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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 373 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าแอล
เอสดี โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัย พบว่า 1) ประชาชนมีระดับความคาดหวังต่อการบริหารงาน
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพัฒนาสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ ด้านพัฒนาการสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก และ 2) ประชาชนที่
มีเพศ แตกต่างกัน มีระดับความคาดหวัง ที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอบาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ และประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับความคาดหวังที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
คาสาคัญ: ความคาดหวังของประชาชน, การบริหารงานสาธารณะ

Abstract
This study aimed to: 1) investigate people’s expectation on public administration of Bangyeetho
Sub-district Administrative Organization Bangsai district in Phra Nakhon Si Ayutthaya; and 2) compare the
people’s expectations on Public Administration classified by their personal factors. The samples were 373
voters at Bangyeetho, Bangsai in Phra Nakhon Si Ayutthaya. The instrument was a questionnaire, and the
statistical analysis was performed in terms of percentage, mean, standard deviation, t-test, Analysis of
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Variance (ANOVA) and LSD with the statistically significant level specified at .05. The findings revealed as
follows: 1) High level of the people’s expectation on Public Administration revealed as a whole; when
each aspect was considered, it revealed that high levels revealed on the development naming
respectively: infrastructure, society, economy, natural resources and environment, politics and
administration, and public health; and 2) Differences of the people’s gender did not significantly affect to
their expectation on public administration; but differences in the people’s ages, education levels, careers
and average salary significantly affected to their expectation on public administration.
Keywords: People’s expectation, Public administration

1. บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พุ ทธศั กราช
2542 ได้กาหนดให้มีแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ ชั ดเจน ให้ ท้ องถิ่ นพึ่ งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่น มีความอิสระในการกาหนด
นโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนโดยเฉพาะ โดยรัฐบาล
เป็ นผู้ ก ากั บดู แลเท่ าที่ จ าเป็นภายใต้ กรอบของกฎหมาย
และเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่ นมี ส่ วนร่ วมในการ
ปกครองท้องที่และชุมชน โดยมีองค์กรผู้รับผิดชอบ มีอิสระ
ในการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ง บประมาณในการ
ด าเนิ นงานแยกออกจากราชการส่ วนภู มิ ภาค องค์ การ
บริหารส่วนตาบลเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญและ
สอดคล้ อ งกั บ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย โดย
กฎหมายได้กาหนดอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 กาหนดไว้ชัดเจน คือ อานาจหน้าที่ต้องปฏิบัติ
(มาตรา 67) และอานาจหน้าที่เลือกปฏิบัติ (มาตรา 68)
จากอานาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ทาให้
องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะที่เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนระดับรากหญ้าใน
ท้องถิ่นมากที่สุด ทาหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข จาเป็นที่
จะต้องมีการบริหารงานสาธารณะให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหา และตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
มากที่สุดทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อที่จะช่วย
ในการแก้ไขปั ญหาที่ แท้ จริ งของชุมชนทั้งสาธารณู ปโภค
และสาธารณูปการ ซึ่งถ้าหากองค์การบริหารส่วนตาบลที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดไม่สามารถปฏิบัติ หรือ
มีความบกพร่องในการบริหารงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายแล้ว ประชาชนนั่นเองที่จะได้รับผลกระทบมาก
ที่ สุ ด ผู้ วิ จั ย ซึ่ งปั จ จุ บั น ด ารงต าแหน่ งนั ก พั ฒ นาชุ ม ชน
องค์ การบริ หารส่ วนต าบลบางยี่ โท ต้ องการทราบว่ าใน
ปัจจุบันประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท
มีความคาดหวังต่อการบริหารงานสาธารณะอย่างไร จึงได้
สนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบาง
ยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อเป็ น
แนวทางในการปรั บปรุ งและพั ฒนาการบริ หารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชาชน และเกิ ด
ประโยชน์สู งสุ ดแก่ ประชาชนในเขตองค์ การบริ หารส่ วน
ตาบลต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนที่
มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

3. วิธีการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ ประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กตั้ ง ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีจานวนทั้งหมด 5,592 คน และทา
การสุ่มกลุ่มตัว อย่างตามสัด ส่วนประชากรทั้ง 5 ตาบล
โดยใช้สูตรและวิธีการคานวณของยามาเน่ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 373 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางยื่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ซึ่ ง มี ก ารตรวจสอบเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยนาแบบสอบถามมาหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันตาม
วิธีของครอนบาค ได้ค่า .965
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า
ที (T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
Analysis of Variance: ANOVA) และค่าแอลเอสดี (LSD)

4. ผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็น เพศชาย มีอ ายุ
ระหว่า ง 46-55 ปี มีร ะดั บการศึก ษาประถมศึก ษา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5,001-10,000 บาท
4.2 ข้อมูลด้านระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะ
ความคาดหวังต่อการบริหารงานสาธารณะ
S.D.
แปลผล

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.40
0.569
มาก
2. ด้านพัฒนาสังคม
4.33
0.607
มาก
3. ด้านเศรษฐกิจ
4.19
0.638
มาก
4. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.28
0.645
มาก
5. ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ
4.34
0.594
มาก
6. ด้านพัฒนาการสาธารณสุข
4.28
0.645
มาก
เฉลี่ย
4.30
0.517
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคาดหวังของประชาชน ค่าสูงมาต่าคือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพัฒนา
ที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล เมือง และการบริหารจัดการ ด้านพัฒนาสังคม ด้านอนุรักษ์
บางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ด้ านพั ฒนาการ
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการเรียงตามลาดับจาก สาธารณสุข ส่วนรายการที่มีค่าต่าสุด คือ ด้านเศรษฐกิจ
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4.3 ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคาดหวั ง ของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การ
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บริ ห ารส่ ว นต าบลบางยี่ โ ท อ าเภอบางไทร จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังในการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ค่า Sig. จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ความคาดหวังในการบริหารงานสาธารณะ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
0.39
0.13
0.08
0.36
2.ด้านพัฒนาสังคม
0.02*
0.09
0.19
0.04*
3.ด้านเศรษฐกิจ
0.36
0.11
0.32
0.66
4.ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
0.05
0.03*
0.04*
0.40
5.ด้านพัฒนาเมืองและบริหารจัดการ
0.03*
0.60
0.04*
0.79
6.ด้านพัฒนาการสาธารณสุข
0.14
0.20
0.01*
0.42
รวมทุกด้าน
0.06
0.07
0.03
0.39
* ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

จากตารางที่ 2 พบว่าประชาชนที่มีอายุต่างกัน มี
ระดับความคาดหวังต่อการบริหารงานสาธารณะ ด้าน
พัฒนาสังคม และด้านพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ
แตกต่างกัน ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับ
ความคาดหวังต่อการบริหารงานสาธารณะ ด้านอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม แตกต่ า งกั น
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับ ความคาดหวังต่อการ
บริหารงานสาธารณะ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการ
และด้ า นพั ฒ นาการสาธารณสุ ข แตกต่ า งกั น และ
ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มี ระดับความคาดหวังต่อการ
บริหารงานสาธารณะ ด้านพัฒนาสังคม แตกต่างกัน

5. อภิปรายผล
5.1 จากการศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน
ภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีค่าเฉลี่ย

