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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริการ
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี (2) เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
จ านวน 351 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test ,One-way 
ANOVA และ เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี LSD โดยก าหนดให้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ผลการวจิยั พบวา่  

ค าส าคัญ : การบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
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Abstract 
The objectives of this research were : First studied the level of the  opinion level on 

infrastructure service of Tamru Subdistrict, Banlat District, Petchaburi Province. Second, to 
compare public opinion on infrastructure service of Tamru Subdistrict, Banlat District, Petchaburi 
Province classified by personal factors. The 351 data samples were collected by questionnaires and 
analyzed in the public warehouse organization. To Data were collected by questionnaire and 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA and Least 
Significant Difference. Coefficient were at the 0.05 significance level. 

The findings showed that the people in Tamru Subdistrict, Banlat District, Petchaburi 
Province had a moderate level of the public opinion on infrastructure service. From the hypothesis 
test it was found that personal characteristic factors in different sex, age and monthly income led to 
differences of the public opinion level on infrastructure service as significant level at 0.05. 

Key word: infrastructure service 

บทน า 
รูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัต าบล เรียกวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล ถูก

จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 จึงมีสถานะเป็นนิติ
บุคคล และมีบทบาทหน้าท่ีส าคญัในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การพฒันา
ทอ้งถ่ินและการจดัระบบการบริการสาธารณะตามอ านาจหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 ก าหนดไว้
ว่า รัฐจะต้องกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินพึ่ งตนเองและตดัสินใจในกิจการท้องถ่ินได้เอง พฒันา
เศรษฐกิจท้องถ่ินและระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้ งโครงสร้างพื้นฐาน 
สารสนเทศในทอ้งถ่ินให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศโดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน 
นอกจากน้ีในดา้นการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ยงั
ไดร้ะบุไวใ้น หมวด 9 รวมทั้งหมด 9 มาตรา ตั้งแต่มาตรา 282 ท่ีก าหนดวา่รัฐจะตอ้งให้ความอิสระ
แก่ท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ไปจนถึง 
มาตรา 290 ท่ีก าหนดเก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและ
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การคลัง และมีอ านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะภายใตก้ารบริหารงานของคณะผูบ้ริหารหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

การบริการสาธารณะท่ีจดัท าโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการบริการสาธารณะ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสอดคล้องกบัความตอ้งการของคนใน
ทอ้งถ่ิน เป็นภารกิจท่ีเป็นไปเพื่อสนองความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินนั้น ท่ีสามารถแยกออกหรือมี
ลกัษณะแตกต่างไปจากทอ้งถ่ินอ่ืน เช่น การก าจดัขยะมูลฝอย การจดัให้มีและบ ารุงรักษาทางบกทาง
น ้าและทางระบายน ้ า การก าจดัน ้ าเสียชุมชน การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และเป็นภารกิจท่ีใกลชิ้ดกบั
คนในท้องถ่ินอนัได้แก่ การให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตของคนในท้องถ่ิน เช่น การจดัให้มีน ้ า
สะอาด ไฟฟ้า การดูแลท่ีสาธารณะในเขตทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรีจึงมีภาระกิจหนา้ท่ีใน
การจดัระบบการบริการสาธารณะ เพื่อแกไ้ขปัญหา พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุน เพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถ่ิน อาทิเช่น การจัดให้มีบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) ซ่ึงประกอบไปดว้ยดา้นคมนาคม ดา้นการประปา ดา้นการไฟฟ้าและดา้น
การโทรคมนาคม เป็นตน้ การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงเป็นการมุ่งเน้นความเจริญ 
สะดวกสะบาย และความกินดีอยู่ดีของประชาชนในท้องถ่ิน ซ่ึงต้องค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเป็นหลกั แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง และท าใหก้ารบริหารงบประมาณนั้นคุม้ค่า 

ท่ีผา่นมายงัไม่มีการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดับริการ
ดงักล่าว ผูศึ้กษาในฐานะท่ีเป็นประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชน
ในเขตต าบลท่ีมีต่อการบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เพื่อน าขอ้มูลจากการวิจยัน้ีไปใช้
เป็นในการแกปั้ญหา วางแผนพฒันา และจดัสรรงบประมาณในการจดัให้มีบริการดา้นต่างๆ ให้ตรง
กบัความตอ้งการของประชาชนท่ีแทจ้ริง 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 
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ความคิดเห็นต่อการบริการด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอ
บ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี ใน
ด้านต่างๆ 
- ดา้นคมนาคม 
- ดา้นการประปา 
- ดา้นการไฟฟ้า 
- ดา้นการโทรคมนาคม 

