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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เ พ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ  การ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใน
ภาพรวมและรายด้านแต่ละยุทธศาสตร์พร้อมทั้งทดสอบความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรีจ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ 
การศึกษา และ อาชีพหลัก นอกจากนี้ยังส ารวจปัญหาเร่งด่วนของประชาชนที่ต้องการให้เทศบาลนคร
นนทบุรีปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย 2,500 ราย เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามซึ่งวัดค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน และค่าความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความ
แตกต่างจึงทดสอบด้วย ผลต่างที่มีนัยส าคัญน้อยที่สุด (LSD) โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนพัฒนายุทธศาสตร์การด าเนินงานเทศบาล
นครนนทบุรี ที่แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 3 ระดับ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก เป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 55.94 
รองลงมาอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 41.78 และอยู่ในระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 2.28 เมื่อพิจารณา 
ในแต่ละยุทธศาสตร์โดยใช้ 10 ระดับตามกรมปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด  (
X =8.38, S.D. = 1.42) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 8.31, S.D. = 1.54) และอันดับที่สามคือ ยุทธศาสตร์ 3. ด้าน
เร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 8.27, S.D. = 1.55) 
 2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา และ
อาชีพหลักแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนคร
นนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ส าหรับปัญหาเร่งด่วนที่
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ประชาชนต้องการให้เทศบาลนครนนทบุรีแก้ไข สามารถเรียงอันดับได้ดังนี้ปัญหายาเสพติด 
การจราจรติดขัดและขยะมูลฝอย 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were:  to survey the level of satisfaction of 
people toward strategic management of development of Nakorn Nonthaburi Municipality in 
the fiscal year of 2014 . In the overall and each aspects, test the level of satisfaction 
of the people toward strategic management of development of Nakorn Nonthaburi 
Municipality, classified by sex, age, education and profession, and  survey urgent 
problems that people wanted Nakorn Nonthaburi Municipality to solve.  The sample 
included 2,500 people in Nakorn Nonthaburi Municipality.  The instrument included a 
set of questionnaire with the reliability of 0.92.  The statistics used for analysis included 
frequency, percentage, mean, Standard Deviation, t-test (independent), one-way ANOVA and 
LSD (Least Significant Difference) with .05 level of significance. 
 The results of the study found that: 
 1. The level of satisfaction of the people toward strategic management of 
Nakorn Nonthaburi Municipality was divided into three levels:  highly satisfied, moderately 
satisfied and unsatisfied.  The results indicated the 55.94 per cent of the people were 
highly satisfied, 41.78 per cent of the people were moderately satisfied and 2.28 per 
cent of the people were unsatisfied.  Considering each strategy according to the level 
of the Department of Local Administration, ranging from the highest level to the lowest 
level were as follows: strategy 1: Development of Promotion of Quality of Life ( X

=8.38, S.D. =1.42 ), strategy 2: Development of Administrative Management according 
to Good Governance ( X =8.31, S.D.=1.54), strategy 3: Acceleration of Development of 
Human Resource Potential in Work ( X =8.27, S.D.=1.55). 
 2. Overall, the level of satisfaction of the people toward the development of 
Nakorn  Nonthaburi  Municipality in the fiscal year of 2014, classified by sex, age, 
education and profession, was not statistically significant different. The urgent problems that 
people needed Nakorn Nonthaburi Municipality to solve were ranked as follows: 
problems of narcotic, traffic and garbage treatment. 
 
