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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบล    
พรานกระต่าย อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัดก าแพงเพชร 2. ศึกษาแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพรานกระต่ายทีม่ีอายุ 18 ปีข้ึนไปจ านวน 370 คน และผู้ที่มีประสบการณ์
ที่มีความรู้ความสามารถดา้นการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 17 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่
แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ ์วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะเนื้อหา  พบว่า 1. สภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบล     
พรานกระต่าย อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัดก าแพงเพชรโดยภาพรวม อยู่ในระดับการให้บริการมาก 2. แนวทาง
พัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัด
ก าแพงเพชรทั้งงาน 3 ระบบพบว่า เทศบาลควรมีการออกส ารวจพ้ืนท่ีเพื่อวางแผนการปฏิบตัิงานการให้บริการ
ก่อสร้างให้เหมาะสมกับในแต่ละพืน้ท่ีและเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละชุมชน และต้องก าหนดระยะเวลาใน
การด าเนินงานท่ีชัดเจน ต้องมีเจ้าหน้าท่ีในการออกส ารวจการให้บรกิารตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม ท าความ
สะอาดของแตล่ะชุมชนอย่างต่อเนือ่งและควรวางแผนการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่เพ่ือให้เกิดการพฒันา 
 

ค าส าคัญ : การให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน / เทศบาลต าบลพรานกระต่าย 
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ABSTRACT 
 

