บทความการวิจัย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสุ รนารี
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
Satisfaction in Performance of the Major and Members of Municipal Council
Suranaree Subdistrict Mueang Nakhon Ratchasima Province
สุ พรรณา ธนูชาญ
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติ งานของนายก
และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา และเพื่อเปรี ยบเทียบความพึง
พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของนายกและสมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลสุ ร นารี อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
นครราชสี มา ตามสถานภาพส่ วนบุคคล โดยการวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาความคิดเห็ น จานวน 200 คน
ซึ่ งได้ม าจากวิธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การรวบรวมข้อ มู ล ใช้
แบบสอบถาม ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่า งมี ค วามความพึ ง พอใจเกี่ ย วกับ การปฏิ บตั ิ ง านของนายกและสมาชิ ก สภาเทศบาลตาบล
สุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (  =3.69,S.D.=.51) รองลงมาคือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (  =3.62,
S.D.= .65) และด้านการตรวจสอบ (  =3.55, S.D.= .65) สาหรับค่าเฉลี่ย ที่อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ
ด้านการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ (  =3.48, S.D.= .67) รองลงมา คือ ด้าน
สาธารณูปโภค (  =3.43, S.D.= .68) และ ด้านสุ ขภาพอนามัย (  =3.42, S.D.= .67)

ภูมหิ ลัง
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วของสังคมไทยในปั จจุบนั ทั้งใน ด้านเศรษฐกิ จ
และสังคม การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ซึ่ งส่ งผลต่อวิถีการดารงชี วิตของประชาชน
โดยทัว่ ไป โดยเฉพาะในด้านการเมืองการปกครอง จะเห็นได้วา่ ประชาชนได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารมาก
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ขึ้นมีความสนใจต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมรอบด้านเพิ่มมากขึ้นมีกระแสการเรี ยกร้องเกี่ยวกับการ
กระจายอานาจการปกครองไปสู่ ทอ้ งถิ่นจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่ ในสถานการณ์ปัจจุบนั
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ให้ความสาคัญกับการปกครองท้องถิ่ น
ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยครั้งใหญ่ และ มีการกระจายอานาจ
(Decentralization) โดยการโอนกิ จการบริ ก ารสาธารณะบางเรื่ อ งจากรั ฐหรื อองค์ก รปกครอง
ส่ วนกลางไปให้ชุมชนซึ่ งตั้งอยูใ่ นท้องถิ่นต่างๆของประเทศหรื อหน่วยงานบางหน่วยงานรับผิดชอบ
จัดทาอย่างเป็ นอิสระจากองค์กรปกครองส่ วนกลาง (โกวิทย์ พวงงาม 2543: 1)
ในระบอบประชาธิปไตย การปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นนับว่าเป็ นรากฐานที่
สาคัญยิ่ง องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 เป็ นต้นมา การดาเนิ นงานของ อบต.จะเป็ นไปอย่างอิสระ
มีอานาจในการบริ หาร การกาหนดนโยบาย และการตัดสิ นใจ การจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ การทา
นิ ติกรรมที่จะก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรื อระงับสิ ทธิ ในทางกฎหมายด้วยตนเอง
ภายในอานาจหน้าที่ ที่กฎหมายกาหนดไว้ นอกจากนี้ ยงั มี อานาจในการออกข้อบังคับตาบลที่ ใช้
บังคับกับราษฎรในพื้นที่ได้ดว้ ย อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดังกล่าวข้างต้นล้วน
เป็ นภารกิจที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน เพื่อการป้ องกันโรคติดต่อและส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพอนามัย สิ่ งแวดล้ อ มของท้ อ งถิ่ น ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ขภาพอนามัย ของประชาชน
(ชูชยั ศุภวงศ์ 2542: 36-37)
การปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นพื้นฐานการส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย แบบมี
ส่ วนร่ วม และถื อเป็ นสถาบันที่ ทาหน้าที่ ให้การศึกษาฝึ กปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับระบอบประชาธิ ปไตยกับ
ประชาชนโดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในภารกิจของท้องถิ่นและเกิด ความ
สานึ กในสิ ทธิ หน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุ มชน หน้าที่พลเมือง อันจะนาไปสู่ การปกครองตนเองใน
ที่สุดจึงกล่าวได้ว่าการปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ นการปกครองของประชาชนโดยประชาชน และ มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยมีตวั แทนของประชาชนเข้าไปทาหน้าที่ในองค์กร
ที่เรี ยกว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ที่จะทาภารกิ จเพื่อตอบสนองปั ญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตามเป้ าหมาย รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด (โกวิทย์ พวงงาม
และอลงกรณ์ อรรคแสง 2547: 1-2)
ในอดี ตการเลื อกตั้งส่ วนท้องถิ่ นคณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นได้มาจากมติ ของสภาท้องถิ่ นโดย
สมาชิ กสภาท้องถิ่ นเป็ นผูเ้ ลื อกสมาชิ กสภาท้องถิ่ นคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นปรากฏว่ามี
จุดอ่อนและผลเสี ยหลายประการจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งคณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเป็ นแบบ
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เลื อกตั้งผูบ้ ริ หารโดยตรงจากประชาชนทาให้เป็ นการแยกอานาจของฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายสภาออก
จากกันอย่างชัดเจนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะเป็ นองค์กรที่มีเขตพื้นที่กาหนดไว้แน่นอนเป็ นนิ ติ
บุคคล มีอิสระในการดาเนินงานภายใต้การควบคุมของรัฐ มี 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายสภา และ
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเลือกตั้งผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2545ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลื อกตั้งท้องถิ่ นปี พ.ศ.
