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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน ้าหอม อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

 

         สุดาพร ทะสอน 
       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม 
อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ จ้าแนกตาม เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ต่อเดือน และ 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบตาม
จ้านวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  
มีค่าความเชื่อมั่น 0.80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของฟิชเชอร์ 
(Fisher’s Least – Significant Difference : LSD) ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ ด้านภาพรวม  พบว่า ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (=3.57) ซึ่งเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
สังคมให้เข้มแข็ง  (= 3.72)  รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (= 3.57) รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงและยั่งยืน (  = 3.55) ส่วนค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (= 3.46) 

เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ จ้าแนกตาม เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
อาชีพ  รายได้ต่อเดือน และ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ พบว่า ในภาพรวม ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง , และด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การ

บริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว จั งหวัดนครสวรรค์ จ้าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 
ในการสร้างแบบสอบถามผู้วิจัยได้ด้าเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร ต้ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักและทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
2. น้าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหลักการ เอกสารและแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประมวล เป็น
กรอบแนวคิด 

3. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและให้ครอบคลุมองค์ประกอบของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัด
นครสวรรค์ ได้แก่  1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 3) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) ด้านการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี และ 5) ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงและยั่งยืน 

 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยแบ่ง
ออกเป็น 2  ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์   แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ 5 ด้าน 1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  2) ด้านคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) ด้านการปกครองและการ
บริหารจัดการที่ดี และ 5) ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน โดยก้าหนดคะแนนของตัวเลือกในแต่ละระดับ 
ดังนี้               

  คะแนน     5    หมายความว่า   มีความคิดเห็นมากที่สุด 
  คะแนน     4    หมายความว่า   มีความคิดเห็นมาก 
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  คะแนน     3    หมายความว่า   มีความคิดเห็นปานกลาง 
  คะแนน     2    หมายความว่า   มีความคิดเห็นน้อย 
  คะแนน     1    หมายความว่า   มีความคิดเห็นน้อยที่สุด 

 
สรุปผล 

จากการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจ้านวน 201 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 52.9 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อย 29.5 การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็น
ร้อยละ 39.2 ประกอบอาชีพ เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 28.7 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี  21 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย 33.4 ตามล้าดับ 

2. ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  ด้านภาพรวม พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงล้าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน 
ส่วนค่าเฉลี่ยต่้าที่สุด คือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  

 3.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ จ้าแนกตามเพศในภาพรวมและราย
ด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  

 3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จ้าแนก
ตามอายุ ในภาพรวมไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง , และด้านเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 3.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  
ระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายด้านไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

 3.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
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จ้าแนกตามอาชีพ ในภาพรวมไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
จ้าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

 3.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
จ้าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ พบว่า ในภาพรวมและรายด้านไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ 
ทางสถิต ิ

 

อภิปรายผล  
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์   โดยผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงประเด็นที่ส้าคัญและน่าสนใจเพ่ือน้ามาอภิปรายผล ดังนี้  

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน ด้านการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วน
ต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ มีนโยบายหรือแนวทางการส่งเสริมด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดี และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะวิธีการหรือกระบวนการยังไม่มีประสิทธิภาพมากนักจึงส่งผลให้ระดับระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางและมีค่าน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 

 1.1 ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัด
นครสวรรค์ มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เช่น มีการให้สวัสดิการ
แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
เยาวชนที่ติดยาเสพติดในชุมชน รวมไปถึงสร้างและบ้ารุงรักษาสถานที่ประชุม สวนสาธารณะ ลานกีฬาเพ่ือให้
ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกก้าลังกายเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ อ้านาจ อยู่สาโก (2549: 
บทคัดย่อ) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลพนมรุ้ง 
อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์   ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด้าเนินงาน
ของเทศบาลต้าบลพนมรุ้ง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าการด้าเนินงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
การเมือง - การบริหาร อยู่ในระดับปานกลาง 
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 1.2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ เช่น มีการก่อสร้าง 
ปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ขุดลอกร่องระบายน้้าสาธารณะ วางท่อ
ระบายน้้า ตลอดจนก้าจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางในล้าคลอง การจัดหาพัฒนาสาธารณูปโภคให้สมบูรณ์เพียงพอ
และได้มาตรฐาน เพ่ือให้ชุมชนน่าอยู่และประชาชนมีชีวิตที่ดี และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับ ช่อพฤฏษ์ ผิวกู่ (2550: บทคัดย่อ) ได้ท้าการศึกษาเรื่องความคิดเห็นและเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต้าบลชุมพลบุรี อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผล
การศึกษา พบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยส่วนใหญ่ทีความคิดเห็นในระดับปานกลาง กล่าวคือ ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 ด้านการสนับสนุนการปฏิบัต
ภารกิจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 ด้านพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 
ตามล้าดับ 

