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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายก 

และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา และเพื่อเปรียบเทียบความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของนายกและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุรนา รี อ าเภอเมือง จังหวดั
นครราชสีมา ตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยการวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาความคิดเห็น จ านวน 200 คน  
ซ่ึงได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีความความพึงพอใจเก่ียวกับการปฏิบติังานของนายกและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
สุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ( =3.69,S.D.=.51) รองลงมาคือ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ( =3.62, 
S.D.= .65) และดา้นการตรวจสอบ ( =3.55, S.D.= .65) ส าหรับค่าเฉล่ีย ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 
ดา้นการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ( =3.48, S.D.= .67) รองลงมา คือ ด้าน
สาธารณูปโภค ( =3.43, S.D.= .68) และ ดา้นสุขภาพอนามยั ( =3.42, S.D.= .67) 
 

ภูมหิลงั 
จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วของสังคมไทยในปัจจุบนั ทั้งใน ดา้นเศรษฐกิจ

และสังคม การเมือง วฒันธรรมและเทคโนโลยี ซ่ึงส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน
โดยทัว่ไป โดยเฉพาะในดา้นการเมืองการปกครอง จะเห็นไดว้า่ประชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารมาก
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ข้ึนมีความสนใจต่อสภาพแวดลอ้มทางสังคมรอบดา้นเพิ่มมากข้ึนมีกระแสการเรียกร้องเก่ียวกบัการ
กระจายอ านาจการปกครองไปสู่ทอ้งถ่ินจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ในสถานการณ์ปัจจุบนั 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดใ้ห้ความส าคญักบัการปกครองทอ้งถ่ิน  
ท่ีส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในองคก์รปกครองทอ้งถ่ินไทยคร้ังใหญ่ และ มีการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) โดยการโอนกิจการบริการสาธารณะบางเร่ืองจากรัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนกลางไปใหชุ้มชนซ่ึงตั้งอยูใ่นทอ้งถ่ินต่างๆของประเทศหรือหน่วยงานบางหน่วยงานรับผิดชอบ
จดัท าอยา่งเป็นอิสระจากองคก์รปกครองส่วนกลาง (โกวทิย ์พวงงาม 2543: 1) 
 ในระบอบประชาธิปไตย  การปกครองตนเองของประชาชนในทอ้งถ่ินนบัวา่เป็นรากฐานท่ี
ส าคญัยิ่ง  องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) ไดรั้บการจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี  2  ธนัวาคม  พ.ศ. 2537 และมีผลบงัคบัใช ้ 
ตั้งแต่วนัท่ี 2  มีนาคม  พ.ศ. 2538 เป็นตน้มา การด าเนินงานของ อบต.จะเป็นไปอย่างอิสระ  
มีอ านาจในการบริหาร  การก าหนดนโยบาย  และการตดัสินใจ การจดัท าแผนพฒันาอ าเภอ  การท า
นิติกรรมท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงบัสิทธิในทางกฎหมายดว้ยตนเอง  
ภายในอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ นอกจากน้ียงัมีอ านาจในการออกขอ้บงัคบัต าบลท่ีใช้
บงัคบักบัราษฎรในพื้นท่ีไดด้ว้ย  อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ดงักล่าวขา้งตน้ลว้น
เป็นภารกิจท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพอนามยัขั้นพื้นฐาน เพื่อการป้องกนัโรคติดต่อและส่งเสริม
สุขภาพอนามัย ส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
(ชูชยั  ศุภวงศ ์ 2542: 36-37) 
 การปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นพื้นฐานการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบบมี
ส่วนร่วม และถือเป็นสถาบนัท่ีท าหน้าท่ีให้การศึกษาฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัระบอบประชาธิปไตยกบั
ประชาชนโดยใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในภารกิจของทอ้งถ่ินและเกิด ความ
ส านึกในสิทธิหน้าท่ีของตนเองท่ีมีต่อชุมชน  หน้าท่ีพลเมือง  อนัจะน าไปสู่การปกครองตนเองใน
ท่ีสุดจึงกล่าวไดว้่าการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชน  และ มี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุดโดยมีตวัแทนของประชาชนเขา้ไปท าหนา้ท่ีในองคก์ร  
ท่ีเรียกวา่  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีจะท าภารกิจเพื่อตอบสนองปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินไดต้รงตามเป้าหมาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (โกวิทย ์ พวงงาม 
และอลงกรณ์  อรรคแสง  2547: 1-2) 
 ในอดีตการเลือกตั้งส่วนทอ้งถ่ินคณะผูบ้ริหารท้องถ่ินได้มาจากมติของสภาทอ้งถ่ินโดย
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเป็นผูเ้ลือกสมาชิกสภาทอ้งถ่ินคนใดคนหน่ึงเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินปรากฏว่ามี
จุดอ่อนและผลเสียหลายประการจึงไดมี้การเปล่ียนแปลงการเลือกตั้งคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นแบบ
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เลือกตั้งผูบ้ริหารโดยตรงจากประชาชนท าให้เป็นการแยกอ านาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาออก
จากกนัอยา่งชดัเจนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นองคก์รท่ีมีเขตพื้นท่ีก าหนดไวแ้น่นอนเป็นนิติ
บุคคล มีอิสระในการด าเนินงานภายใตก้ารควบคุมของรัฐ  มี 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
 ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2545ไดมี้การแกไ้ขพระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งทอ้งถ่ินปี พ.ศ. 
2545 ท่ีให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยตรงและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินเป็นแบบใหม่แตกต่างไปจากเดิมและ
เร่ิมใชใ้นการเลือกตั้งเม่ือกลางปีพ.ศ.2547ซ่ึงอาจมีผลดีต่อการเปล่ียนแปลงบทบาทและภารกิจของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพมากกวา่ท่ีเคยเป็นอยูแ่ต่ทั้งน้ีส่วนหน่ึงก็ข้ึนอยูก่บัการมี
ส่วนร่วมในการเลือกตั้งของประชาชนเป็นส าคญัดว้ย  

