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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ 2) เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอ
บางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 373 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และค่าแอล
เอสดี โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  ผลการวิจัย พบว่า 1) ประชาชนมีระดับความคาดหวังต่อการบริหารงาน
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพัฒนาสังคม ด้านเศรษฐกิจ  ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ ด้านพัฒนาการสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก และ 2) ประชาชนที่
มีเพศ แตกต่างกัน มีระดับความคาดหวัง  ที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอบาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ และประชาชนท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับความคาดหวังที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ค าส าคัญ: 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. บทน า 
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 
2542 ได้ก าหนดให้มีแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน ให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่น มีความอิสระในการก าหนด
นโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนโดยเฉพาะ โดยรัฐบาล
เป็นผู้ก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องที่และชุมชน โดยมีองค์กรผู้รับผิดชอบ มีอิสระ
ในการใช้ดุลยพินิจ มี เจ้ าหน้าที่ งบประมาณในการ
ด าเนินงานแยกออกจากราชการส่วนภูมิภาค องค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นอีกรูปแบบหน่ึงที่มีความส าคัญและ
สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดย
กฎหมายได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 ก าหนดไว้ชัดเจน คือ อ านาจหน้าที่ต้องปฏิบัติ 
(มาตรา 67) และอ านาจหน้าที่เลือกปฏิบัติ (มาตรา 68) 

จากอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะที่เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนระดับรากหญ้าใน
ท้องถิ่นมากท่ีสุด ท าหน้าที่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข จ าเป็นท่ี
จะต้องมีการบริหารงานสาธารณะให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหา และตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
มากที่สุดทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อที่จะช่วย
ในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของชุมชนทั้งสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ซึ่งถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดไม่สามารถปฏิบัติ หรือ
มีความบกพร่องในการบริหารงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายแล้ว ประชาชนนั่นเองที่จะได้รับผลกระทบมาก
ที่สุด ผู้วิจัยซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท ต้องการทราบว่าใน
ปัจจุบันประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท 
มีความคาดหวังต่อการบริหารงานสาธารณะอย่างไร จึงได้
สนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนที่
มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีจ านวนทั้งหมด 5,592 คน และท า
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรทั้ง 5 ต าบล 
โดยใช้สูตรและวิธีการค านวณของยามาเน่ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 373 คน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางยื่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ซึ่งมีการตรวจสอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยน าแบบสอบถามมาหาค่า
ความเช่ือมั่น (Reliability) สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันตาม
วิธีของครอนบาค ได้ค่า .965  
3.3 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

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 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 46-55 ปี มีระดับการศึกษาประถมศึกษา 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5,001-10,000 บาท  

4.2 ข้อมูลด้านระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานสาธารณะ 

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. ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจดัการ 4.34 0.594 มาก 
6. ด้านพัฒนาการสาธารณสุข 4.28 0.645 มาก 

เฉลี่ย 4.30 0.517 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคาดหวังของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการเรียงตามล าดับจาก

ค่าสูงมาต่ าคือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพัฒนา
เมือง และการบริหารจัดการ ด้านพัฒนาสังคม ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาการ
สาธารณสุข ส่วนรายการที่มีค่าต่ าสุด คือ ด้านเศรษฐกิจ 
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4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล    

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังในการบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท 
อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

ความคาดหวังในการบริหารงานสาธารณะ 
ค่า Sig. จ าแนกตามปัจจัยส่วนบคุคล 

อาย ุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.ด้านพัฒนาสังคม 
3.ด้านเศรษฐกิจ 
4.ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
5.ด้านพัฒนาเมืองและบริหารจัดการ 

0.39 
0.02* 
0.36 
0.05 
0.03* 

0.13 
0.09 
0.11 
0.03* 
0.60 

0.08 
0.19 
0.32 
0.04* 
0.04* 

0.36 
0.04* 
0.66 
0.40 
0.79 

6.ด้านพัฒนาการสาธารณสุข 0.14 0.20 0.01* 0.42 
รวมทุกด้าน 0.06 0.07 0.03 0.39 

* ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

จากตารางที่ 2 พบว่าประชาชนที่มีอายุต่างกัน มี
ระดับความคาดหวังต่อการบริหารงานสาธารณะ  ด้าน
พัฒนาสังคม และด้านพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ 
แตกต่างกัน ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับ
ความคาดหวังต่อการบริหารงานสาธารณะ ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม แตกต่างกัน 
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความคาดหวังต่อการ
บริหารงานสาธารณะ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาเมือง และการบริหารจัดการ 
และด้ านพัฒนาการสาธารณสุข แตกต่างกัน และ
ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกัน มีระดับความคาดหวังต่อการ
บริหารงานสาธารณะ ด้านพัฒนาสังคม แตกต่างกัน 