ค าส าคัญ 
 ความพึงพอใจ แผนยุทธศาสตร์ เทศบาลนครนนทบุรี 
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ความส าคัญของปัญหา 
 การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล และเป็นภารกิจที่ส าคัญทางด้าน
การตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ขอรับบริการภายใต้ระเบียบ 
กฎหมายและข้อบังคับที่ก าหนดไว้ ในปัจจุบันนี้รัฐบาลได้เร่งรัดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ขยายขอบเขต
และปรับปรุงการบริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ การบริการประชาชนจึงเป็นหนึ่งในภารกิจการ 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ของกรมการปกครอง (อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ , 2554) ปัจจุบันที่การบริหาร
ราชการของเทศบาลนครนนทบุรีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ ให้หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อีกทั้งควรมีการจัดท าประเมินความพึง
พอใจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น การประเมินผลความพึง
พอใจย่อมจะท าให้เทศบาลสามารถปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ และยุทธศาสตร์ใดควรจะปรับปรุงอย่างไร ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน จึงก าหนดให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 
2550) 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนคร
นนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระดับใด และปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 แตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม 
 2. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ าแนกตามปัจจัยส่วนดังนี้ เพศ อายุ 
การศึกษา และ อาชีพหลัก  
 4. เพ่ือทราบถึงปัญหาเร่งด่วนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของประชาชนที่ต้องการให้เทศบาล
นครนนทบุรีปรับปรุง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ส ารวจเก็บแบบสอบถามจากประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 256,304 คน 
(ส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ณ เดือนพฤศจิกายน 2557) กลุ่มตัวอย่างใช้สูตรยา
มาเน่ (Taro Yamane, 1976) ก าหนดการคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้จ านวน 400 ชุด แต่เทศบาลนคร
นนทบุรีได้ก าหนดในข้อจัดจ้างขอให้เก็บกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเป็นจ านวน 2,500 ชุด วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้
แบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) แบ่งตามสัดส่วนของประชาชนตามรายต าบลมีทั้งหมด 5 ต าบล 
ได้กลุ่มตัวอย่างต าบลสวนใหญ่จ านวน 356 ชุด ต าบลตลาดขวัญ 497 ชุด ต าบลท่าทราย 712 ชุด 
ต าบลบางกระสอ 531 ชุด และต าบลบางเขน 404 ชุด แล้วจึงเก็บกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตาม
เกณฑ์คู่มือการติดตามประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550) โดยแบ่งค าถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก และท่ีอยู่อาศัย  

                ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบบสอบถามการ
วิจัย จ านวน 9 ข้อของตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาล
นครนนทบุรี ซึ่งเป็นขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของ
เทศบาลนครนนทบุรี ประเด็นค าถาม 9 ข้อ ได้แก่ 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 3) มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7) ผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยใช้มาตราส่วน (Rating 
Scale) มีระดับความพึงพอใจ 3 ระดับ ดังนี้ ความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจปานกลาง และไม่พอใจ 
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดเกณฑ์ไว้ว่าผลลัพธ์ของความพึงพอใจของประชาชน
ต้องมีความพึงพอใจมากรวมกับความพึงพอใจปานกลางแล้วให้มีค่ามากกว่าร้อยละ 50 จึงจะผ่านเกณฑ์
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550) 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งเทศบาลนคร
นนทบุรี จะมีทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้ประเด็นการมีส่วนร่วมทั้ง 
ค าถาม 9 ข้อ แต่ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นประมาณค่า 10 ระดับแต่แปลค่าให้
เหลือ 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Best & Kahn, 1993) โดยมีเกณฑ์การแบ่งคะแนน เพ่ือแบ่ง
ความหมายตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 8.20 – 10.00 แสดงว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 6.40 – 8.19 แสดงว่ามีความพึงพอใจมาก  
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 ค่าเฉลี่ย 4.60 – 6.39 แสดงว่ามีความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  2.80 – 4.59 แสดงว่ามีความพึงพอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 2.75 แสดงว่ามีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 น าแบบสอบถามสร้างขึ้นโดยขอค าปรึกษาผู้บริหารและผู้ประสานงานของเทศบาลนคร
นนทบุรี ที่รับผิดชอบเพ่ือช่วยตรวจสอบและขอค าแนะน าในการแก้ไข เมื่อปรับปรุงแล้วมีความเข้าใจ
และชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จ านวน 5 ท่าน ได้แก่รองปลัดเทศบาล  1 ท่าน 
ผู้อ านวยการกอง 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรี 2 ท่าน ได้ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของแบบสอบถาม ท าให้ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
( Index of Objective Congruency : IOC)  = 0.96 แล้วด าเนินการทดลองแบบสอบถามกับ
ประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ดที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด ได้ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม จากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach, 1990) ได้ระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.92 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 55.76  รองลงมาคือเพศชายคิดเป็นร้อยละ 44.24  กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วงอายุ 
51-60 ปี มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.49 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
18.92 กลุ่มที่มีจ านวนน้อยสุดคือ ช่วงอายุ 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 12.64  ส าหรับการศึกษาพบว่า
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.52 รองลงมาคือ ระดับปริญญา
ตรีคิดเป็นร้อยละ 28.64 กลุ่มที่มีจ านวนน้อยสุดคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 6.52 การ
ประกอบอาชีพกลุ่มตัวอย่างประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.84 
รองลงมาคือ แม่บ้าน/พ่อบ้านคิดเป็นร้อยละ 20.04 กลุ่มที่มีจ านวนน้อยสุดคือ ก าลังหางานท าคิดเป็น
ร้อยละ 7.52 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานเทศบาลนครนนทบุรี
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างของประชาชนได้ตอบแบบสอบถามถึงระดับความพึงพอใจที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรีในภาพรวมโดยแบ่งระดับความพึง
พอใจออกเป็น 3 ระดับ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก เป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 55.94 รองลงมาอยู่ในระดับพอใจ คิด
เป็นร้อยละ 41.78 และอยู่ในระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 2.28 เมื่อรวมระดับความพึงพอใจมากกับ
พอใจ ค่าเท่ากับร้อยละ 97.72 มากกว่าเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดว่าต้องเกิน
ร้อยละ 50 จึงจะผ่านเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม   ของทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ตาม
ตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ    
              การด าเนินงานของเทศบาลนครนนทบุรีตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
              เทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม 
 

แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557   

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
 ( X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลความ 

ล าดับ 
ที ่

1. ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ให้มีสุขภาวะที่ดี มี
รายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 

8.38 1.42 มากที่สุด 1 

2. ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณา
การกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการ
มีส่วนร่วมกับประชาชน 

8.31 1.54 มากที่สุด 2 

3. ด้านเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
บุคคลในการปฏิบัติงาน โดยอาศัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.27 1.55 มากที่สุด 3 

ภาพรวม 8.32 1.50 มากที่สุด  
 
 จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 จ าแนกแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อยู่
ในระดับมากที่สุด ( X =8.38, S.D.=1.42) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =8.31, S.D. = 1.54) และอันดับที่สามคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
เร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =8.27, S.D.=1.55) 

 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

  
 

141 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานเทศบาลนนทบุรี ตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใน
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงาน 9 ข้อ  

 

จากตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานใน 9 ข้อ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดการมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี พบว่าข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้

ประเด็นค าถาม 

ระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย X  

ยุทธศาสต
ร์ ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสต
ร ์

ที่ 3 
รวม 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

8.45 8.46 8.39 8.43 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้    ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

8.51 8.48 8.40 8.46 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

8.41 8.12 8.48 8.34 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

8.50 8.04 8.11 8.21 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

8.18 8.08 8.06 8.11 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ 
    ก าหนด 

8.21 8.44 8.56 8.40 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

8.42 8.32 8.09 8.28 

8. การแก้ไขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

8.22 8.23 8.25 8.23 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาก
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

8.38 8.53 8.04 8.32 
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ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.51 รองลงมาคือ ข้อ 4  มี
การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 8.50 ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.18 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการมีส่วนร่วมกับประชาชนชาชน พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 9. ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.53 รองลงมาคือข้อ 2  มี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 8.48  ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.04 ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 6. การ
ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.56 
รองลงมาคือข้อ 3  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.48 ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 9. ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.04 เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมพบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.46 รองลงมาคือ ข้อ 
1  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.43 ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.11  
 4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ าแนกตามตัวแปร เพศ 
อายุ การศึกษา และอาชีพหลัก ในภาพรวม พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพหลัก
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
 5. การส ารวจปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการให้เทศบาลนครนนทบุรีแก้ไข ได้แก่ปัญหา
ยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 19.22 ปัญหาการจราจรติดขัด คิดเป็นร้อยละ 17.76 และปัญหาขยะมูล
ฝอย คิดเป็นร้อยละ 13.88 
  