   ปัจจัยส่วนบุคคล 
    1.เพศ 
    2.อาย ุ
    3.สถานภาพสมรส 
    4.ระดบัการศึกษา 
    5.อาชีพ 
    6.รายได ้
    7.สถานท่ีอยู ่

 

(2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการดา้นโครงสร้าง

พื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี จ  าแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล  

กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 
                                  ตวัแปรอสิระ (X)             ตวัแปรตาม (Y)  

 

 
  
 
  

  
 
 
 

 

วธีิการศึกษา 

 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 6 หมู่บา้น ซ่ึงมีประชากรทั้งส้ิน  2,872 คน 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2560) โดยท าการเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนเมษายน2560 - มิถุนายน2560  

 
 การค านวณกลุ่มตัวอย่าง 

การค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ใชห้ลกัการค านวณของ Yamane’s  ดงัน้ี 

 สูตร         
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 โดย n  คือ จ านวนประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
  N คือ จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  e คือ ความผดิพลาดท่ียอมรับได ้(ก าหนดให้เท่ากบั .05) 
 แทนค่า   n          =           2,872                = 351.1 
        1+2,872x(0.05)2 
 ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จึงเท่ากบั  351  คน  

 การสุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนท่ี 1 ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน(Proportional Stratified Sampling) โดย

คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละหมู่บา้น ซ่ึงมีทั้งหมด 6 หมู่บา้น เพื่อใหก้ารสุ่มตวัอยา่งกระจาย

ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

 จ านวนตวัอยา่งในแต่ละชั้นภูมิ  
 จ านวนตวัอยา่งทั้งหมด  จ านวนประชากรในแต่ละชั้นภูมิ

จ านวนประชากรทั้งหมด
 

 

 จากสูตรดงักล่าวสามารถหาสัดส่วนของแต่ละชั้นภูมิไดต้ามตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ท่ีมา : ส านกัทะเบียนราษฎรอ าเภอบา้นลาด 

จงัหวดัเพชรบุรี  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2560) 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน ประชากร จ านวนกลุ่มตวัอย่าง(คน) 

1 บา้นศาลาเข่ือน 592 72 

2 บา้นระหารนอ้ย 787 96 

3 บา้นต าหรุใน 233 29 

4 บา้นต าหรุ 366 45 

5 บา้นละหานใหญ่ 477 58 

6 บา้นท่ามะเกล่ือ 417 51 

รวม 2,872 351 

 
ขั้นตอนท่ี 2  ผูว้จิยัไดท้  าการสุ่มตวัอยา่งโดยวธีิ การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยการจบัฉลากจากบญัชีรายช่ือของประชากรในแต่ละหมู่บา้น จนไดก้ลุ่มตวัอยา่งครบตามจ านวน 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจากการศึกษา
แนวความคิด ทฤษฎี ผลงานวจิยัและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 

ส่วนที ่1  ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานท่ีอยู ่

ส่วนที ่2  ค  าถามเก่ียวกบัการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี 

1.  บริการดา้นคมนาคม 
2.  บริการดา้นประปา 
3.  บริการดา้นไฟฟ้า 
4.  บริการดา้นโทรคมนาคม 
 

การสร้างแบบสอบถามผูว้ิจยัใช้ Likert’s Scale เป็นมาตรวดัโดยก าหนดระดบัความคิดเห็นเป็น 
แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบัความคิดเห็น                         คะแนน 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่                                  5 
เห็นดว้ย                                              4 
ไม่แน่ใจ                                              3 
ไม่เห็นดว้ย                                         2 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่                             1 
 
เม่ือรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ีแลว้ จะไดค้ะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งระดบั

ความคิดเห็นออกเป็น 3 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 

สูตรอนัตรภาคชั้น   
(คะแนนสูงสุด   คะแนนต ่าสุด)

จ านวนระดบั
   

   

 
       

จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัความคิดเห็นไดด้งัน้ี 
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ระดบัความคิดเห็น                      ระดบัค่าเฉล่ีย 
นอ้ย                                            1.00 – 2.33 
ปานกลาง                                    2.34 – 3.66 
มาก                                             3.67 – 5.00 

 
ระดบัน้อย หมายถึง การท่ีประชาชนเห็นดว้ยต่อการบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบ

บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบ้านลาด จงัหวดั
เพชรบุรี ในการบริการดา้นคมนาคม ดา้นการประปา ดา้นการไฟฟ้า และดา้นการโทรคมนาคมใน
ระดบันอ้ย 