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบติังานของนายก
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เก่ียวกบัการปฏิบติังานของ
นายกและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ว่าอยู่ในระดบัใด และอะไรคือปัญหาท่ีประชาชนตอ้งการให้
เทศบาลต าบลแกไ้ขเร่งด่วน ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีการต่ืนตวัเขา้มามีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้งและควบคุมการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลให้มากข้ึนเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ทอ้งถ่ินต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไวด้งัน้ี  
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของนายกและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุร
นารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของนายกและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
สุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.  ประชากร 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเทศบาลต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมา ทั้งหมด 10 หมู่บา้น ประกอบดว้ย 1) บา้นราชสีมา 2) บา้นโนนไมแ้ดง 3) บา้น
ยางใหญ่ 4) บา้นตะเภาทอง 5) บา้นหนองบง 6) บา้นมาบเอ้ือง 7) บา้นโกรกเดือนห้า 8) บา้นสะพาน
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หิน 9) บา้นยางใหญ่พฒันา และ 10) บา้นทา้วสุระ (ท่ีมา: ส านกังานทะเบียนอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2559)  
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเทศบาลต าบลสุรนารี อ าเภอ
เมือง จงัหวดันครราชสีมา ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ผูว้ิจยัจึงได้เลือกใช้วิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเจาะจงหมู่บา้นละ 20 คน จึงไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 200 คน 
 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 เป็นแบบการสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของประชาชนไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
อาชีพ รายได้ การศึกษา รายได้ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน ลักษณะค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Choice) 