อภิปรายผล 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนคร
นนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวมพบว่าทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกยุทธศาสตร์ เมื่อพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้มีสุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของมานพ หวังสวัสดิ์โอฬารและวรเดช จัทรศร (2556) ที่วิจัยถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี ควรเริ่มจากตัวประชาชนที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการออมมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น
หมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน าไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายที่ไม่
จ าเป็น ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นเพียงกลไกลสนับสนุน
และส่งเสริม รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน อยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของธรา รุหะโรจน์ (2556) ที่ศึกษาถึงการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานขององค์การส่วนต าบลวังจุฬา อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ที่ให้ความหมาย
ของความโปร่งใสตามหลักธรรมาธิบาล ต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยในกิจกรรม
ที่ด าเนินการเพ่ือต้องการให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบโครงการและป้องกันทุจริต อันดับที่สามคือ
ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลใน การปฏิบัติงาน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของนิภา
พรรณ (2550) ที่ศึกษาถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล ในเขต
อาณานิคมอุตสาหกรรมนวนคร ว่ามีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสาร
คิดเป็นร้อยละ 96.80 และมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 81.10 ทั้งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของดวงตา สราญรมย์ และคนอ่ืนๆ (2555) ในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 ผลที่ได้พบว่าใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในรายยุทธศาสตร์ พบว่ามีระดับความพึง
พอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ไม่สอดคล้องกัน คือในปีพ.ศ. 2555 ยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมกับประชาชน อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือยุทธศาสตร์ 3 
ด้านเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาวะที่ดีมีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด แต่มาในอันดับที่ 3 
 เมื่อพิจารณาถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านขั้นตอนการด าเนินงานทั้ง 3 
ยุทธศาสตร์ โดยรวม พบว่าข้อ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงตา สราญรมย์  
และคนอ่ืนๆ (2556) ในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อ ข้อ 1 
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับพอใจมาก ส่วนประเด็นที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
 ส าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ 
การศึกษา และอาชีพหลัก แตกต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนที่อยู่ใน
เขตเทศบาลนครนนทบุรีแต่ละชุมชนมีแนวโน้มความเป็นชุมชนเมืองเพราะใกล้ เคียงกับ
กรุงเทพมหานคร ท าให้ประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครนนทบุรีค่อนข้างดี แสดง
ว่าประชาชนในเขตเทศบาลรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม
และเมื่อท าการทดสอบกลุ่มเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ แต่ละชุมชนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานพระทวีศักดิ์ ยรรยง (2554) ท าการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตรที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อายุ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตรไม่แตกต่างกัน แต่ไม่
สอดคล้องกับประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มี
ความคิดต่อระดับประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้ 
                   1.1.ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน โดย
อาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีค่าคะแนนอยู่ในระดับที่ น้อย
สุดใน 3 ยุทธศาสตร์ ดังนั้นเทศบาลควรจะส่งเสริมหรือฝึกอบรม ตลอดจนการจัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรและประชาชนให้มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ ระบบสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมความรู้และความสามารถให้บุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรีและประชาชนให้
เข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศของเทศบาลนครนนทบุรี 
                  1.2 ในขั้นตอนการมีส่วนร่วม ข้อที่ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ดังนั้นเทศบาลควรด าเนินการเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรี เพ่ือเป็นการน าร่องหาข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทุก
ขั้นตอนเพื่อศึกษาจุดอ่อนของแต่ละข้ันตอน และน ามาปรับปรุงในครั้งต่อไป 
    1.3. เทศบาลนครนนทบุรี ควรเร่งวางผังเมืองเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการตัดถนน การ
แบ่งพ้ืนที่พักอาศัย เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด  
            2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                2.1 ควรศึกษาวิจัยว่าโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์  โครงการใดมีความส าคัญต่อ
ประชาชนและผลการวิจัยมาปรังปรุงแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณต่อไป  
  2.2 เลือกโครงการมาเพียงโครงการเดียวเพ่ือ ลองปฏิบัติขั้นตอนการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้ง 9 ขั้นตอน และใช้การวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ทราบถึง
แนวทางท่ีควรแก้ไขในแต่ละข้ันตอน 
                2.3 การวิจัยเชิงลึกในปัญหาของประชาชนด้าน ยาเสพติด หรือปัญหาการจราจรในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 
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