The purposes of  this research  was  to 1. study the development of municipal infrastructure 
services  of Phran Kratai. District Phrankratai Kamphaeng Phet Province. 2. The development of 
municipal infrastructure services of Phrankratai. District Phrankratai Kamphaeng Phet Province. 
The samples consisted of People in the municipality of have 18 years of Phrankratai 370 
persons and those with experience are competent of municipal infrastructure services 17 
persons. The  research  instrument  was  a  questionnaire and  the  data  were  analyzed 
using  by  percentage,  mean and standard  deviation.The results of the study were as 
follows  1. study the development of municipal infrastructure services of Phrankratai. District 
Phrankratai Kamphaeng Phet Province the overall level of service is very good. 2. The 
development of municipal infrastructure services of Phrankratai. District 
Phrankratai Kamphaeng Phet Province. the Task 3, the system found that the municipal 
government should have a survey of the area to plan, Construction Service with in each area 
and sufficient for the required in each community and the need to set the time interval in the 
clear performance must have the official to explore the Service Check Update, repair clean 
each of the community continuously and should plan to develop the area to develop 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามหลักการกระจายอ านาจปกครอง เป็นองค์กรที่รับ
มอบภารกิจบางอย่างจากรัฐมาด าเนินการจัดท าเองโดยภารกิจท่ีจดัท าน้ันเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ท้องถิ่นและเห็นกิจการที่ท้องถิ่นสามารถจัดท าได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐบาล  จากทฤษฎีทางการ
ปกครอง สามารถพิจารณาได้ว่า รฐับาลซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองการปกครองที่มีภาระหนา้ที่อย่างมากมายใน
การบริหารประเทศเพื่อให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต  ให้บริการประชาชนได้
ทั่วถึง และตอบสนองความต้องการของแต่ละชุมชน อาจเกิดปัญหาล่าช้าในการด าเนินงาน การดูแลไม่ทั่วถึง 
รวมทั้งข้อจ ากัดที่เกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้จ่ายในแตล่ะปีงบประมาณ รวมทั้งเจ้าหนา้ที่ในการด าเนินงานให้ทั่วถึง 
เพื่อเป็นการลดภาระของรัฐบาล จงึให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการปกครองตนเองเพื่อสนองตอบต่อความ
ต้องการของชุมชน ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และตรงกับความต้องการของชุมชน  การปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงได้เข้ามามีบทบาทและความส าคัญโดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลจากส่วนกลาง ทั้งนี้อ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีขอบเขตเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับรัฐเป็นผู้ก าหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
กลไกท่ีส าคัญในการด าเนินการหรอืให้บริการเกี่ยวข้อง กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พระราชบญัญัติ
(เทศบาลต าบล)ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของเทศบาลต าบลไว้กว้างขว้างมากและเกีย่วข้องกับชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในแทบทุกด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 3) ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 4) ด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 7) ด้านการบริหารจดัการและ
การสนับสนุนการปฏิบัตภิารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 เทศบาลต าบลพรานกระต่าย เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอ         
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร เดิมเทศบาลต าบลพรานกระต่ายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
สุขาภิบาลกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาล ตั้งแต่วันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 
 จากข้อมูลแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลพรานกระต่าย คณะกรรมการพัฒนาแผนของเทศบาล
ต าบลพรานกระต่าย ได้ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัต ิให้
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ และก่อให้เกดิประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อประชาชนผูร้ับบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การจัดใหม้ไีฟฟ้า  
แสงสว่างตามถนนและพื้นท่ีสาธารณะอย่างท่ังถึง การจัดให้มีระบบระบายน้ าให้ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี รวมทั้ง
พัฒนาระบบระบายน้ าที่มีอยู่ใหม้ปีระสิทธิภาพสูงสดุ การจดัให้มีการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทั่วถึงทุก
พื้นที่ (เมื่อประชุมสมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2554 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554) 
 สรุปข้อร้องเรียนด้านโครงสร้างพื้นฐานประจ าปี 2555 พบว่าในชุมชนมีไฟทางสาธารณะไมเ่พียงพอ
การสญัจรเวลากลางคืนไมส่ะดวกเนื่องจากยังขาดไฟทางสาธารณะ บางพื้นที่ประสบปญัหามรีางระบายน้ าไม่
เพียงพอจึงท าให้การระบายน้ าในฤดูฝนนั้นระบายไม่ทัน ด้านถนน รถบรรทุกหิน ดิน ทราย หรือวสัดทุ าให้เกิดฝุ่น
หรือดินโคลนท่ีบรรทุกร่วงระหว่างทางจึงท าให้รถสัญจรไปมาท าใหเ้กิดฝุ่นละอองท าให้เกิดมลพิษถนนช ารุดเป็น
หลุมเป็นบ่อ สัญจรไปมาไม่สะดวก เดินทางไปท าธุระต่างๆ ไม่ทันเวลา แต่บางพ้ืนท่ีก็มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
ท าให้เกิดความไม่เสมอภาค การด าเนินการแก้ไของเจา้หน้าท่ียังไม่ตอ่เนื่อง เสร็จไม่ทันเวลา  (มนู สุภาพ,         
1 ธันวาคม 2557, รองนายกเทศบาลต าบลพรานกระตา่ย, สมัภาษณ)์ 
 สรุปข้อร้องเรียนด้านโครงสร้างพื้นฐานประจ าปี 2556 พบว่าบางพื้นที่ในชุมชนมีการสัญจรที่สะดวก 
ง่ายต่อการเดินทาง แต่บางท่ีประสบปัญหาด้านการสัญจร ถนนสายหลักเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากบางชุมชนมี
รถบรรทุกวิ่งอยู่ตลอดท าให้การสญัจรของประชากรในชุมชนค่อนข้างสัญจรล าบากไมส่ะดวกและมีความล่าช้าใน
การท างานไม่เสรจ็ตรงตามเวลา เนื่องจากบางพื้นที่สะดวกแต่บางพ้ืนท่ีไม่สะดวกจึงเกิดการไม่เสมอภาคขึ้นใน
ชุมชน การท างานของเจ้าหน้าท่ีไม่ต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทางด้านไฟฟ้าแสงสว่างบางพื้นที่ยังมีน้อยท าใหไ้ม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินชีวิตของประชากรในสังคมและยังเสีย่งต่อการถูกโจรกรรม ถูกท าร้ายร่างกาย ปัญหาดา้นราง