ระดบัปานกลาง หมายถึง การท่ีประชาชนเห็นด้วยต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดั
เพชรบุรี ในการบริการดา้นคมนาคม ดา้นการประปา ดา้นการไฟฟ้า และดา้นการโทรคมนาคมใน
ระดบัปานกลาง 

ระดบัมาก หมายถึง การท่ีประชาชนเห็นดว้ยต่อการบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบ
บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบ้านลาด จงัหวดั
เพชรบุรี ในการบริการดา้นคมนาคม ดา้นการประปา ดา้นการไฟฟ้า และดา้นการโทรคมนาคม ใน
ระดบัมาก 

 
ส่วนที ่3  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

 การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อท าการวจิยัคร้ังน้ีไปทดสอบหาความเท่ียงตรงและ

ความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 
1.  การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปเสนอ

คณะกรรมการท่ีปรึกษา เพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ของค าถามในแต่ละขอ้ว่า ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ หลงัจากนั้นก็น ามาแกไ้ข
ปรับปรุงเพื่อด าเนินการขั้นต่อไป 

2.  การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถาม ไปท าการทดลองใชก้บั
ประชาชนต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 30 คน หลงัจากนั้นน าแบบสอบถาม
มาวเิคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่รายขอ้ ดว้ยวธีิการของ Cronbach ผลการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของ
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แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .948 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1.  ศึกษาจากแนวคิด เอกสารขอ้มูล และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรอบแนวคิดใน

การศึกษา 
2.  น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา น าตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกตอ้งครบถว้น

ของขอ้มูลในแบบสอบถามทุกฉบบั 
3.  น าแบบสอบถามทั้งหมด ไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูลอย่างถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  ค่าสถิติร้อยละ ใชส้ าหรับอธิบายขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
2.  ค่าเฉล่ีย (Mean ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) ใชอ้ธิบาย

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี 

3.  ค่า t – test ใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม โดยมีตวัแปรอิสระท่ีจ าแนกเป็น 2 
กลุ่ม 

4.  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ใชท้ดสอบเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม โดยมีตวัแปรอิสระ จ าแนกเป็น 3 กลุ่มข้ึนไป 

5.  ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ย LSD (Least Significant Difference) 
6.  ส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คร้ังน้ี ก าหนดไวท่ี้ระดบั .05 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูลอย่างถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ ผูศึ้กษาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

ผลการวจัิย 

 แบ่งการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
จ  าแนกเป็นค่าร้อยละ 2) วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นโดยการแจกแจงความถ่ี แสดงค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3) วเิคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ 

 1.  เพศ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.4 และเพศชาย จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6  
 2.  อายุ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 30 – 45 ปี จ  านวน 165 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ กลุ่มอายมุากกวา่ 45 ปี จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และกลุ่ม
อายนุอ้ยกวา่ 30 ปี จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5  
 3.  สถานภาพสมรส กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 179 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ สมรสแลว้(รวมทั้งหมา้ยหรือหยา่ร้าง) จ  านวน 172 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.0  
 4.  ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาคือ กลุ่มท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 
103 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 และ กลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.0 
 5.  อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 95 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 รองลงมาคือ อาชีพรับจา้งทัว่ไป จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1  นกัเรียน
นกัศึกษา จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1  อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.4  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และมีอาชีพอ่ืนๆ
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 
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 6.  รายได ้กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีรายได ้10,000 – 20,000 บาท จ านวน 
151 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ มีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.7 และมีรายได ้20,000 บาทข้ึนไป จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3  

7.  สถานท่ีอยู ่กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีสถานท่ีอยูอ่าศยัในหมู่ท่ี 2 ระหาร
น้อย จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 รองลงมาคือ มีสถานท่ีอยู่อาศยัในหมู่ท่ี 1 ศาลาเข่ือน  
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 มีสถานท่ีอยูอ่าศยัในหมู่ท่ี 5 ละหานใหญ่ จ านวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.5 มีสถานท่ีอยูอ่าศยัในหมู่ท่ี 6 จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 มีสถานท่ีอยูอ่าศยัในหมู่
ท่ี 4 จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และมีสถานท่ีอยูอ่าศยัในหมู่ท่ี 3 จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.3 

 
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี  
ตารางที ่2  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย x และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความ 
                คิดเห็นของของประชาชนท่ีมีต่อการบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหาร 

  ส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น 
(n = 351) 