ส่วนที ่2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัเก่ียวกบั ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของนายกและ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยก าหนดให้เลือกตอบตาม
ความพึงพอใจ 
 ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของนายกและ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เป็นแบบมาตราประมาณค่า ตาม
เกณฑข์อง(ชชัวาล เรืองประพนัธ์. 2541:345)  
 คะแนน 5 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนน 4 หมายถึง ระดบัมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง ระดบันอ้ย 
 คะแนน 1 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองโดยมีขั้นตอนการ
สร้าง ดงัน้ี 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการ เก่ียวกบั ความพึงพอใจและการสร้างเคร่ืองมือ จากต ารา  
เอกสาร  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2.  น าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษา มาประมวล เพื่อก าหนดเป็นโครงสร้างของแบบสอบถาม 
ใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัและก าหนดดชันีช้ีวดั 
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 3.  สร้างแบบสอบถามตามโครงสร้างในขอ้ 2 โดยขอค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาควบคุม
สาระนิพนธ์และให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยการ
หาดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ทั้งน้ีใชเ้กณฑ์การพิจารณาค่า
ความสอดคลอ้งเท่ากนัหรือมากกวา่ 0.50 แสดงวา่มีความเหมาะสม และเลือกเฉพาะขอ้ท่ีอยูใ่นเกณฑ์ไป
ใชเ้ป็นแบบสอบถามต่อไป ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
 4.  น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัประชาชนในอ าเภอสุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครราชสีมา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใช้เป็นแบบสอบถาม
ต่อไป  
 5.  น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนจากการน าไปทดลองใชต้ามขอ้ 4 มาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach 1974: 161) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.93 
 

สรุปผล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได ้อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน โดยหาค่าความถ่ี 
และร้อยละ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี มี
การศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ ระหว่าง 5001-10,000 มีอาชีพคา้ขาย/รับจา้ง และมีระยะเวลาท่ี
อาศยัในชุมชนมากกวา่ 15 ปีข้ึนไป  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของนายกและสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ประกอบด้วย ด้านสาธารณูปโภค 
ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ดา้นการพฒันาสตรี ดา้นการคุม้ครอง
ดูแลและบ ารุงรักษา และดา้นการตรวจสอบ  

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของนายกและสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวม มีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบั
มาก ( =3.53,S.D.=.64) เรียงจากมากไปหาน้อย คือด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
( =3.69,S.D.=.51) รองลงมาคือ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ( =3.62, S.D.= .65) 
และดา้นการตรวจสอบ ( =3.55, S.D.= .65) ส าหรับค่าเฉล่ีย ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้น
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู ้สูงอายุและผูพ้ิการ (  =3.48, S.D.= .67) รองลงมาคือ  
ดา้นสาธารณูปโภค ( =3.43, S.D.= .68) และ ดา้นสุขภาพอนามยั ( =3.42, S.D.= .67) 
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ดา้นสาธารณูปโภค พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของนายกและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัปานกลาง 
( =3.43,S.D.=.68) เร่ืองจากมากไปหานอ้ย คือ การขุดลอกแม่น ้ า ล าคลอง ( =3.00, S.D.= .77) 
รองลงมาคือ การเก็บและก าจดัขยะมูลฝอย ( =3.27, S.D.= .66) และการวางท่อระบายน ้ าเสียใน
ชุมชน ( =2.93, S.D.=.77) ส าหรับขอ้ท่ีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คือ การบริการไฟฟ้าสาธารณะ 
( =3.85, S.D.= .55) รองลงมา การซ่อมแซม ก่อสร้างถนนในชุมชน ( =3-.83, S.D.= .59) และ
การจดัหาน ้าด่ืมน ้าใช ้การประปาหมู่บา้น ( =3.71, S.D.= .65) ตามล าดบั 