ระบายน้ า เมื่อฝนตกน้ าจะท่วมขังเนื่องจากไม่มรีางระบายน้ าในหลายๆจุด ท าให้ประชาชนประสบปัญหาเป็น
อย่างมาก (ไมตรี บางพาน,  3 ธันวาคม 2557. รองนายกเทศบาลต าบลพรานกระต่าย. สัมภาษณ)์  
 สรุปข้อร้องเรียนด้านโครงสร้างพื้นฐานประจ าปี 2557 ดังนี้ มีประชาชนบางชุมชนร้องเรียนความ
เดือดร้อนในเรื่องไฟฟ้าเพราะไฟฟ้าบางหมู่บ้านยังขาดแสงสว่าง แสงสว่างไม่เพยีงพอในชุมชนบางครั้งมีการแก้ไข
ปรับปรุงแต่กล็่าช้าไม่ทันเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจจะท าให้เกดิเหตุอาชญากรรมกับประชาชนในชุมชนดังกล่าวได้  
อีกทั้งในบางชุมชนมีการร้องเรียนในเรื่องระบบรางระบายน้ าว่าชุมชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ าท่วมขังในฤดู
ฝน เพราะบางชุมชนยังไม่มรีางระบายน้ าการท างานการแกไ้ขก็ยังไมก่้าวหน้า มีการท างานไม่ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
ขาดความเสมอภาคให้กับประชาชน รวมทั้งก็คือในเรื่องของเส้นทางคมนาคมหรือถนนในบางชุมชนยังเป็นหลุม
เป็นบ่อและไมไ่ด้รับการแกไ้ข ปรบัปรุง (อานนท์ อภิชาตตรากูล, 7 ธันวาคม 2557, นายกเทศบาลต าบล         
พรานกระต่าย, สัมภาษณ)์  
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 จากการสรุปข้อร้องเรยีนด้านโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละปี พบว่าการให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชน
ประสบปัญหาด้านการให้บริการ การให้บริการของหน่วยงานค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่ค่อยให้ความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน ไม่ค่อยจัดล าดบัก่อนหลัง ให้ผู้รับบริการบางครั้งมีความล่าช้าไม่มีความต่อเนื่อง และไมม่ี
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานในงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคผู้ให้บริการบางครั้งยังไม่ให้
ความสนใจในด้านการปรับปรุงแกไ้ข อีกทั้งการช่วยเหลือแก้ไขปญัหาต่างๆ แก่ผูร้ับบริการยังไม่ทั่วถึงไปยังทุก
ชุมชนบางชุมชนยังได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับด้านต่างๆ (อานนท์ อภิชาตตรากลู, 7 ธันวาคม 2557, นายก
เทศบาลต าบลพรานกระต่าย, สัมภาษณ)์ 
 จากประเด็นตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะได้ศึกษาถึงแนวทางพัฒนาการให้บริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระต่ายจังหวัดก าแพงเพชร โดยเน้นการศึกษาไปท่ีสภาพการ
บริการ ความเสมอภาค ความตรงเวลา ความเพียงพอ ความต่อเนื่อง และความก้าวหน้าของงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนท่ีมารับบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิผลอยา่งแท้จริงต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระต่าย อ าเภอ   
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระต่าย อ าเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล
ต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่ายจังหวัดก าแพงเพชร โดยผูศ้ึกษาได้ด าเนินการตามจดุมุ่งหมาย โดยมี
วิธีด าเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้  
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการให้บรกิารด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระตา่ย 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวดัก าแพงเพชรโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ประชากร  ได้แก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลอ าเภอพรานกระต่ายที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
จ านวน 9,299  คน จากเทศบาลต าบลพรานกระต่ายมีจ านวนชุมชน 16 ชุมชนได้แก่   ชุมชนบ้านเขาแก้ว, 
ชุมชนบ้านหัวถนน, ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 1, ชุมชนบ้านเด่นกระบาก, ชุมชนบ้านหนองหินเตาปูน, ชุมชน
บ้านป่าเรไร, ชุมชนบ้านเหนือ, ชุมชนบ้านบ่อมะเฟือง, ชุมชนบ้านถ้ ากระต่ายทอง, ชุมชนบ้านพรานกระต่าย 2,
ชุมชนบ้านวังลอ, ชุมชนบ้านนาถัง, ชุมชนบ้านหนองดุก, ชุมชนบ้านสามเหลี่ยม, ชุมชนบ้านขอนทองค า, ชุมชน
บ้านป่าแดงกลาง 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนท่ีมอีายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในเขตเทศบาลต าบลพรานกระต่าย 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวดัก าแพงเพชร จ านวน 370 คนโดยได้จากการก าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างด้วยตาราง
ของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970, p.607-610) จ านวน 370 คนใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified Random Sampling) โดยจ าแนกตามชุมชน 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   การศึกษาครั้งน้ี เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ศึกษาสภาพการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชรแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้  
    ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มลีักษณะเป็นแบบก าหนดค าตอบให้
เลือกตอบได้แก่ เพศ, อาย,ุ การศกึษา, อาชีพ,รายได ้
    ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการให้บริการด้านโครงสรา้งพื้นฐานของเทศบาลต าบล         
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale ให้ค่าน้ าหนักระดับการบริการในดา้น
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระต่ายจ าแนกรายด้าน ได้แก่การให้บริการระบบถนน การให้บริการ
ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง การให้บรกิารด้านรางระบายน้ า 
 การสร้างเครื่องมือ 
    การสร้างเครื่องมือ ด าเนินการ ดังนี้ 
    1. ก าหนดนิยามขอบข่ายของเนื้อหาและศึกษารายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา และจัดท าร่างแบบสอบถาม 
    2. น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข และ
ส่งให้ตรวจสอบอีกครั้ง 
    3. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วให้ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชีย่วชาญประกอบด้วย 
  3.1  รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ     อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  3.2  ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว        อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
  3.3  รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ์ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  3.4  นายเสกสรร สุวรรณวัฒนา      รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมอืงก าแพงเพชร 
  3.5  นายศุภณัฐ โพธิบัลลังค ์     ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลนาบ่อค า 