 1.3 ด้านการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัด
นครสวรรค์  มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล
และพนักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ความเข้าใจกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือสามารถให้บริการประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงส่งเสริมให้ผู้น้า
ชุมชน กลุ่มองค์กรและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ  นิตยา สมัคคดี (2552:บทคัดย่อ) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการด้าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช อ้าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  ผล
การศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยเรียงล้าดับจากด้านที่มีค่าความเฉลี่ยสูงไปหาต่้า ดังนี้ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการเมืองการบริหาร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 

  1.4 ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มประกอบอาชีพ การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการโครงการหนึ่งต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ มีการส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
แหล่งข้อมูลการจัดหางานให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลได้ทราบ  เพ่ือให้ประชาชนมีงานและ
รายได้ดูแลตัวเองและครอบครัวอย่างพอเพียงและพอดี  สอดคล้องกับ  นิตยา สมัคคดี (2552:บทคัดย่อ) ได้
ท้าการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด้าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพ
ราช อ้าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยเรียงล้าดับจากด้านท่ีมีค่าความเฉลี่ยสูง
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ไปหาต่้า ดังนี้ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการบริหาร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 

 1.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัด
นครสวรรค์ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการท้าลายสิ่งแวดล้อม ควบคุมดูแล
ผู้ประกอบการรวมทั้งอาคารบ้านเรือนไม่ให้ก่อมลพิษ ยังไม่มากพอแต่ก็ไม่น้อยจนเกินไป  สอดคล้องกับ  นิตยา 
สมัคคดี (2552:บทคัดย่อ) ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด้าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลทัพราช อ้าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดย
เรียงล้าดับจากด้านที่มีค่าความเฉลี่ยสูงไปหาต่้า ดังนี้ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการบริหาร ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อจ้าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน  

  2.1 วิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัด นครสวรรค์  จ้าแนกตามเพศใน
ภาพรวมและรายด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติสอดคล้องกับงานวิจัยของอ้านาจ อยู่สา
โก (2549: บทคัดย่อ)ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด้าเนินงานของเทศบาล
ต้าบลพนมรุ้ง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลพนมรุ้ง จ้าแนกตามลักษณะประชากรพบว่า เพศ มีความคิดเห็นต่อการ
ด้าเนินงานของเทศบาลพนมรุ้ง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน อายุ ระดับการศึกษา 
และการประกอบอาชีพ มีความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลพนมรุ้ง แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4. ข้อเสนอนแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมของประชาชน ประชาชนต้องการ
ให้เทศบาลต้าบลพนมรุ่งจัดการอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนมากที่สุด ร้อยละ 16.8 รองลงมา ได้แก่ 
ต้องการให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในทุก ๆ ซอย ร้อยละ 14.9 และต้องการให้มีระบบประปาหมู่บ้านในทุกบ้าน ร้อย
ละ 13.4 

 2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  จ้าแนก
ตามอายุ ในภาพรวมไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า 
ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง , และด้านเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับงานวิจัยของอ้านาจ อยู่สาโก (2549: บทคัดย่อ)ได้
ท้าการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลพนมรุ้ง อ้าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการด้าเนินงานของ
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เทศบาลต้าบลพนมรุ้ง จ้าแนกตามลักษณะประชากรพบว่า เพศ มีความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานของเทศบาล
พนมรุ้ง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบ
อาชีพ มีความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลพนมรุ้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   

 2.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  
ระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายด้านไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติสอดคล้องกับ
งานวิจัยของช่อพฤฏษ์ ผิวกู่ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต้าบลชุมพลบุรี อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต้าบลชุมพลบุรี อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์ เมื่อจ้าแนกตามลักษณะทางประชากร พบว่า สถานภาพทางด้านอายุ ระดับศึกษา และอาชีพ โดยรวม
ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