การบริการ x  S.D. ระดับ 
1. ดา้นคมนาคม 3.67 0.73 มาก 
2. ดา้นไฟฟ้า 3.65 0.74 ปานกลาง 
3. ดา้นประปา 3.09 0.81 ปานกลาง 
4. ดา้นโทรคมนาคม 3.18 0.81 ปานกลาง 
รวม 3.40 0.70 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 2  พบว่าระดบัความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการบริการดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง( x = 3.40 ) เม่ือแยกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การให้บริการดา้น
คมนาคม ซ่ึงความคิดเห็นของประชาชนอยูใ่นระดบัมาก โดยมี ( x = 3.67) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นประปา ซ่ึงความคิดเห็นของประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมี ( x = 3.09)  
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 ส่วนที ่3  ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ตารางที่ 3  แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบ้านลาด 
จงัหวดัเพชรบุรี 

 
ตัวแปรอสิระ เป็นไปตามสมมติฐาน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

1.   เพศ   
2.   อาย ุ   
3.   สถานภาพสมรส   
4.   ระดบัการศึกษา   
5.   อาชีพ   
6.   รายได ้   
7.   สถานท่ีอยู ่   
ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบไวท่ี้ระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 3  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ ดา้นอายุ และ 
ดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ตามระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

ข้อวจิารณ์ 

ผลการวิจยั ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เน่ืองจาก บริการดา้นต่างๆน้ี ลว้นเป็นบริการสาธารณะท่ีใกลต้วัและเก่ียวขอ้งต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชนและมีความส าคญัต่อความจ าเป็นพื้นฐานในการท าให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี มีความ
สะดวกสบายในการด าเนินชีวติประจ าวนั ประชาชนเห็นวา่พอใชอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลต าหรุจึง
ควรใหค้วามส าคญัและปรับปรุงการให้บริการให้ดีมากข้ึนกวา่เดิมในทุกๆ ดา้น และเม่ือพิจารณาใน
แต่ละดา้นพบว่า ดา้นคมนาคมมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดซ่ึงอยู่ในระดบัมาก และดา้นประปา มี
ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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เม่ือแยกพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้น พบวา่ 
1.  ดา้นคมนาคม มีระดบัความคิดเห็นระดบัมาก เน่ืองจาก การบริการดา้นคมนาคม 

ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับท่ีดี อาจเพราะ องค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัท าผงัเมืองรวมเพื่อรองรับการขยายตวัของชุมชน พฒันาเส้นทางสู่แหล่งท่องเท่ียว
ในต าบลอยา่งเหมาะสม ถนนตามหมู่บา้นต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่สภาพ
บางแห่งยงัช ารุดทรุดโทรมและขาดสภาพความคงทนและถาวร มีทางหลวงจงัหวดัจากเขตอ าเภอ
เมืองตดัเขา้สู่อ าเภอบา้นลาดและเขา้สู่ต าบลต าหรุ เช่ือมการคมนาคมติดต่อกบัอ าเภอเมือง และมีถนน 
รพช.เช่ือมการติดต่อกบัต าบลใกลเ้คียง ถือไดว้า่มีโครงข่ายท่ีต่อเน่ืองทั้งต าบล 

2.  ดา้นไฟฟ้า มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง เน่ืองจาก การบริการดา้นไฟฟ้า ประชาชนส่วน
ใหญ่เห็นวา่อยูใ่นระดบัพอใชย้งัมีขอ้บกพร่องการให้บริการในบางดา้น ตอ้งให้ความส าคญัและตอ้ง
ปรับปรุงต่อการพฒันาต าบล ความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตประจ าวนัยงัมีนอ้ย อาจเป็นเพระ
พื้นท่ีลกัษณะอยูห่างไกลจากเขตเมือง มีระบบไฟฟ้าท่ีจะตอ้งมีการพฒันา ลกัษณะสภาพแวดลอ้ม
ของต าบลยงัมีบา้นเรือนไม่แออดั ไฟฟ้าส่องสว่างยงัไม่ครอบคลุมทั้งพื้นท่ี และการขยายบริหาร
ไฟฟ้ายงัไม่ทัว่ถึง 

3.  ดา้นประปา มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง เน่ืองจาก การบริการดา้นประปา ประชาชน
ส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดบัพอใช้ ยงัมีขอ้บกพร่องอยู่ในหลายๆดา้น ตอ้งให้ความส าคญัและตอ้ง
ปรับปรุงอยา่งเร่งด่วนมากกวา่การบริการดา้นอ่ืน จากขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประชาชนหลายคนแสดง
ความคิดเห็นว่า ประปาหมู่บา้นยงั พบปัญหาน ้ าประปามีสีขุ่น ไม่ใส่สะอาด ประชาชนไม่สามารถ
บริโภคได ้และยงัพบปัญหาน ้าประปาไม่ค่อยไหลหรือไหลเบา ดงันั้นควรด าเนินการพฒันาปรับปรุง
อยา่งเร่งด่วน เพราะเป็นปัญหาท่ีประชาชนเดือดร้อนมานาน ซ่ึงตอ้งไดรั้บการแกใ้ข 