    4. น าแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์การวิจัย (Index of item Objective Congruence : IOC) จากนั้นน าแบบสอบถามมาท าการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และเสนออาจารยท์ี่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอสิระโดยมีเกณฑ์
การประเมินดังน้ี   
  ให้  1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นการประเมิน 
  ให้  0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับประเด็นการประเมิน 
  ให้ -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับประเด็นการประเมิน 
แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู  โดยหาผลรวมของคะแนนในข้อค าถามแต่ละข้อของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดแล้วน ามา
หาค่าเฉลีย่ เพื่อดูดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2551, หน้า 119-120) และเลือก
ข้อค าถามข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80 ถึง 1.00 
     5. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลบัคืนมาท าการปรับปรุงแก้ไขใหเ้รยีบร้อยแล้วน าไปท าลองใช้ กับ
กลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนเพื่อหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาสัมประสิทธ์ิ
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แอลฟา (Reliability) ผลการทดสอบในภาพรวมที่ไดค้ือ 0.94 แบ่งตามระบบงานได้ดังนี้งานระบบถนนท่ีได้คือ 
0.86 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างที่ได้คือ 0.89 งานระบบรางระบายน้ าที่ได้คือ 0.77   
     6. ปรับปรุงตรวจสอบแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์อีกครั้ง แล้วน าแบบสอบถามน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชากรและกลุม่ตัวอย่างต่อไป 
 การเก็บรวมรวมข้อมลู 
     1. ขอหนังสือแนะน าตัวจากงานประสานการจดับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ไป
ถึงนายกเทศบาลต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
     2. ผู้ศึกษาน าหนังสือแนะน าตวัส่งให้กับนายกเทศบาลต าบลพรานกระต่ายและผู้ศึกษาด าเนินการ
จัดเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
     3. จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
     4. ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามและจัดเก็บรวบรวมข้อมลูกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
     5. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลบัคืนมา 100% 
     6. น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 