ดา้นสุขภาพอนามยั พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของนายกและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัปานกลาง 
( =3.42,S.D,=.67) เรียงจากมากไปหาน้อย คือ การป้องกนัโรคติดต่อ ( =3.31, S.D.= .79) 
รองลงมาคือ การป้องกนัโรคติดต่อ ( =3.09, S.D.= .74) และการจดักิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด 
( =2.97, S.D.= .86) ตามล าดบั ส าหรับค่าเฉล่ีย ท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ การจดัให้มีสถานท่ี
พกัผอ่นและสนามกีฬา ( =3.71, S.D.= .69) รองลงมา คือ การส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลงั
กาย ( =3.67, S.D.= .55) สนบัสนุนอุปกรณ์การกีฬา จดัการแข่งขนักีฬา ( =3.62, S.D.= .58)  
และ การสนบัสนุนยาเวชภณัฑป์ระจ าบา้น ( =3.55, S.D.= .52) ตามล าดบั 

ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของนายก
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก 
( =3.69,S.D=.51) เรียงจากมากไปหาน้อย คือ การปลูกจิตส านึกให้เยาวชนรักวฒันธรรมและ
ประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน ( =3.77, S.D.= .50) รองลงมาคือ การสนบัสนุนวสัดุครุภณัฑ์ให้
โรงเรียน ( =3.75, S.D.= .49) การพฒันาวดัให้สะอาดและสงบสุข ( =3.69, S.D.= .56) การ
กูย้ืมเงินทุนเพื่อการศึกษาของบุตร ( =3.62, S.D.= .59) และการบ ารุงรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
( =-3.61, S.D.= .59) ตามล าดบั 

ด้านการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของนายกและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มี
ค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.48, S.D.= .67) เรียงตามมากไปหานอ้ย คือ การสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ( =3.41, S.D.= .68) รองลงมา คือ การจดักิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี 
( =3.16, S.D.= .80) ส าหรับค่าเฉล่ีย ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั ผูย้ากไร้ 
ผูด้้อยโอกาสและคนพิการ ( =3.86, S.D.= .60) รองลงมา คือ การส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บา้น ( =3.62, S.D.= .58) ตามล าดบั 
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ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
นายกและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มีค่าเฉล่ีย อยูใ่น
ระดบัมาก ( =3.62, S.D.= .65) เรียงจากมากไปหานอ้ย คือ การรณรงคจ์ดักิจกรรมให้เยาวชนรัก
ส่ิงแวดลอ้ม ( =3.95, S.D.= .63) รองลงมาคือ การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชแบบผสมผสาน 
( =3.82, S.D.= .93) การปลูกสวนป่าเพื่อสร้างสวนสาธารณะและสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 
( =3.66, S.D.= .53) การแกไ้ขขยะ น ้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ( =3.65, S.D.= .55) และ การปลูก
พืชสมุนไพรและตน้ไมริ้มถนน ( =3.58, S.D.= .54) ตามล าดบั ส าหรับ ค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คือ การขุดลอกวชัพืชและทางระบายน ้ า  ( =3.43, S.D.= .67) และสนับสนุน
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ( =3.28, S.D.= .66) ตามล าดบั 

ดา้นการตรวจสอบ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของนายกและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา มีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัมาก ( =3.55, 
S.D.= .65) เรียงจากมากไปหานอ้ย คือ การเขา้ร่วมในการจดัซ้ือและจดัจา้งของทอ้งถ่ิน ( =3.70, 
S.D.= .61) รองลงมาคือ จดัตูรั้บค าร้องทุกขใ์นปัญหาต่างๆ ( =3.65, S.D.=.67) การมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาของทอ้งถ่ิน ( =3.61, S.D.=.66) การแสดงความ
คิดเห็นเพื่อพิจารณาขอ้ดี ขอ้เสียของโครงการท่ีรัฐจะด าเนินการในเขตพื้นท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ( =3.59, S.D.= .53) และการขอทราบขอ้มูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ( =3.57, S.D.=.69) ส าหรับ ค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การเขา้ร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาทอ้งถ่ิน ( =3.42, S.D.= .65) และการก ากบัตรวจสอบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ( =3.29, S.D.= .74) ตามล าดบั 

 