 
5. อภิปรายผล 
5.1 จากการศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน
ภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีค่าเฉลี่ย

สูงที ่ส ุด รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาเมืองและการ
บร ิห า ร จ ัด ก า ร  ด ้า นพ ัฒนา ส ัง คม  ด ้า น อน ุร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาการ
สาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ  6 ด ้าน 
รายละเอียดดังนี้   
5.1.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ระดับ
ค ว า ม ค า ด ห ว ัง ข อ งป ร ะ ช า ชน อยู ่ใ น ร ะ ด ับ ม า ก 
เนื่องจากว่าในปัจจุบันถนนภายในหมู่บ้านนั้นในเวลา
กลางคืนมีความมืดมาก ท าให ้กลุ ่มญาติพี ่น ้องของ
ประชาชนที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องกลับ
บ้านในเวลากลางคืน มีความเป็นห่วงด้านความปลอดภัย
ในการสัญจร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤวัตร เสนสุข
[1] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่องความคาดหวังของประชาชน
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลชะ
โนด อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร พบว่า ด้าน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเด็นที่ประชาชนมีความ
คาดหวังมาก ได ้แก่ การส่งเสริมการจัดให้ม ีน้ าเพื ่อ
อ ุปโภคบร ิโภค  รองลงมา ได ้แก ่ การส ่งเสร ิมการ
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คมนาคม โดยจัดให้ม ีถนน สะพานและส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีไฟฟ้าสาธารณะ  
5.1.2 ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการพบว่า 
ระดับความคาดหวังของประชาชนอยู่ในระดับมาก ด้าน
ที่ประชาชนมีความคาดหวังมากที่ส ุด คือ อบต. ควร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความ
ค ิด เห ็น  เ ช ่น  การ จ ัดประช ุมประชาคม  เพื ่อท า
แผนพัฒนาต าบล ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนในทุก
ครัวเรือนได้เสนอปัญหา และร่วมกันคิดค้นแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เพราะประชาชนในหมู่บ้านจะรับรู้ปัญหาได้
ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญมี บัวรุ่ง [2] ได้
ศึกษาวิจัยเรื ่อง ความคาดหวังของประชาชนที ่ม ีต ่อ
บทบาทในการพัฒนาชุมชนของนายกองค์การบริหาร
ส ่วนต าบลท่าตะเก ียบ อ าเภอท่าตะเก ียบ จ ังหว ัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านพัฒนาการเมือง และการบริหาร
จัดการ ซึ่งประชาชนมีความคาดหวังเป็นอันดับแรก คือ 
งานให้บริการประชาชน รองลงมา คือ งานส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน งานส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  
5.1.3 ด้านพัฒนาสังคม พบว่า ระดับความคาดหวัง
ของประชาชนอยู่ในระดับมาก  เพราะเนื่องจากเด็ก
และเยาวชนภายในหมู่บ้านมีการมั่วสุมกันเสพยาเสพ
ติด ซึ่งท าให้เกิดปัญหาการโจรกรรมตามบ้านเรือน เพื่อ
น าเงินไปซื้อยาเสพติด  ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิรศักดิ์ คงทอง [3] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง
ของประชาชนที ่ม ีต ่อการพัฒนาท้องถิ ่นศึกษากรณี 
เทศบาลต าบลท่าบุญมี กิ ่งอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ด้านทรัพยากรมนุษย์และ
ส ัง คม  ม ีค ว า มคาดห ว ัง ใน ร ะด ับม าก  ทั ้ง นี ้อ า จ
เนื ่องมาจากปัญหาความต้องการขั ้นพื ้นฐานในการ
ด ารงชีว ิตของเทศบาลต าบลท่าบ ุญมี ในด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การส่งเสริมและ
ป้องกันด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทร ัพย ์ส ิน  ย ัง เป ็นป ัญหาที ่เทศบาลต าบลท่าบ ุญมี 
จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไข  