2545 ที่ ให้มีการเลื อกตั้งนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลโดยตรงและสมาชิ กสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการปกครองท้องถิ่นเป็ นแบบใหม่แตกต่างไปจากเดิมและ
เริ่ มใช้ในการเลื อกตั้งเมื่อกลางปี พ.ศ.2547ซึ่ งอาจมีผลดี ต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิ จของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลให้มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าที่เคยเป็ นอยูแ่ ต่ท้ งั นี้ ส่วนหนึ่ งก็ข้ ึนอยูก่ บั การมี
ส่ วนร่ วมในการเลือกตั้งของประชาชนเป็ นสาคัญด้วย
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจทาการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบตั ิงานของนายก
และสมาชิ กสภาเทศบาลตาบลสุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของ
นายกและสมาชิ กสภาเทศบาลตาบล ว่าอยู่ในระดับใด และอะไรคือปั ญหาที่ประชาชนต้องการให้
เทศบาลตาบลแก้ไขเร่ งด่วน ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีการตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการเลื อกตั้งและควบคุ มการปฏิ บตั ิ งานของเทศบาลตาบลให้มากขึ้ นเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
ท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของนายกและสมาชิ กสภาเทศบาลตาบลสุ ร
นารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
สุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ตามสถานภาพส่ วนบุคคล

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเทศบาลตาบลสุ รนารี อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา ทั้งหมด 10 หมู่บา้ น ประกอบด้วย 1) บ้านราชสี มา 2) บ้านโนนไม้แดง 3) บ้าน
ยางใหญ่ 4) บ้านตะเภาทอง 5) บ้านหนองบง 6) บ้านมาบเอื้อง 7) บ้านโกรกเดือนห้า 8) บ้านสะพาน
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หิน 9) บ้านยางใหญ่พฒั นา และ 10) บ้านท้าวสุ ระ (ที่มา: สานักงานทะเบียนอาเภอเมืองนครราชสี มา
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559)
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเทศบาลตาบลสุ รนารี อาเภอ
เมื อง จังหวัดนครราชสี มา ทั้ง หมด 10 หมู่บ ้าน ผูว้ ิจยั จึ งได้เลื อกใช้วิธี การเลื อกสุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเจาะจงหมู่บา้ นละ 20 คน จึงได้ขนาดตัวอย่างจานวน 200 คน

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามซึ่ งแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบการสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนบุคคลของประชาชนได้แก่ เพศ อายุ
อาชี พ รายได้ การศึก ษา รายได้ อาชี พ และระยะเวลาที่ อาศัย ในชุ มชน ลักษณะคาถามเป็ นแบบ
เลือกตอบ (Choice)
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของนายกและ
สมาชิ กสภาเทศบาลตาบลสุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัด นครราชสี มา โดยกาหนดให้เ ลื อ กตอบตาม
ความพึงพอใจ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับระดับความพึ งพอใจในการปฏิ บตั ิงานของนายกและ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัด นครราชสี มา เป็ นแบบมาตราประมาณค่า ตาม
เกณฑ์ของ(ชัชวาล เรื องประพันธ์. 2541:345)
คะแนน 5
หมายถึง
ระดับมากที่สุด
คะแนน 4
หมายถึง
ระดับมาก
คะแนน 3
หมายถึง
ระดับปานกลาง
คะแนน 2
หมายถึง
ระดับน้อย
คะแนน 1
หมายถึง
ระดับน้อยที่สุด
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นเองโดยมี ข้ นั ตอนการ
สร้าง ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ เกี่ ยวกับ ความพึงพอใจและการสร้างเครื่ องมือ จากตารา
เอกสาร เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นาข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา มาประมวล เพื่อกาหนดเป็ นโครงสร้างของแบบสอบถาม
ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั และกาหนดดัชนีช้ ีวดั
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3. สร้างแบบสอบถามตามโครงสร้างในข้อ 2 โดยขอคาปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาควบคุม
สาระนิพนธ์และให้ผเู้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) โดยการ
หาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ทั้งนี้ ใช้เกณฑ์การพิจารณาค่า
ความสอดคล้องเท่ากันหรื อมากกว่า 0.50 แสดงว่ามีความเหมาะสม และเลือกเฉพาะข้อที่อยูใ่ นเกณฑ์ไป
ใช้เป็ นแบบสอบถามต่อไป ค่าดัชนีความสอดคล้อง
4. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชาชนในอาเภอสุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี มา ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อใช้เป็ นแบบสอบถาม
ต่อไป
5. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากการนาไปทดลองใช้ตามข้อ 4 มาคานวณหาค่าความเชื่ อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach 1974: 161) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.93

สรุปผล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสถานภาพส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชี พ และระยะเวลาที่อาศัยในชุ มชน โดยหาค่าความถี่
และร้อยละ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี มี
การศึ กษาปริ ญญาตรี มี รายได้ ระหว่าง 5001-10,000 มีอาชี พค้าขาย/รับจ้าง และมีระยะเวลาที่
อาศัยในชุมชนมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ย ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของนายกและสมาชิ ก
สภาเทศบาลตาบลสุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ประกอบด้วย ด้านสาธารณู ปโภค
ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาสตรี ด้านการคุม้ ครอง
ดูแลและบารุ งรักษา และด้านการตรวจสอบ
ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ย พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของนายกและสมาชิ ก
สภาเทศบาลตาบลสุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับ
มาก (  =3.53,S.D.=.64) เรี ย งจากมากไปหาน้อย คื อด้านการศึ ก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(  =3.69,S.D.=.51) รองลงมาคือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (  =3.62, S.D.= .65)
และด้านการตรวจสอบ (  =3.55, S.D.= .65) สาหรับค่าเฉลี่ย ที่อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ ด้าน
การพัฒ นาสตรี เด็ ก เยาวชน ผู้สู ง อายุแ ละผูพ้ ิ ก าร (  =3.48, S.D.= .67) รองลงมาคื อ
ด้านสาธารณูปโภค (  =3.43, S.D.= .68) และ ด้านสุ ขภาพอนามัย (  =3.42, S.D.= .67)
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ด้านสาธารณู ปโภค พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของนายกและสมาชิ กสภา
เทศบาลตาบลสุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา มี ค่าเฉลี่ ย อยู่ในระดับปานกลาง
(  =3.43,S.D.=.68) เรื่ องจากมากไปหาน้อย คือ การขุดลอกแม่น้ า ลาคลอง (  =3.00, S.D.= .77)
รองลงมาคือ การเก็บและกาจัดขยะมูลฝอย (  =3.27, S.D.= .66) และการวางท่อระบายน้ าเสี ยใน
ชุมชน (  =2.93, S.D.=.77) สาหรับข้อที่ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก คือ การบริ การไฟฟ้ าสาธารณะ
(  =3.85, S.D.= .55) รองลงมา การซ่ อมแซม ก่อสร้างถนนในชุ มชน (  =3-.83, S.D.= .59) และ
การจัดหาน้ าดื่มน้ าใช้ การประปาหมู่บา้ น (  =3.71, S.D.= .65) ตามลาดับ
ด้านสุ ขภาพอนามัย พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของนายกและสมาชิ กสภา
เทศบาลตาบลสุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา มี ค่าเฉลี่ ย อยู่ในระดับปานกลาง
(  =3.42,S.D,=.67) เรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ การป้ องกันโรคติดต่อ (  =3.31, S.D.= .79)
รองลงมาคือ การป้ องกันโรคติดต่อ (  =3.09, S.D.= .74) และการจัดกิ จกรรมต่อต้านยาเสพติด
(  =2.97, S.D.= .86) ตามลาดับ สาหรับค่าเฉลี่ ย ที่ อยู่ในระดับมาก คือ การจัดให้มีสถานที่
พักผ่อนและสนามกีฬา (  =3.71, S.D.= .69) รองลงมา คือ การส่ งเสริ มกิจกรรมการออกกาลัง
กาย (  =3.67, S.D.= .55) สนับสนุ นอุปกรณ์การกีฬา จัดการแข่งขันกีฬา (  =3.62, S.D.= .58)
และ การสนับสนุนยาเวชภัณฑ์ประจาบ้าน (  =3.55, S.D.= .52) ตามลาดับ
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของนายก
และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก
(  =3.69,S.D=.51) เรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ การปลูกจิตสานึ กให้เยาวชนรักวัฒนธรรมและ
ประเพณี อนั ดีงามของท้องถิ่น (  =3.77, S.D.= .50) รองลงมาคือ การสนับสนุนวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ให้
โรงเรี ยน (  =3.75, S.D.= .49) การพัฒนาวัดให้สะอาดและสงบสุ ข (  =3.69, S.D.= .56) การ
กูย้ ืมเงิ นทุนเพื่อการศึกษาของบุตร (  =3.62, S.D.= .59) และการบารุ งรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่ น
(  =-3.61, S.D.= .59) ตามลาดับ
ด้านการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา มี
ค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับปานกลาง (  =3.48, S.D.= .67) เรี ยงตามมากไปหาน้อย คือ การสงเคราะห์
เบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุ (  =3.41, S.D.= .68) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสิ ทธิ เด็กและสตรี
(  =3.16, S.D.= .80) สาหรับค่าเฉลี่ย ที่อยูใ่ นระดับมาก คือ การสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย ผูย้ ากไร้
ผูด้ ้อยโอกาสและคนพิก าร (  =3.86, S.D.= .60) รองลงมา คื อ การส่ งเสริ มอาชี พกลุ่ ม สตรี
แม่บา้ น (  =3.62, S.D.= .58) ตามลาดับ
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของ
นายกและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ น
ระดับมาก (  =3.62, S.D.= .65) เรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ การรณรงค์จดั กิจกรรมให้เยาวชนรัก
สิ่ งแวดล้อม (  =3.95, S.D.= .63) รองลงมาคือ การป้ องกันและกาจัดศัตรู พืชแบบผสมผสาน
(  =3.82, S.D.= .93) การปลูกสวนป่ าเพื่อสร้ างสวนสาธารณะและสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
(  =3.66, S.D.= .53) การแก้ไขขยะ น้ าเสี ย อากาศเป็ นพิษ (  =3.65, S.D.= .55) และ การปลูก
พืชสมุนไพรและต้นไม้ริมถนน (  =3.58, S.D.= .54) ตามลาดับ สาหรับ ค่าเฉลี่ยที่อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คื อ การขุด ลอกวัช พื ช และทางระบายน้ า (  =3.43, S.D.= .67) และสนับ สนุ น
โครงการฝึ กอบรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (  =3.28, S.D.= .66) ตามลาดับ
ด้านการตรวจสอบ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของนายกและสมาชิ กสภา
เทศบาลตาบลสุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (  =3.55,
S.D.= .65) เรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ การเข้าร่ วมในการจัดซื้ อและจัดจ้างของท้องถิ่น (  =3.70,
S.D.= .61) รองลงมาคือ จัดตูร้ ับคาร้องทุกข์ในปั ญหาต่างๆ (  =3.65, S.D.=.67) การมีส่วนร่ วม
ในการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาของท้องถิ่ น (  =3.61, S.D.=.66) การแสดงความ
คิดเห็นเพื่อพิจารณาข้อดี ข้อเสี ยของโครงการที่รัฐจะดาเนิ นการในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น (  =3.59, S.D.= .53) และการขอทราบข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น (  =3.57, S.D.=.69) สาหรับ ค่าเฉลี่ยที่อยูใ่ นระดับปานกลาง คือ การเข้าร่ วมรับฟั งการ
ประชุ มสภาท้องถิ่ น (  =3.42, S.D.= .65) และการกากับตรวจสอบงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (  =3.29, S.D.= .74) ตามลาดับ

อภิปรายผล
ในการวิจัยครั้งนีม้ ีข้อค้ นพบ ทีค่ วรนามาอภิปราย ดังนี้
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสุ รนารี อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤษณ์ แจ้ง
แสง (2540: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและผูว้ า่ ราชการ
กรุ งเทพมหานคร : กรณี ศึกษาเขตห้วยขวาง พบว่า ประชาชนเขตกรุ งเทพมหานครเห็ นว่า ผูว้ ่า
ราชการกรุ งเทพมหานครมีการแก้ไขปั ญหาต่างๆได้รวดเร็ วกว่าสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรจะเห็นได้
ว่าการเมืองท้องถิ่นมีผลใกล้ชิดต่อชี วิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนและผลประโยชน์ของท้องถิ่น จึง