4.  ดา้นโทรคมนาคม มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง เน่ืองจาก ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า
อยู่ในระดบัพอใช้ ยงัมีขอ้บกพร่องอยู่ในหลายๆด้าน ซ่ึงตอ้งให้ความส าคญั บริการดา้นเครือข่าย
สัญญานโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไม่ครอบคลุมทัว่บางบริเวณไม่สามารถใช้ได้ มีการติดตั้งตู้โทรศพัท์
สาธารณะไวใ้ห้บริการท่ียงัไม่ทัว่ถึงท่ีท าการไปรษณียย์งัไม่มีไวใ้ห้บริการตอ้งไปใช้บริการยงัท่ีท า
การไปรษณียป์ระจ าอ าเภอ และบริการด้านอินเตอร์เน็ตยงัพบปัญหาใช้งานไม่ได้ในเวลาท่ีฝนตก 
ดงันั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลต าหรุควรประสานงานกบัหน่วยงานหลกัท่ีบริการดา้นต่างๆเหล่าน้ี 
เพื่อมาแกใ้ข 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถวเิคราะห์ได้ดังนี ้
สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเป็นเพราะ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคล
มีพฤติกรรมหรือความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั เพศหญิงอาจมีความตอ้งการในด้านน้ีแต่เพศชายอาจ
ไม่ไดต้อ้งการ เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกนัอยา่งมากในเร่ืองความคิด ค่านิยมและทศันคติ 
วฒันธรรมและสังคมเป็นตวัก าหนดบทบาทและกิจกรรมของทั้งสองเพศไว ้  

สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้าจเป็นเพราะ ประชาชนท่ีมีอายุต่างกนั ก็จะมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริการสาธารณะท่ีแตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 6 ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าหรุ อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรีแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเป็นเพราะ รายไดข้องแต่ละคนท่ี
มีความแตกต่างกนัน้ีท าให้เกิดปัญหาความเหล่ือมล ้าในสังคม ความตอ้งการบริการดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน ของแต่ละคนจึงแตกต่างกนัไป ผูท่ี้มีรายไดสู้งกวา่จะยอมรับการบริการท่ีเปล่ียนแปลงไดก้วา่
ผูท่ี้มีรายไดน้้อยซ่ึงกลวัว่าตนเองจะไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการบริการท่ีเปล่ียนแปลงไป ยงัมี
ความตอ้งการอยู่กบัส่ิงเดิมๆ โดยท่ีการบริการนั้นตอ้งปรับเปล่ียนไปตามยุคโลกาภิวฒัน์ บริการ
แบบเดิมจึงอาจไม่สามารถตอบสนองประชาชนบางกลุ่มได ้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 1.ดา้นความสกปรกของน ้าประปาท่ีไม่มีมาตรฐาน ประชาชนไม่สามารถบริโภคได ้และ

ปัญหาแรงดนัของน ้าประปาท่ีไม่ทัว่ถึง ในการบริการดา้นประปาน้ีควรไดรั้บการแกใ้ขอยา่งเร่งด่วน 

 2.ควรรีบติดต่อประสานงานใหห้น่วยงานหลกัมาท าการติดตั้งตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ

เพิ่มเติมให้เพียงพอและท่ีท าการไปรษณีย ์ควรประสานงานกบัหน่วยงานหลกัท่ีเป็นหน่วยงานรัฐ 

หรือเอกชนเพื่อมาใหบ้ริการภายในเขตต าบล 
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 3.ควรช่วยกนัรณรงคแ์ละอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า และน าพลงังานทดแทนมาใชใ้นต าบล 

 4.รีบด าเนินการแกไ้ขซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน เพื่อไม่ใหเ้สียหายเพิ่มมากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการวจิยัในดา้นยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริม

การศึกษาและพฒัาคุณภาพชีวติ 

 2.การศึกษาคร้ังต่อไปอาจขยายวงกวา้งไปยงัองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ืน ท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

เช่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้ารงค ์อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี เพื่อน าขอ้มูลงานวจิยัไปพฒันา 

 

เอกสารและส่ิงอ้างอิง 
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