อภิปรายผล 
 ในการวจัิยคร้ังนีม้ีข้อค้นพบ ทีค่วรน ามาอภิปราย ดังนี้ 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของนายกและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวม มีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษณ์ แจง้
แสง (2540: บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและผูว้า่ราชการ
กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตห้วยขวาง พบว่า ประชาชนเขตกรุงเทพมหานครเห็นว่า ผูว้่า
ราชการกรุงเทพมหานครมีการแกไ้ขปัญหาต่างๆไดร้วดเร็วกวา่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะเห็นได้
วา่การเมืองทอ้งถ่ินมีผลใกลชิ้ดต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนและผลประโยชน์ของทอ้งถ่ิน จึง
ท าใหป้ระชาชนมีความต่ืนตวัในการเลือกตั้งเพื่อเลือกบุคคลท่ีตนพึงพอใจให้เขา้ไปมีบทบาทในการ
แกปั้ญหาของชุมชน ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีการเกิดพฤติกรรมของบุคคล กล่าวคือ บุคคลจะเลือกรับ
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ส่ิงท่ีตนเองชอบหรือน าความพอใจมาให้ และบุคคลจะเกิดพฤติกรรมก็ต่อเม่ือ บุคคลเกิดความ
ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง คือเม่ือบุคคลมีความรู้สึกผกูพนักบัส่ิงหรือเหตุการณ์นั้น บุคคลจะพยายามท า
ปฏิกิริยาตอบสนอง บนฐานการได้รับความพึงพอใจจากการมีส่วนร่วม หรือจากการไดก้ระท า
กิจกรรมนั้นๆ (ประภาเพญ็ สุวรรณ 2526: 344) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนายอติพงษ ์ฐิติพิทยา 
(2550) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกระสัง 
อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (พฒันาสังคม) พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาต ่ากว่าระดบัมธัยมศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย รายไดต่้อปีมีรายไดไ้ม่เกิน 50,000 บาท มีบา้นพกัห่าง
จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่เกิน 3 กิโลเมตร ไม่เคยไดรั้บข่าวสารจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เลย และมาติดต่องานในองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่เกิน 3 คร้ัง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลกระสัง อ าเภอกระสัง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และจ านวนคร้ังท่ีมาติดต่องานส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกระสัง อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์
ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ ระยะทางจากบา้นพกัถึงองค์การบริหารส่วนต าบล และการติดตาม
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่ไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของนายศิริชยั อมัพวา (2542) 
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ศึกษาเฉพาะกรณี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลธนู อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนคร ศรีอยธุยา ภาคนิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต 
สถาบนับนัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในระดบัค่อนขา้งมาก คือดา้นการบ ารุงเส้นทางคมนาคมทางบก และทาง
น ้ า รองลงมา คือดา้นการจดัให้มีน ้ าสะอาดไวบ้ริโภค ดา้นการรับบริการท่ีดีจากเจา้หนา้ท่ี ดา้นการ
รักษาความสะอาดและระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  ดา้นการก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลกาว
ป้องกนัอคัคีภยั ส่วนการให้บริการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ก็คือ ดา้นการความคุม
ไม่ให้เกิดปัญหาน ้ าเสีย ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ก็คือ อายุ และหมู่บา้นท่ีอยู่/ อาศยั ส่วนปัจจยัเร่ืองเพศ อาชีพ รายได ้
ระดบั การศึกษา ความสนใจข่าวสาร จ านวนคร้ังในการติดต่อสัมพนัธ์กบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
และกาวเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรนุช แกว้ส่ง (2548: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษาเฉพาะกรณี 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบกัดอง อ าเภอขุนหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ ภาคนิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต 