    ในการวิเคราะห์ข้อมลูครั้งนี้ ผูศ้ึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลู โดยการน าคะแนนท่ี
ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดงันี้ 

    1. วิเคราะห์หาค่าความถี่และคา่ร้อยละในสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม น าเสนอด้วยตาราง
และแปลผลด้วยการบรรยาย 

    2. วิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระต่าย อ าเภอ
พรานกระต่ายจังหวัดก าแพงเพชร ได้ท าการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยคะแนนการด าเนินงานโดย
ก าหนดเกณฑ์ความคดิเห็นพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละระดับแบบอิงเกณฑ์ (criterion reference) 5 ระดับ 
 ขั้นตอนท่ี 2 หาแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระต่าย 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวดัก าแพงเพชรโดยมีขั้นตอนดังนี ้
     ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งบุคคลที่ให้ข้อมูลนั้นไม่อยู่ในองค์กรหรือในพื้นที่อ าเภอพรานกระต่ายและเป็นหน่วยงาน
ที่อยู่ในระดับสูงกว่าเทศบาลต าบลโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวนทั้งสิ้น 17 คนโดย
มีประสบการณ์การท างานทางด้านงานบริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
ปริญญาโทหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือท่ีใช้ในวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์เกีย่วกับแนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัดก าแพงเพชร 
   การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
     เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์เกีย่วกับแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัดก าแพงเพชร 
      1. ผู้วิจัยน าประเด็นทีไ่ด้มาจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 โดยคดัเลอืกประเด็นในแต่ละล าดบัท่ีได้จาก
การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละที่มีคา่การให้บริการน้อยทีสุ่ด 3 ล าดับมาสร้างประเด็นในการสมัภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย 
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     2. น าประเด็นข้อค าถามในการสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง มาก าหนดเป็นกรอบในการสร้างค าถาม
เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการให้บรกิารด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลต าบลพรานกระต่าย อ าเภอ        
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชรและให้กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

    1. ผู้วิจัยขอหนังสือจาก มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมลู
การสัมภาษณ ์
        2. ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะหใ์นการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ที่เปน็ผู้ให้ข้อมูลในการวิจยัโดย
สัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานท่ีนัดหมาย 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
     ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามประเด็น ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา  
(Content Analysis) ทั้งหมดของแต่ละค าถามที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและน าเสนอข้อมูลเชิงหาค่ามา                           
แจกแจงตารางความถี่และร้อยละเพื่อรวบรวมเป็นแนวทางพัฒนาการด าเนินงานการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

สรปุผลการศกึษา 
ผลการศึกษา เรื่อง แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบล          

พรานกระต่าย อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัดก าแพงเพชร ผู้ศึกษาไดส้รุปผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน                  
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดงันี้ 

ขั้นตอนท่ี 1  สภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระต่าย 
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้ังนี้ 

     1. สภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระต่าย โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับการให้บริการมาก งานระบบถนนมีค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ รองลงมางานระบบรางระบายน้ า และค่าเฉลี่ยที่น้อย
ที่สุดคืองานระบบไฟฟ้าและแสงสว่างและระดับสภาพการให้บริการรายด้านสรุปไดด้ังนี้ 

      1.1 งานระบบถนน สภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระต่ายใน
การให้บริการงานระบบถนน พบว่าในภาพรวมสภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า
ด้านความเสมอภาคในการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความตรงต่อเวลาในการให้บริการอยู่ในระดับมาก 
ด้านความเพียงพอในการให้บริการอยู่ในระดบัมาก ด้านความต่อเนือ่งในการให้บริการอยู่ในระดับมาก และด้าน
ความก้าวหน้าในการให้บริการอยูใ่นระดับมาก  