5.1.4 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พบว่า ระดับความคาดหวังของประชาชนอยู่ในระดับ
มาก  เนื่องจากล าคลองตื้นเขิน และมีวัชพืชอยู่มาก ซึ่ง
ประชาชนที ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั ้นมีความ
จ าเป็นต้องใช้แหล่งน้ าตลอดทั้งปี ช่วงฤดูแล้งประชาชนผู้
ประกอบอาชีพท าการเกษตรจะประสบกับปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอย่างมาก ดังนั ้น ประชาชนจึงมีความ
ต้องการให้มีการพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าให้อยู่ใน
สภาพดี เพื่อให้มีเพียงพอต่อการท าการเกษตรกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤวัตร เสนสุข [1] ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลชะโนด อ าเภอหว้านใหญ่ 
จ ังหว ัดม ุกดาหาร พบว ่า ด ้านคุ ้มครอง ด ูแลและ
บ าร ุงร ักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยๆ 
พบว่าประเด็นที่ประชาชนคาดหวังมากกว่าประเด็นอื่นๆ 
ได้แก่ การส่งเสริมดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินอันเป็น 
สาธารณสมบัติของส่วนรวม  
5.1.5 ด้านพัฒนาการสาธารณสุข พบว่า ระดับความ
คาดหวังของประชาชนอยู่ในระดับมาก เพราะมีโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ใกล้เคียงลักลอบปล่อยน้ าเสีย 
จึงท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก เนื่องจาก
น้ าถือเป็นปัจจัยที่มีความจ าเป็นมากส าหรับประชาชนใน
เขตองค์การบร ิหารส่วนต าบลบางยี ่โท  ซึ ่งม ีความ
ต้องการใช้น้ าเพื่ออุปโภค บริโภคทุกวัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาวดี จันทะเสน [4] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล
นาอุดม อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา 
พบว่า อบต. ควรม ีการจ ัดให ้ม ีน้ าดื ่มที ่สะอาดในที่
สาธารณะส าหรับประชาชนทั่วไป เพราะว่าน้ าประปามี
ความจ าเป็นมากที่ต้องใช้ในการช าระร่างกาย ซักล้าง
เสื้อผ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ   
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5.1.6 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ระดับความคาดหวังของ
ประชาชนอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางยี่โท มีกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย แต่
ยังขาดความรู้ และวิธีการในการบริหารจัดการกลุ่ม และ
ขาดแคลนเงินทุนในการส่งเสริม จึงต้องการให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางยี่โท มีเจ้าหน้าที่มาดูแล และให้
ค าปรึกษาแนะน า อีกทั้งช่วยจัดหาตลาด และช่องทาง
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มอาชีพจัดท าขึ้น เพื่อท า
ให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งในการด าเนินงาน มีรายได้
เพิ ่มขึ ้น และมีความเป็นอยู ่ที ่ด ีขึ ้น ซึ ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญมี บัวรุ่ง [2] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความ
คาดหวังของประชาชนที ่ม ีต ่อบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ 
อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนขององค์การบร ิหารส่วนต าบลท่า
ตะเกียบ ส ่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จ ึง
ต้องการให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม  พร้อมทั้งจัดหา
แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน 
5.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางยี่ โท อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา  จ าแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล 
อภิปรายได้ดังนี้ 
5.2.1 ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคาดหวังที่
มีต่อการบริหารงานสาธารณะ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญ  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็น
เพราะประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิงต้องการให้ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา บริหารงานสาธารณะให้เป็นไปตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือจะท าให้หมู่บ้านของตนได้รับการ
พัฒนาให้มีความเจริญเท่าเทียมกับหมู่บ้านอื่น ๆ  
5.2.2 ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี มีระดับ
ความคาดหวังที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะ ด้าน
พัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ มากกว่าประชาชนที่มี

