาก  2 ด้าน   โดยเรียงลําดับจาก
ค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นแหล่งนํ้ าและชลประทาน 
(  = 3.98) และดา้นระบบระบายนํ้ า (  = 3.79) และ
อยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ดา้น โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ีย
มากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นระบบประปาหมู่บา้น (  = 3.34) 
รองลงมา คือ ด้านการคมนาคม (  = 3.04) และด้าน
ระบบไฟฟ้า (  = 2.91) ตามลาํดบั 
 ตารางที่  1   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความ คิด เห็นของประชาชน เก่ี ยวกับ งานพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบลนาภู  
อาํเภอยางสีสุราช  จังหวดัมหาสารคาม จาํแนกขนาด
หมู่บา้น   
ความคดิเห็น
ของประชาชน
เกีย่วกบังาน
พฒันา

โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

หมู่บ้าน  
ขนาดเลก็ 

หมู่บ้าน
ขนาดกลาง 

t sig 

 S.D.  S.D. 

1 .  ด้ า น ก า ร
คมนาคม 

2.99 0.63 3.09 0.75 -1.242 0.22 

2. ด้านแหล่งนํ้ า
และชลประทาน 

3.98 0.48 3.99 0.46 -.179 0.86 

3 . ด้ าน ระบ บ
ไฟฟ้า 

2.88 0.68 2.96 0.62 -1.068 0.29 

4 . ด้ าน ระบ บ
ระบายนํ้า 

3.79 0.52 3.81 0.56 -.490 0.62 

5 .  ด้ าน ระบ บ
ประปาหมู่บา้น 

3.32 0.62 3.37 0.64 -.626 0.53 

รวม 3.39 0.42 3.44 0.45 -1.060 0.29 

  2 .  ผลการ เป รียบ เที ยบความ คิด เห็ นของ
ประชาชนเก่ียวกับงานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาภู   อําเภอยางสีสุราช  
จังหวัดมหาสารคามจําแนกตามขนาดของหมู่บ้าน 
พบว่า โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ี
ระดับ  .05   .05   เม่ื อ พิ จารณ าเป็นรายด้าน  พบว่า                
ไ ม่ แ ต ก ต่ างกัน ทุ ก ด้ าน  คื อ  ด้ าน ก ารคมน าคม                  
(sig =0.22) เม่ือจาํแนกตามหมู่บา้นเลก็ (   = 2.99) กบั
หมู่บ้านขนาดกลาง (   = 3.09) ด้านแหล่งนํ้ าและ
ชลประทาน(sig =0.86) เม่ือจําแนกตามหมู่บ้านเล็ก         
(   = 3.98) กับห มู่ บ้ าน ขน าดกล าง  (   = 3.99)          
ดา้นระบบไฟฟ้า (sig =0.29) เม่ือจาํแนกตามหมู่บา้นเลก็  
(   = 2.88) กับห มู่ บ้ าน ขน าดกล าง  (   = 2.96)        
ดา้นระบบระบายนํ้า (sig =0.62) เม่ือจาํแนกตามหมู่บา้น
เล็ก (   = 3.79) กับหมู่บ้านขนาดกลาง (   = 3.81) 
และดา้นระบบประปาหมู่บา้น (sig =0.53) เม่ือจาํแนก
ตามหมู่บ้านเล็ก (   = 3.32) กับหมู่บ้านขนาดกลาง 
(   = 3.37) 
  3.  ข้อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับงาน
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
นาภู  อาํเภอยางสีสุราช  จังหวดัมหาสารคาม พบว่า  
ดา้นการก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน   ประชาชน
มีข้อคิดเห็นว่า  ถนนควรก่อสร้างให้เรียบมากกว่าน้ี  
และการก่อสร้าง  การซ่อมแซมถนนควรมีการเร่งรัดให้
เร็วข้ึน  ดา้นการจดัให้มีและบาํรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
ประชาชนมีขอ้คิดเห็นว่า  ควรจดัให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ครบทุกแยก   ควรมีการบริการท่ีรวดเร็วข้ึน  ดา้นการจดั
ใหมี้และบาํรุงนํ้าประปา  ประชาชนมีขอ้คิดเห็นวา่  ควร
มีการบริการนํ้าด่ืมท่ีสะอาดและราคาถูก   ดา้นการจดัให้
มีและบาํรุงรักษาทางนํ้ า  ประชาชนมีขอ้คิดเห็นว่า  ราง
ระบายนํ้าควรมีสภาพมัน่คงแขง็แรงข้ึน 
 