      1.2 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง สภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบล
พรานกระต่ายในการให้บริการงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง พบว่าในภาพรวมสภาพการให้บริการอยูใ่นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความเสมอภาคในการใหบ้ริการ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความตรง
ต่อเวลาในการให้บริการอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านความเพียงพอในการให้บริการอยู่ในระดับมาก ด้านความ
ต่อเนื่องในการให้บริการอยู่ในระดบัปานกลาง และด้านความก้าวหนา้ในการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง  

      1.3 งานระบบรางระบายน้ า สภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล ต าบล  
พรานกระต่ายในการให้บริการงานระบบรางระบายน้ า พบว่าในภาพรวมสภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ อยูใ่นระดับมาก ด้านความตรงต่อเวลาในการ
ให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง ดา้นความเพียงพอในการให้บริการอยู่ในระดับการให้บริการ                      



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2558         ISSN 2408 - 0845
227

 
 

ปานกลาง ด้านความต่อเนื่องในการให้บริการอยู่ในระดับมาก และด้านความก้าวหน้าในการให้บริการอยู่ในระดบั
ปานกลาง  

ขั้นตอนท่ี 2  ศึกษาแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบล          
พรานกระต่าย อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้ังนี้ 
   1. งานระบบถนน พบว่าเทศบาลควรลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อส ารวจความเดือดร้อนความขาด

แคลนของประชาชนในแต่ละชุมชนเพื่อที่จะได้ทราบถึงความต้องการของแต่ละพื้นท่ีและควรดูแลติดตามการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีอย่างใกลชิ้ดก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัตแิก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน และต้องออก
ส ารวจตรวจสอบการให้บริการระบบถนนในแต่ละชุมชนอย่างต่อเนือ่งเมื่อพบว่ามีปัญหาในพ้ืนท่ีใดก็สามารถส่ง
เจ้าหน้าท่ีเข้าปฏิบัติงานได้ทันที  

   2. งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง พบว่าเทศบาลควรลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อส ารวจความ
เดือดร้อนความขาดแคลนของประชาชนและก าหนดแนวทางการวางแผนระบบไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชนเพื่อท่ีจะ
ได้มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อประชาชนในแต่ละพื้นท่ีและควรดูแลติดตามการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ีอยา่งใกล้ชิด 
ต้องก าหนดระยะเวลาในการปฏิบตัิแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนและควรมีการวางแผนพัฒนาขยายระบบไฟฟ้าและ
แสงสว่างอย่างต่อเนื่องเพื่อท่ีจะไดร้ับแสงสว่างที่เพียงพอเพื่อลดเหตอุาชญากรรมในจดุต่างๆได้ 

   3. งานระบบรางระบายน้ า พบว่าเทศบาลควรมีการออกส ารวจพ้ืนท่ีเพื่อวางแผนการปฏิบตัิงานการ
ให้บริการสร้างรางระบายน้ าใหเ้หมาะสมกับในแต่ละพื้นท่ีและเพียงพอต่อความต้องการในแตล่ะชุมชน ต้อง
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานท่ีชัดเจนและมีเจ้าหนา้ที่ในการออกส ารวจการให้บริการตรวจสอบ ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ท าความสะอาดรางระบายน้ าของแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่องและควรวางแผนการพัฒนาระบบราง
ระบายน้ าและปรับขนาดรางระบายน้ าให้เหมาะสมกับพื้นที่เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบล      

พรานกระต่ายอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร มีประเด็นท่ีต้องน ามาอภิปรายผล 2 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระต่าย อ าเภอ

พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
จากการศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบล          