อายุระหว่าง 26 - 35 ปี 46 - 55 ปี 56 - 65 ปี และ 65 
ปีขึ้นไป เพราะว่าประชาชนท่ีอยู่ในกลุ่มอายุนี้ส่วนใหญ่อยู่
ในสถานภาพโสด และก าลังเข้าสู่วัยแรงงาน และมีความ
สนใจในเรื่องเหตุการณ์บ้านเมือง ซึ่งจะให้ความสนใจใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอยาก
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ทางองค์การบริหารส่วนต าบล จากทางเสียงตามสาย 
ตามหมู่บ้าน และทางอินเตอร์เน็ต เพื่อจะได้รับทราบ
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และรับทราบได้อย่างรวดเร็วขึ้น  
5.2.3 ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี มีระดับ
ความคาดหวังที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะ  ด้าน
พัฒนาสังคม  มากกว่าประชาชนที่มีอายุระหว่าง 26 - 35 
ปี 46 - 55 ปี และ 56 - 65 ปี เพราะว่าประชาชนที่อยู่ใน
กลุ่มอายุนี้ส่วนใหญ่อยู่ในวัยที่ก าลังสร้างฐานะ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว จึงต้องการให้มีการ
ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรี ให้ เข้มแข็ง เ ช่น มีการ
รวมกลุ่มกันฝึกอาชีพ และท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิด
ความสามัคคีกัน  และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
5.2.4 ประชาชนที ่ม ีระด ับการศึกษา ปวส./ปวท./
อน ุป ร ิญ ญ า  ม ีร ะ ด ับ ค ว า ม ค า ด ห ว ัง ที ่ม ีต ่อ ก า ร
บริหารงานสาธารณะ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี เพราะประชาชนกลุ ่มนี ้เป็นผู ้ที ่ให้ความ
สนใจในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงมอียากให้ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบล มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษต่าง ๆ เช่น การรักษาความสะอาดของถนน
สาธารณะในหมู่บ้าน มีการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ
เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และสร้างความสมดุลให้กับ
ธรรมชาติในท้องถิ่น 
5.2.5 ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานเอกชน ธุรกิจส่วนตัว มี
ระดับความคาดหวังที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะ ด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนา
เมือง และการบริหารจัดการ และด้านพัฒนาการ
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สาธารณสุข มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม 
เพราะเนื่องจากประชาชนคิดว่าเงินภาษีที่ได้น ามาใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่นนั้น ก็มาจากเงินรายได้ของพวกเขา 
เขาจึงรู้สึกว่าตนเองก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อประโยชน์ที่จะ
ได้รับในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
5.2.6 ประชาชนที่มีรายได้ 5,000-10,000 บาท มีระดับ
ความคาดหวังที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางยี ่โท อ าเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านพัฒนาสังคม มากกว่า
ประชาชนที ่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท เพราะ
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ในช่วงระหว่าง 
5,000-10,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยผู้สูงอายุ จึง
มีความต้องการให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ท าการชักชวนผู้สูงอายุ
ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ เข้ามา
เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุให้ครบ ทุกคน เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้มีการเรียนรู้ และท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะท าให้เป็น
การผ่อนคลายความเหงาที่ตนเองต้องอยู่เฝ้าบ้านในเวลา
กลางวัน 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
6.1.1 ควรจัดให้มีการติดตั้ งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้านอย่างเพียงพอ เพื่อความสะดวกในการสัญจร  
6.1.2 ควรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง 
เพื่อช่วยลดจ านวนผู้เสพ และผู้ค้าลง 
6.1.3 ควรมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในหมู่บ้าน เพื่อท าให้ประชาชนที่ว่างงานมีอาชีพ 
และมีรายได้ 
6.1.4  ควรบ ารุงรักษาแหล่งน้ าให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้
เพียงพอต่อความต้องการในการท าการเกษตรกรรม 
6.1.5 ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แสดงความคิด เห็น เพื่ อจะ ได้น าข้อคิ ด เห็น  และ
ข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการบริหารงานสาธารณะ 

6.1.6 ควรมีการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียอย่างเร่งด่วน 
เพื่อให้สามารถอุปโภค บริโภคได้ตามปกติควรมีการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถอุปโภค บริโภคได้ตามปกติ 
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1 การศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ยี่โท อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเชิง
คุณภาพ 
6.2.2 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระดับความคาดหวัง
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์การ
บริการส่วนต าบลบางยี่โท กับการศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนในการบริหารงานสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางยี่โท 
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