อภิปรายผล  
 1. ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบังานพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบลนาภู  
อาํเภอยางสีสุราช  จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
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ระดบัปานกลาง ผลการศึกษาท่ีออกมาเช่นน้ี อาจเป็น
เพราะว่า องค์การบริหารส่วนตําบลนาภู  ยงัไม่เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี ส่ วน ร่วมในการ
ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน และใหไ้ดแ้สดงความ
คิดเห็นในการเสนอโครงการก่อสร้างถนนได้  อีกทั้ ง
การบาํรุงรักษา และปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้นไม่พร้อมใชง้าน และการดาํเนินการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างตามจุดเส่ียงอย่างให้เพียงพอและเหมาะสม 
รวมถึงดาํเนินการขยายเขตไฟฟ้าใหท้ัว่ถึงยงัไม่ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนเท่าท่ีควร จึงทําให้ไม่
สามารถบริหารจดัการองค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
และการพฒันาการบริการสารธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ยงัไม่ทัว่ถึงครอบคลุมพ้ืนท่ี   จึงส่งผลใหพ้ฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบลนาภู  
อําเภอยางสีสุราช   จังหวัดมหาสารคาม  ตามความ
คิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผล
การศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกรียงไกร  (2554) 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการก่อสร้างถนนของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลนาคูณใหญ่  อาํเภอนาหวา้  
จงัหวดันครพนม ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนนขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลตาํบลนาคูณใหญ่   อาํเภอนาหวา้  จังหวดั
นครพนม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ซ่ึง
สามารถเรียงลาํดบัจากน้อยไปหามากไดด้งัน้ี  ดา้นการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต  ดา้นการก่อสร้างถนนลาดยาง  
และด้านการก่อสร้างถนนลูกรัง ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการก่อสร้างถนนของ
องค์การบริหารส่วน  ตาํบลนาคูณใหญ่  อาํเภอนาหวา้  
จงัหวดันครพนม  จาํแนกตามเพศพบว่าไม่แตกต่างกนั  
จาํแนกตามหมู่บา้นหมู่บา้นท่ีอาศยัอยู ่ อายุ  และระดบั
การศึกษา  พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05   
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกับงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาภู   อําเภอยางสีสุราช   จังหวัด
ม ห าส าร ค าม  จํ าแ น ก ต าม ขน าด ข อ งห มู่ บ้ าน                     

ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ผลการศึกษาท่ีออกมาเช่นน้ี  อาจเป็นเพราะวา่  
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อาจเป็นเพราะว่า  
ประชาชนให้ความสนใจติดตามขอ้มูลการดาํเนินงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาภู  และประชาชนทุก
คนต่างก็ได้รับประโยชน์และได้รับรู้ถึงขอ้มูลผลการ
ดาํเนินงานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลนาภู  จึงทาํให้มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุปรียา (2555)  ไดศึ้กษา
เร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาํบลพรมสวรรค ์ 
อาํเภอโพนทอง  จังหวดัร้อยเอ็ด  ผลการศึกษาพบว่า 
ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ให้บริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพรม
สวรรค์  อาํเภอโพนทอง  จงัหวดัร้อยเอ็ด  จาํแนกตาม
เพศ  ระดับการศึกษา   และขนาดห มู่บ้าน  พบว่า
ประชาชนท่ีมีเพศ  ระดบัการศึกษา และขนาดหมู่บา้น
ต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพรมสวรรค ์ไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวจิัยไปใช้ 
  1. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํผลของการศึกษาไป
ใช ้
   1.1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาภู ควรมีการ
ตรวจสอบมาตรฐานในก่อสร้างถนนอยา่งสมํ่าเสมอ 
   1.2 องค์การบริหารส่วนตาํบลนาภู ควรมีการ
ดูแลทาํความสะอาดไฟฟ้าสาธารณะอยา่งสมํ่าเสมอ 
   1.3 องค์การบริหารส่วนตาํบลนาภู ควรเพ่ิม
แสงสวา่งในเขตพื้นท่ีสาธารณะใหม้ากข้ึน   
   1.4 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาภู ควรทาํการ
ขยายเขตท่อประปาให้ทั่วถึงตามความต้องการของ
ประชาชน 
   1.5 องค์การบริหารส่วนตาํบลนาภู ควรมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และส่ิงอาํนวยความ
สะดวกอยา่งสมํ่าเสมอ 
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 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในคร้ังต่อไป  
  2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนดา้น
ระบบไฟฟ้าเก่ียวกบังานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ใน
เขต พ้ืน ท่ี  ตําบลนาภู   อําเภอยางสี สุ ราช   จังหวัด
มหาสารคาม  
  2.2 ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการวิจัยเชิง
ป ฏิบั ติ ก าร  (Action Research) เก่ี ยวกับ งานพัฒน า
โครงสร้างพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ี ตาํบลนาภู อาํเภอยางสี
สุราช จงัหวดัมหาสารคามเพ่ือประสิทธิใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความ
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา ผู ้แทนบัณฑิต
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กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น; 2545. 
 

บริหารส่วนตําบลนาภู, องค์การ.  ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตาํบลนาภู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556.  
มหาสารคาม : องค์การบริหารส่วนตําบลนาภู ;  
2556. 

สุปรียา  ไชยทองศรี.  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน ตาํบล
พรมสวรรค์  อําเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด.  
[การศึกษาค้นคว้าอิ สระ  ปริญญารัฐศาสตร์
มหาบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร์ ].  มหาสารคาม :  
บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม; 
2555.  
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