ทาให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งเพื่อเลือกบุคคลที่ตนพึงพอใจให้เข้าไปมีบทบาทในการ
แก้ปัญหาของชุ มชน ซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฎีการเกิดพฤติกรรมของบุคคล กล่าวคือ บุคคลจะเลือกรับ
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สิ่ งที่ตนเองชอบหรื อนาความพอใจมาให้ และบุคคลจะเกิ ดพฤติกรรมก็ต่อเมื่ อ บุคคลเกิ ดความ
ต้องการอย่างแท้จริ ง คือเมื่อบุคคลมีความรู ้สึกผูกพันกับสิ่ งหรื อเหตุการณ์น้ นั บุคคลจะพยายามทา
ปฏิ กิริยาตอบสนอง บนฐานการได้รับความพึงพอใจจากการมีส่วนร่ วม หรื อจากการได้กระทา
กิจกรรมนั้นๆ (ประภาเพ็ญ สุ วรรณ 2526: 344) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนายอติพงษ์ ฐิติพิทยา
(2550) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกระสัง
อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคนิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุไม่เกิ น 30 ปี จบการศึกษาต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พค้าขาย รายได้ต่อปี มีรายได้ไม่เกิน 50,000 บาท มีบา้ นพักห่ าง
จากองค์การบริ หารส่ วนตาบลไม่เกิน 3 กิโลเมตร ไม่เคยได้รับข่าวสารจากองค์การบริ หารส่ วนตาบล
เลย และมาติดต่องานในองค์การบริ หารส่ วนตาบลไม่เกิน 3 ครั้ง ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การต่อ
การให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปั จจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกระสัง อาเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ ได้แก่ ระดับการศึกษา และจานวนครั้งที่มาติดต่องานส่ วนปั จจัยที่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกระสัง อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระยะทางจากบ้านพักถึ งองค์การบริ หารส่ วนตาบล และการติดตาม
ข่าวสารขององค์การบริ หารส่ วนตาบล แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของนายศิริชยั อัมพวา (2542)
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ศึกษาเฉพาะกรณี
องค์การบริ หารส่ วนตาบลธนู อาเภออุทยั จังหวัดพระนคร ศรี อยุธยา ภาคนิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
สถาบันบันฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ ของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลในระดับค่อนข้างมาก คือด้านการบารุ งเส้นทางคมนาคมทางบก และทาง
น้ า รองลงมา คือด้านการจัดให้มีน้ าสะอาดไว้บริ โภค ด้านการรับบริ การที่ดีจากเจ้าหน้าที่ ด้านการ
รักษาความสะอาดและระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ด้านการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูลกาว
ป้ องกันอัคคีภยั ส่ วนการให้บริ การที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ก็คือ ด้านการความคุม
ไม่ให้เกิ ดปั ญหาน้ าเสี ย ปั จจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ก็คือ อายุ และหมู่บา้ นที่ อยู่/ อาศัย ส่ วนปั จจัยเรื่ องเพศ อาชี พ รายได้
ระดับ การศึกษา ความสนใจข่าวสาร จานวนครั้งในการติดต่อสัมพันธ์กบั องค์การบริ หารส่ วนตาบล
และกาวเป็ นสมาชิ กกลุ่มทางสังคม ไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรนุ ช แก้วส่ ง (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง
ความพึ งพอใจของประชาชนต่อการให้บ ริ ก ารขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ศึ กษาเฉพาะกรณี
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบักดอง อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรี สะเกษ ภาคนิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
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สถาบันบันฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยูใ่ นช่วงอายุไม่เกิน
30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็ นเกษตรกร มีรายได้ไม่เกิน 50,000 บาท ส่ วนใหญ่สมรสแล้ว
อาศัยอยู่ในชุ มชนไม่เกิ น 10 ปี และไม่มีญาติเป็ นสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการดาเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลจากผลการศึกษาพบว่า ความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในภาพรวมอยูใ่ นระดับสู ง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด คือ ด้านสาธารณู ปโภค และการชาระภาษี