สูง ที ่ส ุด รองลงมาคือ ด้า นการพัฒ นาเมือ งและการ
บ ริห า ร จัด กา ร ด้า นพัฒ นา สัง ค ม ด ้า น อนุร ัก ษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ ม ด้า นพัฒ นาการ
สาธารณสุข และด้า นเศรษฐกิจ ตามล าดับ 6 ด้า น
รายละเอียดดังนี้
5.1.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ระดับ
ค ว า ม ค า ด ห วัง ข อ ง ป ร ะ ช า ช น อ ยู ่ ใ น ร ะ ด ับ ม า ก
เนื่อ งจากว่า ในปัจ จุบัน ถนนภายในหมู่บ้า นนั้น ในเวลา
กลางคืน มีค วามมืด มาก ท าให้ก ลุ ่ม ญาติพี ่น ้อ งของ
ประชาชนที่ทางานในโรงงานอุต สาหกรรมที่ต้อ งกลับ
บ้านในเวลากลางคืน มีความเป็นห่วงด้านความปลอดภัย
ในการสัญจร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤวัตร เสนสุข
[1] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่องความคาดหวังของประชาชน
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลชะ
โนด อาเภอหว้า นใหญ่ จังหวัด มุก ดาหาร พบว่า ด้า น
พัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐาน ประเด็น ที่ป ระชาชนมีค วาม
คาดหวัง มาก ได้แ ก่ การส่ง เสริม การจัด ให้ม ีน้ าเพื ่อ
อุป โภคบริโ ภค รองลงมา ได้แ ก่ การส่ง เสริม การ
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คมนาคม โดยจัด ให้ม ีถ นน สะพานและส่ง เสริม และ
สนับสนุนให้มีไฟฟ้าสาธารณะ
5.1.2 ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการพบว่า
ระดับความคาดหวังของประชาชนอยู่ ในระดับมาก ด้าน
ที่ป ระชาชนมีค วามคาดหวัง มากที่ส ุด คือ อบต. ควร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความ
คิด เห็น เ ช่น การ จัด ป ระชุม ประ ชาค ม เ พื ่อ ท า
แผนพัฒนาตาบล ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนในทุก
ครัวเรือนได้เสนอปัญหา และร่วมกันคิดค้นแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เพราะประชาชนในหมู่บ้านจะรับรู้ปัญหาได้
ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญมี บัวรุ่ง [2] ได้
ศึก ษาวิจ ัย เรื ่อ ง ความคาดหวัง ของประชาชนที ่ม ีต ่อ
บทบาทในการพัฒ นาชุม ชนของนายกองค์ก ารบริห าร
ส่ว นต าบลท่า ตะเกีย บ อ าเภอท่า ตะเกีย บ จัง หวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านพัฒนาการเมือง และการบริหาร
จัดการ ซึ่งประชาชนมีความคาดหวังเป็นอันดับแรก คือ
งานให้บริการประชาชน รองลงมา คือ งานส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน งานส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
5.1.3 ด้า นพัฒ นาสังคม พบว่า ระดับ ความคาดหวัง
ของประชาชนอยู่ใ นระดับ มาก เพราะเนื่อ งจากเด็ก
และเยาวชนภายในหมู่บ้า นมีก ารมั่วสุม กัน เสพยาเสพ
ติด ซึ่งทาให้เกิดปัญหาการโจรกรรมตามบ้านเรือน เพื่อ
นาเงิน ไปซื้อ ยาเสพติด ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ
จิรศักดิ์ คงทอง [3] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง
ของประชาชนที ่ม ีต ่อ การพัฒ นาท้อ งถิ ่น ศึก ษากรณี
เทศบาลตาบลท่า บุญ มี กิ่ง อาเภอเกาะจัน ทร์ จังหวัด
ชลบุรี ผลการศึก ษาพบว่า ด้า นทรัพ ยากรมนุษ ย์แ ละ
สัง ค ม มีค วา ม ค า ด ห วัง ใน ร ะ ดับ ม า ก ทั ้ง นี ้อ า จ
เนื ่อ งมาจากปัญ หาความต้อ งการขั ้น พื ้น ฐานในการ
ด ารงชีว ิต ของเทศบาลต าบลท่า บุญ มี ในด้า นการ
ป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด การส่ง เสริม และ
ป้องกันด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพ ย์ส ิน ยัง เป็น ปัญ หาที ่เ ทศบาลต าบลท่า บุญ มี
จะต้องเร่งดาเนินการแก้ไข
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5.1.4 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พบว่า ระดับ ความคาดหวังของประชาชนอยู่ ใ นระดับ
มาก เนื่องจากลาคลองตื้นเขิน และมีวัชพืชอยู่มาก ซึ่ง
ประชาชนที ่ป ระกอบอาชีพ เกษตรกรรมนั ้น มีค วาม
จาเป็นต้องใช้แหล่งน้าตลอดทั้งปี ช่วงฤดูแล้งประชาชนผู้
ประกอบอาชีพทาการเกษตรจะประสบกับปัญ หาการ
ขาดแคลนน้ าอย่า งมาก ดัง นั ้น ประชาชนจึง มีค วาม
ต้องการให้มีการพัฒนาและบารุงรักษาแหล่งน้าให้ อยู่ใน
สภาพดี เพื่อให้มีเพียงพอต่อการทาการเกษตรกรรม ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ นฤวั ต ร เสนสุ ข [1] ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล กรณีศึกษา
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลชะโนด อ าเภอหว้า นใหญ่
จัง หวัด มุก ดาหาร พบว่า ด้า นคุ ้ม ครอง ดูแ ลและ
บ ารุง รัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ ม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยๆ
พบว่าประเด็นที่ประชาชนคาดหวังมากกว่าประเด็นอื่นๆ
ได้แ ก่ การส่ง เสริม ดูแ ลบารุง รัก ษาทรัพ ย์สิน อัน เป็น
สาธารณสมบัติของส่วนรวม
5.1.5 ด้า นพัฒ นาการสาธารณสุข พบว่า ระดับ ความ
คาดหวังของประชาชนอยู่ในระดับมาก เพราะมีโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ใกล้เคียงลักลอบปล่อยน้าเสีย
จึงทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก เนื่องจาก
น้าถือเป็นปัจจัยที่มีความจาเป็นมากสาหรับประชาชนใน
เขตองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลบางยี ่โ ท ซึ ่ง มีค วาม
ต้องการใช้น้าเพื่ออุปโภค บริโภคทุกวัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาวดี จันทะเสน [4] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบล
นาอุดม อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา
พบว่า อบต. ควรมีก ารจัด ให้ม ีน้ าดื ่ม ที ่ส ะอาดในที่
สาธารณะสาหรับประชาชนทั่วไป เพราะว่าน้าประปามี
ความจาเป็น มากที่ต้อ งใช้ใ นการชาระร่างกาย ซัก ล้า ง
เสื้อผ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ
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5.1.6 ด้า นเศรษฐกิจ พบว่า ระดับ ความคาดหวังของ
ประชาชนอยู่ใ นระดับมาก เนื่องจากในพื้น ที่อ งค์ก าร
บริหารส่วนตาบลบางยี่โท มีกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย แต่
ยังขาดความรู้ และวิธีการในการบริหารจัดการกลุ่ม และ
ขาดแคลนเงินทุนในการส่งเสริม จึงต้องการให้องค์การ
บริห ารส่ว นตาบลบางยี่โ ท มีเ จ้า หน้าที่มาดูแ ล และให้
คาปรึกษาแนะนา อีกทั้งช่วยจัดหาตลาด และช่องทาง
การจัดจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์ที่กลุ่มอาชีพจัดทาขึ้น เพื่อทา
ให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งในการดาเนินงาน มีรายได้
เพิ ่ม ขึ ้น และมีค วามเป็น อยู ่ที ่ด ีขึ ้น ซึ ่ง สอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของ บุญมี บัวรุ่ง [2] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความ
คาดหวัง ของประชาชนที ่ม ีต ่อ บทบาทในการพัฒ นา
ชุมชนของนายกองค์การบริหารส่ว นตาบลท่า ตะเกีย บ
อาเภอท่า ตะเกีย บ จัง หวัด ฉะเชิง เทรา ผลการศึก ษา
พบว่า ประชาชนขององค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลท่า
ตะเกีย บ ส่ว นใหญ่ป ระกอบอาชีพ เกษตรกรรม จึง
ต้องการให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตะเกีย บ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม พร้อมทั้งจัดหา
แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน
5.2 ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคาดหวั ง ของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลบางยี่ โ ท อ าเภอบางไทร จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
อภิปรายได้ดังนี้
5.2.1 ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคาดหวังที่
มี ต่ อการบริ หารงานสาธารณะ แตกต่า งกัน อย่ า งไม่ มี
นั ย ส าคั ญ ซึ่ ง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ทั้ ง นี้ เ ป็ น
เพราะประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงต้องการให้ทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยี่โท อาเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรี อยุ ธยา บริ หารงานสาธารณะให้ เป็ นไปตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อจะทาให้หมู่บ้านของตนได้รับการ
พัฒนาให้มีความเจริญเท่าเทียมกับหมู่บ้านอื่น ๆ
5.2.2 ประชาชนที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 18 - 25 ปี มี ร ะดั บ
ความคาดหวั ง ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานสาธารณะ ด้า น
พัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ มากกว่าประชาชนที่มี
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อายุระหว่าง 26 - 35 ปี 46 - 55 ปี 56 - 65 ปี และ 65
ปีขึ้นไป เพราะว่าประชาชนที่อยู่ในกลุ่มอายุนี้ส่วนใหญ่อยู่
ในสถานภาพโสด และกาลังเข้าสู่วัยแรงงาน และมีความ
สนใจในเรื่องเหตุการณ์บ้ านเมือง ซึ่งจะให้ความสนใจใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอยาก
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จากทางเสี ย งตามสาย
ตามหมู่ บ้ าน และทางอิน เตอร์ เน็ ต เพื่ อจะได้ รั บทราบ
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และรับทราบได้อย่างรวดเร็วขึ้น
5.2.3 ประชาชนที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 36 - 45 ปี มี ร ะดั บ
ความคาดหวั ง ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานสาธารณะ ด้ า น
พัฒนาสังคม มากกว่าประชาชนที่มีอายุระหว่าง 26 - 35
ปี 46 - 55 ปี และ 56 - 65 ปี เพราะว่าประชาชนที่อยู่ใน
กลุ่มอายุนี้ส่วนใหญ่อยู่ในวัยที่กาลังสร้างฐานะ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว จึงต้องการให้มีการ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นากลุ่ ม สตรี ใ ห้ เ ข้ ม แข็ ง เช่ น มี ก าร
รวมกลุ่มกันฝึกอาชีพ และทากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิด
ความสามัคคีกัน และมีรายได้เพิ่มขึ้น
5.2.4 ประชาชนที ่ม ีร ะดับ การศึก ษา ปวส./ปวท./
อ นุป ริญ ญ า ม ีร ะ ดับ ค ว า ม ค า ด ห วัง ที ่ม ีต ่อ ก า ร
บริหารงานสาธารณะ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ในระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ปริญ ญาตรี และสูง กว่า
ปริญ ญาตรี เพราะประชาชนกลุ ่ม นี ้เ ป็น ผู ้ที ่ใ ห้ค วาม
สนใจในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงมีอยากให้ทาง
องค์การบริหารส่วนตาบล มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิ ษ ต่ า ง ๆ เช่ น การรั ก ษาความสะอาดของถนน
สาธารณะในหมู่บ้าน มีการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ
เพื่อช่ว ยลดภาวะโลกร้อน และสร้ างความสมดุ ลให้กั บ
ธรรมชาติในท้องถิ่น
5.2.5 ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานเอกชน ธุรกิจส่วนตัว มี
ระดับความคาดหวังที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะ ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนา
เมื อ ง และการบริ ห ารจั ด การ และด้ า นพั ฒ นาการ
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สาธารณสุ ข มากกว่า ประชาชนที่มี อ าชี พเกษตรกรรม
เพราะเนื่องจากประชาชนคิดว่าเงินภาษีที่ได้นามาใช้ใน
การพัฒ นาท้องถิ่น นั้น ก็ม าจากเงิน รายได้ของพวกเขา
เขาจึงรู้สึกว่าตนเองก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อประโยชน์ที่จะ
ได้รับในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
5.2.6 ประชาชนที่มีรายได้ 5,000-10,000 บาท มีระดับ
ความคาดหวั ง ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานสาธารณะของ
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลบางยี ่โ ท อ าเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอ ยุธ ยา ด้านพัฒ นาสังคม มากกว่า
ประชาชนที ่ม ีร ายได้ม ากกว่า 20,000 บาท เพราะ
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ในช่วงระหว่าง
5,000-10,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยผู้สูงอายุ จึง
มีความต้องการให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบล ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทาการชักชวนผู้สูงอายุ
ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ เข้ามา
เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุให้ครบ ทุกคน เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้มีการเรียนรู้ และทากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะทาให้เป็น
การผ่อนคลายความเหงาที่ตนเองต้องอยู่เฝ้าบ้านในเวลา
กลางวัน