พรานกระต่าย ผลการศึกษาวิจัย พบว่า สภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพราน
กระต่ายโดยภาพรวมทั้ง 3 ด้านนั้น มีค่าเฉลีย่ของสภาพการให้บริการอยู่ในระดับปานกลางและอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า งานการใหบ้ริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเปน็หน้าท่ีหลักของเทศบาลที่จะต้องดูแล
ประชาชนให้เป็นอย่างดีและเทศบาลต าบลเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายอ านาจจาก
ส่วนกลางลงมาสู่ท้องถิ่นเพื่อท่ีจะได้ให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสภุรณ์ ราหนิ 
(2551) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะยาวน้อย อ าเภอเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนมีความคดิเห็นต่อการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ งานถนน งานไฟฟ้า และงาน
ประปา โดยเห็นว่ามีการให้บริการระดับมาก ดังที่ ศิริวรรณ เสรรีัตน ์(2546) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้
ว่า การให้บริการที่จะท าให้ผูร้ับบริการเกดิความพึงพอใจ คือ 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การให้บริการที่ดี
ต้องมีเป้าหมายที่ผู้รบับริการเป็นหลักโดยผู้ให้บริการจะต้องถือว่าเปน็หน้าท่ีโดยตรงท่ีจะต้องพยายามกระท า
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อย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้รับบริการเกดิความพึงพอใจมากท่ีสุด 2. ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ
จ าเป็นต้องรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับความคาดหวังพื้นฐาน ตลอดจนส ารวจความคาดหวังเฉพาะของผูร้บับริการ 
เพื่อสนองความต้องการการบริการให้ตรงกับความคาดหวัง ซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการเกดิความพึงพอใจ 3. ความ
พร้อมในการให้บริการ ประสิทธิภาพของการให้บริการขึ้นอยู่กับความพร้อมที่จะให้บริการในสิ่งทีผู่้รับบริการ
ต้องการภายในเวลาและรูปแบบท่ีต้องการ 4. ความมีคณุค่าของการบริการ คณุภาพของการบริการที่
ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบผู้รับบริการรวมทั้งความพยายามที่จะท าให้ผู้รับบริการชอบ และพอใจกับบริการที่
ได้รับย่อมแสดงถึงคุณค่าของการบริการที่ดดี้วยกันท้ังสิ้น 5. ความสุขภาพในการให้บริการ การต้อนรับและการ
ให้บริการด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้ แจม่ใส และท่าทีทีสุ่ภาพอ่อนโยนของผู้ให้บริการ แสดงถึงความอัธยาศยัดีและ
บรรยากาศของการให้บริการทีเ่ปน็มิตรอบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งจะส่งผลใหร้ับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการ
บริการที่ได้รับ6.ความสนใจต่อการให้บริการ การให้ความสนใจอย่างจริงจังของผู้รับบริการทุกระดับและทุกคน
อย่างยุติธรรมหรือเท่าเทียมกันนับว่าเป็นสิ่งส าคญัที่สดุ เพราะผูร้ับบริการทุกคนต่างก็ต้องาการได้รับบริการที่ดี
ด้วยกันท้ังสิ้น 7.ความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ความส าเร็จของการให้บริการขึ้นอยู่กับความเปน็ระบบท่ีมี
ขั้นตอนในการบริการที่ชัดเจน 

ตอนท่ี 2 แนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระตา่ย อ าเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

จากการศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพราน
กระต่ายทั้งงาน 3 ระบบ ผลการศกึษาวิจัยพบว่าแนวทางพัฒนาการให้บริการงานท้ัง 3 ระบบ มีความคล้ายคลึง
กันเนื่องจากเป็นงานด้านโครงสรา้งพื้นฐานก็จะเป็น การก่อสร้าง/ตดิตั้งนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้น าชุมชน ควร
ร่วมมือกันตรวจสอบคณุภาพของวัสดุที่น ามาใช้ในการก่อสร้างและติดตั้งดูความเรยีบร้อยสมบรูณ์ของงาน ว่างาน
ที่ได้รับการก่อสร้างและติดตั้งนั้นได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้หรือไม ่และก่อนท่ีจะมีการส่งมอบงานจะต้องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของงานอีกครั้งว่ายังมีข้อขาดตกบกพร่องตรงจดุใดบ้าง จะได้ให้ผู้ที่มสี่วนรับผิดชอบด าเนินการ
ให้เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ ์และในด้านของการให้บริการประชาชนทางเทศบาลเองควรมีการเพิม่ช่องทางในการ
รับฟังปัญหาข้อร้องเรยีนของประชาชนท่ีมีต่อเจ้าหน้าที่หรือระบบข้ันตอนของการให้บริการโดยตรง ว่ามีข้อ
ติดขัดหรือพบอุปสรรคใดท่ีส่งผลให้การบริการนั้นไม่มีความตรงต่อเวลา อีกทั้งตัวผู้บริหารและผู้ที่มีอ านาจ
โดยตรงจ าเป็นต้องลงมาตรวจสอบติดตามการท างานในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีอย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ มาตลุี ดาราเรือง (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งได้ให้แนวทางในการพัฒนาไว้ว่า 
งานท่ีมีการก่อสร้างซ่อมบ ารุงควรมีการควบคุมและตรวจสอบงานให้ตรงตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีการ
ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของวัสดุที่น ามาก่อสร้างให้มีความเหมาะสมกับงาน ควรมีการควบคุมการก่อสร้าง
ให้ได้มาตรฐานตามที่ได้ก าหนดไว้ และต้องจัดส่งเจ้าหนา้ที่ออกซ่อมแซมตรวจสอบปัญหาทันทีท่ีไดร้ับแจ้ง เมื่อ
พบปัญหาจะต้องด าเนินการก่อสรา้งซ่อมแซมทันทีเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ดังที่ สมิต 
สัชฌุกร (2548) ได้ให้ความหมายของการบริการที่ดไีว้ว่า การให้บรกิารจ าเป็นต้องปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์
ครบถ้วน การให้บริการซึ่งจะตอบสนองความต้องการและความพอใจของผู้รับบริการที่เห็นได้ชัดคือการปฏิบัติที่
ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน เพราะหากมขี้อผิดพลาด ขาดตกบกพร่องแล้วก็ยากที่จะ
ท าให้ลูกค้าพอใจแม้จะมีค าขอโทษ ขออภัย ก็ได้รับเพยีงความเมตตา  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

     1. สภาพการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลพรานกระต่ายบางอย่างยังขาดการ
ให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นทางเทศบาลจึงควรเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาร่วม
แสดงความคดิเห็น ร่วมตัดสินใจ เพื่อการแก้ไขต่อไป 

     2. เทศบาลต้องมีการจัดท าประชาคมให้ท่ัวถึงทุกพื้นที่และทุกชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการแสดงความคดิเห็นในการแก้ไข ปรับปรุงปัญหาต่างๆที่เกดิขึ้นในแต่ละชุมชนได้อย่างดี 

     3. เทศบาลต้องเปิดโอกาสใหป้ระชาชนคัดเลือกตัวแทนของตนได้เข้ามามสี่วนร่วมในการตรวจสอบ
ดูแลตดิตามการท างานในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง/การตดิตั้งอย่างใกล้ชิด 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
     1. ควรศึกษาสภาพการให้บรกิารด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลอื่นๆที่อยู่บริเวณ

ใกล้เคียงกันพร้อมทั้งศึกษาตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องและศึกษาในเชิงคณุภาพ 
     2. ควรศึกษาวิจัยในยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ท่ี เทศบาลต าบลพรานกระต่ายด าเนินงาน โดยใช้วิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูลรปูแบบอ่ืนๆ เชน่ การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) หรือ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมลูในเชิงลึกและหลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะท าให้สามารถแก้ไขปญัหาในชุมชนได้
อย่างแท้จริง 
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