ตามลาดับ ส่ วนด้านที่มีคาเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน ปั จจัยที่มีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ได้แก่ ระดับการศึกษา
ส่ วนปั จจัยที่ไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบล ได้แก่ เพศ อายุ การประกอบอาชี พ รายได้ สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ อาศัยอยู่ในชุ มชน
และการมีญาติเป็ นสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบลของประชาชน
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของนายกและสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลสุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา จาแนกตามอาชีพ จากผลการศึกษาพบว่า สถานภาพ
ส่ วนบุคคลด้านอาชี พเท่านั้น มีผลทาให้ความพึงพอใจทางการปฏิบตั ิงานของนายกและสมาชิกสภา
แตกต่างกัน โดยอาชีพ มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของนายกและสมาชิ กสภามากกว่ากลุ่ม
อาชี พอื่นๆ ทั้งนี้ สืบเนื่ องจาก นักการเมื องท้องถิ่ นต้องแสดงบทบาทให้ความสนใจปั ญหาของ
ประชาชนและปั ญหาของชุมชนให้เป็ นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทัว่ ไปทั้งนี้ เพราะจะมีผลต่อคะแนน
นิ ยมของตนเองโดยตรง ซึ่ งอาจกล่าวได้ว่าเป็ นลักษณะเฉพาะหรื อวัฒนธรรมของนักการเมืองดังที่
กล่าวถึง อิทธิ พลจากวัฒนธรรมรองหรื อวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ไว้วา่ วัฒนธรรมของแต่ละ
กลุ่มภายในสังคม มีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างกัน (เสรี วงษ์มณฑา 2546: 39) กล่าวคือ ในแต่ละ
วัฒนธรรมพื้นฐานจะประกอบด้วยวัฒนธรรมกลุ่มย่อยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสาหรับสมาชิ กในกลุ่ม
นั้นๆ ซึ่ งวัฒนธรรมย่อยจะเกิ ดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ และลักษณะพื้นฐานของมนุ ษย์ อัน
ประกอบด้วย เรื่ องของ กลุ่มอาชี พ (Occupational Group) เช่น นักการเมืองเป็ นกลุ่มอาชี พหนึ่ งซึ่ ง มี
ลักษณะเฉพาะของตนคือการแสดงบทบาทของตนเองต่อชุ มชนและหาคะแนนนิ ยมจากประชาชน
ซึ่ งจะเป็ นผลประโยชน์ต่ออาชี พของตนเองโดยเฉพาะ ด้วยเหตุน้ ี ผมู ้ ีอาชี พนักการเมืองจึงให้ความ
สนใจทางการเมืองมากกว่าผูม้ ีอาชีพอื่นๆ
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
จากการวิจยั เรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของนายกและสมาชิ กสภาเทศบาลตาบล
สุ รนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ผูว้ จิ ยั ได้มีขอ้ เสนอแนะอยู่ 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้ านสาธารณูปโภค ควรมีนโยบายหรื อหลักเกณฑ์ในการวางท่อระบายน้ าเสี ยในชุ มชน
เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อชุมชนมากที่สุด มีการขุดลอกแม่น้ า ลาคลอง และการเก็บและกาจัดขยะ
มูลฝอย เพื่อป้ องกันโรคติดต่อและคุณชีวติ ที่ดีในชุมชน
2. ด้ านสุ ขภาพอนามัย ควรมีการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และมีการจัดการแข่งขันกีฬา
ประจาตาบล ประชาสั ม พันธ์ เกี่ ย วกับ วิธีก ารป้ องกันโรคติ ดต่อ เพื่ อให้ป ระชาชนมี ส่ วนร่ วม
ช่วยเหลือมากขึ้น และเพื่อเพื่อสุ ขภาพอนามัยที่ดี
3. ด้ านการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พกิ าร ควรมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสิ ทธิ
เด็กและสตรี และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ เพื่อให้คุณภาพชีวติ ที่ดีของคนในชุมชน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่ม ในเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิ เลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนต่างๆ
2. ควรมีการศึกษาเรื่ องความรู้ และการรับรู ้ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนายก
และสมาชิกสภาองค์การบริ หาร
3. ควรมีการศึกษาเกี่ ยวกับทัศนคติ และการมีส่วนร่ วมของประชาชน ที่มีต่อการใช้สิทธิ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริ หาร