  2.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน  
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  
จ้าแนกตามอาชีพ ในภาพรวมไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของช่อพฤฏษ์ ผิวกู่ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต้าบลชุมพลบุรี อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต้าบลชุมพลบุรี อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์ เมื่อจ้าแนกตามลักษณะทางประชากร พบว่า สถานภาพทางด้านอายุ ระดับศึกษา และอาชีพ โดยรวม
ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ    

 2.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  
จ้าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ช่อพฤฏษ์ ผิวกู่ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นและเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต้าบลชุมพลบุรี อ้าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต้าบลชุมพลบุรี อ้าเภอชุม
พลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เมื่อจ้าแนกตามลักษณะทางประชากร พบว่า สถานภาพทางด้านอายุ ระดับศึกษา และ
อาชีพ โดยรวมไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

  2.6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  
จ้าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ พบว่า ในภาพรวมและรายด้านไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอ้านาจ อยู่สาโก (2549: บทคัดย่อ)ได้ท้าการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษา 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลพนมรุ้ง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลพนมรุ้ง จ้าแนกตาม
ลักษณะประชากรพบว่า เพศ มีความคิดเห็นต่อการด้าเนินงานของเทศบาลพนมรุ้ง ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ มีความคิดเห็นต่อการ
ด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลพนมรุ้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้าและระบบ

ประปาหมู่บ้านครอบคลุมพ้ืนที่อย่างเพียงพอ องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม ควรจะจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือมาสนับสนุนในการติดตั้งไฟฟ้าให้สว่างในเขตพ้ืนที่เปลี่ยว  และตามถนนทางเข้าหมู่บ้าน เพ่ือความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

2. ด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการให้บริการ
รักษาโรคแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ในชุมชน  องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม ควรจะจัดสรร
งบประมาณหรือจัดตั้งกองทุนเพ่ือผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ อาจจะท้าเป็นสหกรณ์ร้านค้าในหมู่บ้าน ขาย
สินค้าที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ มีการปันผลให้กับสมาชิก ออกเงินกู้เพ่ือน้าดอกเบี้ยมาใช้หมุนเวียนภายใน
กองทุนหรือสหกรณ์แก่ผู้มีรายได้น้อย 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการส่งเสริมรณรงค์ให้
ประชาชนร่วมกันปลูกป่า และอนุรักษ์ป่าไม้เพ่ือลดภาวะโลกร้อน และมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เห็นความส้าคัญของการแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งอย่างถูกวิธีให้เป็นที่เป็นทาง มีระบบการจัดเก็บขยะที่ดีไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในชุมชน องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม ควรเพ่ิมจ้านวนถังขยะในหมู่บ้าน 
และถังขยะควรมีฝาปิดที่มิดชิด เพ่ือไม่เป็นมลพิษภายในหมู่บ้าน และควรมีรถจัดเก็บขยะไปทิ้งสัปดาห์ละ 2 
ครั้ง รวมไปถึงส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปลูกป่า และอนุรักษ์ป่าไม้เพ่ือลดภาวะโลกร้อนในชุมชนของ
ตนเอง 

4. ด้านการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลให้มี
ความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ แ ละ  มีการให้บริการงานทะเบียนราษฎร การรับช้าระภาษี 
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วน
ต้าบลห้วยน้้าหอม ควรจัดสัมมนาและอบรมการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกและพนักงานเพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่และการบริการประชาชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมไปถึงการจัดระบบงานบริการอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามขั้นตอนและ
ปัญหาของผู้มารับบริการนั้นๆ 
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5. ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ มีการตรวจสอบควบคุมดูแลพ่อค้า
แม่ค้าและผู้ประกอบการมิให้เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม  ควรจัดสถานที่
ให้บรรดาพาพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและสมควรแก่การประกอบการ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม อ้าเภอลาดยาว  จังหวัด
นครสวรรค์ เท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยเห็นควรศึกษา  ดังนี้ 

1. ควรมีการวิจัยในเชิงลึก  เรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม  ทั้ง  5  ด้าน  เพ่ือน้ามาปรับปรุงและใช้วางแนวทางการแก้ไขในแต่ละด้านโดยเฉพาะ 

2. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม เพ่ือ
น้าผลการศึกษามาปรับปรุงระเบียบวิธีการในการปฏิบัติงาน 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าหอม กับการ
ปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนต้าบลอ่ืนๆ โดยการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  เพ่ือให้ได้มุมมองที่
กว้างขึ้น  และน้ามาใช้ในการก้าหนดเป็นนโยบายและแผนการปฏิบัติงานต่อไป 