9 

สถาบนับนัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูใ่นช่วงอายุไม่เกิน 
30 ปี จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา เป็นเกษตรกร มีรายไดไ้ม่เกิน 50,000 บาท ส่วนใหญ่สมรสแลว้ 
อาศยัอยู่ในชุมชนไม่เกิน 10 ปี และไม่มีญาติเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจากผลการศึกษาพบว่า ความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นสาธารณูปโภค และการช าระภาษี 
ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีคาเฉล่ียต ่าสุด คือ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบั
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา 
ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การประกอบอาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน 
และการมีญาติเป็นสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลของประชาชน 
 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของนายกและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามอาชีพ  จากผลการศึกษาพบวา่ สถานภาพ
ส่วนบุคคลดา้นอาชีพเท่านั้น มีผลท าให้ความพึงพอใจทางการปฏิบติังานของนายกและสมาชิกสภา 
แตกต่างกนั โดยอาชีพ มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานของนายกและสมาชิกสภามากกว่ากลุ่ม
อาชีพอ่ืนๆ ทั้งน้ีสืบเน่ืองจาก นกัการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งแสดงบทบาทให้ความสนใจปัญหาของ
ประชาชนและปัญหาของชุมชนใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่ประชาชนทัว่ไปทั้งน้ี เพราะจะมีผลต่อคะแนน
นิยมของตนเองโดยตรง ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นลกัษณะเฉพาะหรือวฒันธรรมของนกัการเมืองดงัท่ี
กล่าวถึง อิทธิพลจากวฒันธรรมรองหรือวฒันธรรมยอ่ย (Subculture) ไวว้า่ วฒันธรรมของแต่ละ
กลุ่มภายในสังคม มีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนั (เสรี  วงษ์มณฑา 2546: 39)  กล่าวคือ ในแต่ละ
วฒันธรรมพื้นฐานจะประกอบดว้ยวฒันธรรมกลุ่มยอ่ยท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะส าหรับสมาชิกในกลุ่ม
นั้นๆ ซ่ึงวฒันธรรมย่อยจะเกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ และลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์อนั
ประกอบดว้ย เร่ืองของ กลุ่มอาชีพ (Occupational Group) เช่น นกัการเมืองเป็นกลุ่มอาชีพหน่ึงซ่ึง มี
ลกัษณะเฉพาะของตนคือการแสดงบทบาทของตนเองต่อชุมชนและหาคะแนนนิยมจากประชาชน
ซ่ึงจะเป็นผลประโยชน์ต่ออาชีพของตนเองโดยเฉพาะ ดว้ยเหตุน้ีผูมี้อาชีพนกัการเมืองจึงให้ความ
สนใจทางการเมืองมากกวา่ผูมี้อาชีพอ่ืนๆ 
 



10 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังนี้ 
 จากการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของนายกและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ผูว้จิยัไดมี้ขอ้เสนอแนะอยู ่3 ดา้น ดงัน้ี 
 1.  ด้านสาธารณูปโภค ควรมีนโยบายหรือหลกัเกณฑ์ในการวางท่อระบายน ้ าเสียในชุมชน 
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพต่อชุมชนมากท่ีสุด มีการขดุลอกแม่น ้า ล าคลอง และการเก็บและก าจดัขยะ
มูลฝอย เพื่อป้องกนัโรคติดต่อและคุณชีวติท่ีดีในชุมชน 
  2. ด้านสุขภาพอนามัย ควรมีการจดักิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด และมีการจดัการแข่งขนักีฬา
ประจ าต าบล ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับวิธีการป้องกนัโรคติดต่อ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือมากข้ึน และเพื่อเพื่อสุขภาพอนามยัท่ีดี 
  3. ด้านการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พกิาร ควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริมสิทธิ
เด็กและสตรี และการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุเพื่อใหคุ้ณภาพชีวติท่ีดีของคนในชุมชน 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
  1.  ควรมีการศึกษาเพิ่ม ในเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชสิ้ทธิเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต่างๆ 
  2.  ควรมีการศึกษาเร่ืองความรู้ และการรับรู้ของประชาชนเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของนายก
และสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร 
  3.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ท่ีมีต่อการใช้สิทธิ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร  

 