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
6.1.1 ควรจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า สาธารณะภายใน
หมู่บ้านอย่างเพียงพอ เพื่อความสะดวกในการสัญจร
6.1.2 ควรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
เพื่อช่วยลดจานวนผู้เสพ และผู้ค้าลง
6.1.3 ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม กลุ่ ม อาชี พ และภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นในหมู่บ้าน เพื่อทาให้ประชาชนที่ว่างงานมีอาชีพ
และมีรายได้
6.1.4 ควรบารุงรักษาแหล่งน้าให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้
เพียงพอต่อความต้องการในการทาการเกษตรกรรม
6.1.5 ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ จะได้ น าข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการบริหารงานสาธารณะ
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6.1.6 ควรมีการแก้ไขปัญหาน้าเน่าเสีย อย่างเร่งด่วน
เพื่อให้สามารถอุปโภค บริโภคได้ตามปกติควรมีการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถอุปโภค บริโภคได้ตามปกติ
6.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 การศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบาง
ยี่โท อาเภอบางไทร จังหวั ดพระนครศรีอยุ ธยา ในเชิ ง
คุณภาพ
6.2.2 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระดับความคาดหวัง
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การ
บริการส่วนตาบลบางยี่โท กับการศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนในการบริหารงานสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางยี่โท
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